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                                                                               ชื่อหน่วยงาน ส านักปลดั องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                 แบบตดิตาม ปย. 3 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับหนว่ยงานย่อย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวนัที่    30   เดือน กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน      

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

           (5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

                             (7) 

งานนโยบายและแผน        

กจิกรรม 

1.การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค์ 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้การจดัท า

แผนพัฒนาเป็นไป

ตามก าหนดเวลาและ

ระเบียบกฎหมายที่

เก่ียวข้อง 

2. เพื่อให้ประชาชนมี

บทบาทในการมสี่วน

ร่วมในการแก้ไขปัญหา

ความเดอืดร้อนของ

ท้องถิ่น 

 

ความเสี่ยง 

1.แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับ

ศักยภาพงบประมาณ และ

ข า ด ก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม จ า ก

ประชาชน 

2. โครงการในแผนพัฒนามี

จ านวนมาก งบประมาณ ไม่

เพยีงพอท่ีจะจัดสรรครบทุก

โครงการ 

3.แผนพัฒนายังไมส่ามารถ

แก้ไขปัญหาความตอ้งการ

ของประชาชนได้อยา่งแทจ้รงิ   

สาเหต ุ

ความตอ้งการของประชาชนมี

มาก และระเบียบกฎหมาย

ก าหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็น

กรอบในการจัดท างบ 

ประมาณรายจา่ยของ อปท. 

  

1  มถิุนายน 2560 

 

1. ทบทวนการจัดท า

แผนพฒันาโดย

ทบทวน นโยบาย 

เป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน  

2. การประชุมเพื่อ

สร้างความเข้าใจ

ระหว่างผู้บริหาร  

พนักงาน อบต. และ

ชุมชนเกี่ยวกับการ

จัดท าแผนพัฒนา  

3. จัดล าดับความ 

ส าคัญก่อนหลังใน

การด าเนนิการ 

  

28  สิงหาคม  2560 

 

นส.ชลธิชา   บุญโยธา 

นักวเิคราะห์นโยบาย 

และแผน 

 

นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี

หัวหน้าส านักปลัดอบต. 

 

 

⃝ 

 

  

 

 

 

⃝ 

 

 

 

 

 

☆ 

การตดิตามประเมินผล                                                      

กิจกรรม “การจัดท าแผนพัฒนาองค์  การบริหาร

ส่วนต าบลคอนสวรรค์”มกีารควบคุมท่ีเพยีงพอ 

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

โดยอบต.คอนสวรรค์ได้ด าเนินการ  ดังนี้                                                                                        

1. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร  

พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนา  

2. จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังในการด าเนนิการ 

3. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่างตอ่เนื่อง

ทุกหมู่บ้านโดยการประสานงานความร่วมมอืจาก

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคสว่นและรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชนใ์นการเข้า

มาชว่ยคิด ชว่ยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ใน

การจัดประชุมประชาคม    

            

                                                                                                                                                  

                                                                         



                                                                                                                     ห น้ า  | 2 
                                                                                 ส านักงานปลดั  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                               แบบตดิตาม  ปย. 3 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดบัสว่นงานหน่วย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1   ตุลาคม   2559   ถงึวนัที่    30   เดือน กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรม

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ

ควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

  สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/

ข้อคิดเห็น 

(7) 

งานนโยบายและแผน        

กจิกรรม 

1.การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์ 

 (ต่อ) 

 

 

- มกีารประชาสัมพันธ์

แลว้แต่ประชาชน

บางส่วนไมเ่ข้าร่วม

ประชาคม ท าให้ไม่

สามารถทราบความ

ตอ้งการท่ีแท้จริงของ

ประชาชน 

- ประชาชนไม่ให้

ความส าคัญเขา้รว่ม

ประชาคม 

 

4 กมุภาพันธ์ 

2560 

 

4. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่าง

ตอ่เนื่องทุกหมู่บ้านโดยการประสานงานความ

ร่วมมอืจากก านัน/ผูใ้หญ่บ้านและทุกภาคสว่นและ

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง

ประโยชนใ์นการเข้ามาช่วยคดิ ชว่ยท าในการ

พัฒนาทอ้งถิ่นของตน 

5.จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการ

จัดท าแผนชุมชน  

6. จัดท าโครงการศึกษาดูงานท้องถิ่น “ตน้แบบ” ท่ี

ประสบความส าเร็จ จากผลท่ีประชาชนเข้าไปมี

ส่วนร่วมและได้รับความส าเร็จชุมชนอยูด่ีมีสุข 

 

29 มนีาคม  

2560 

นส.ชลธิชา  

บุญโยธา 

นักวเิคราะห์

นโยบาย 

และแผน 

 

นางขนษิฐา  

 รักษม์ณ ี

หัวหน้าส านัก

ปลดัอบต. 

 

      

  ☆ 

 

 

 

 

    ☆ 

 

 

     X 

การติดตามประเมินผล   (ต่อ) 

4. จัดท าโครงการอบรมแผนชุมชนใหก้ับทุกหมู่บ้าน 

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าแผนชุมชนมา

เป็นวิทยากร ฝึกให้ผู้น าชุมชนได้มคีวามรู้ความ

เข้าใจในการจัดท าแผนชุมชน จดัล าดบัความ

ต้องการจ าเป็นเรง่ด่วน ท าให้สามารถน าแผนชุมชน

ไปบรรจุในแผนพัฒนาสามปีตรงกับความต้องการ

ของประชาชนไดอ้ย่างแท้จริง 

5. จัดท าโครงการอบรมใหค้วามรู้และเดินทางไป

ศึกษาดูงานท้องถิ่น “ต้นแบบ” ที่มีการบรหิาร

จัดการที่ดี ที่ประสบความส าเร็จ จากผลที่

ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและได้รับความส าเร็จ

ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

     แต่อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลคอนสวรรค์  ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   ยังมี

ความเสี่ยงทีต่้องมกีารวางแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมต่อไป 
            

           ☆ = ด าเนนิการแล้วเสร็จตามก าหนด                        (ลงช่ือ)................................................ผู้รายงาน 

  = ด าเนนิการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                                   (นางขนษิฐา  รักษ์มณี) 

 X  = ยังไม่ด าเนนิการ                                                                                  หัวหน้าส านักปลัด อบต.   

            O = อยู่ระหว่างด าเนนิการ                                                                                                                วันท่ี   14 ตลุาคม   2559 

 



                                                                                                                     ห น้ า  | 3 
ส านักงานปลดั  องค์การบริหารสว่นต าบลคอนสวรรค์                                                 แบบตดิตาม  ปย. 3 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดบัสว่นงานหน่วย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวนัที่    30   เดือนกันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรมวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

 

 วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

(7) 

 2. กิจกรรมการจัดท า

ข้อบัญญัตริายจ่ายประจ าปี

(การโอนงบประมาณ) 

วัตถุประสงค ์

1.เพื่อให้การจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย การโอน

เงินงบประมาณ และการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ

รายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ

และถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

- มกีารโอนงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อไปต้ังงบประมาณ

รายจ่ายท่ีจ าเป็นบ่อยคร้ัง 

สาเหต ุ

- มคีวามจ าเป็นต้องโอน

งบประมาณ เนื่องจาก

งบประมาณน้อยไม่พอจ่ายใน

บางหมวดและมีโครงการ

เร่งดว่นหรือมหีนังสือสั่งการให้

ด าเนนิการตามนโยบายรัฐบาล 

 

สิงหาคม 2560 

 

1. ประเมินผลความมปีระสิทธิภาพ

งบประมาณความสมเหตุสมผลความ

คุ้มคา่ ความประหยัด ของวงเงนิ

งบประมาณที่ตัง้ไว้ 

2.จัดให้มีการประชุม โดยผู้บริหารเพื่อ

ทบทวนหรือยนืยันวงเงินงบประมาณที่

ขอต้ัง 

3. ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

ศกึษาระเบียบและหนังสอืสั่งการใน

การจัดท างบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึน้ 

 

 

30 กันยายน 2560 

นายรุจิรัตน์  ประดับค า 

      (ปลัดอบต.) 

 

 

 

 

0 
 
 

0 
 

0 

การตดิตามประเมินผล    

- ตดิตามดูแลให้เจา้หน้าท่ี

ได้รับมอบหมายหนา้ที่

ปฏบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลความมี

ประสิทธิภาพของการใช้

แผนพัฒนาประเมินความ

คุ้มคา่ของการใชท้รัพยากร 

- ทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบาย กฎหมายระเบียบ 

และวิธีปฏบัิต ิ

 -จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินทุก

ไตรมาส 

            ☆ = ด าเนนิการแล้วเสร็จตามก าหนด                        (ลงช่ือ)................................................ผู้รายงาน 

  = ด าเนนิการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                                     (นางขนษิฐา  รักษม์ณ)ี 

 X  = ยังไม่ด าเนนิการ                                                                                   หัวหน้าส านักปลัด อบต.   

            O = อยู่ระหว่างด าเนนิการ                                                                                                               วันท่ี   14 ตุลาคม   2559 

 



                                                                                                                     ห น้ า  | 4 
                                                                                          ส านักงานปลัด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                แบบตดิตาม ปย.3 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับส่วนงานหน่วย 

                 ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวันที่    30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

 (7) 

3.งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

กิจกรรม  

-ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย/ 

ภัยธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัยฝ่ายพลเรือนและงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยและภัยธรรมชาติได้มแีผน

ป้องกันท่ีสามารถปฏิบัตไิด้

อย่างมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อยา่งทันท่วงที 

 

 

ความเสี่ยง 

1. ภัยแลง้ 

 - ฤดูแล้งยาวนานขึ้น 

 - พื้นท่ีประสบภัยแล้ง 

 - ไฟไหม้ป่า  

2. ภัยธรรมชาติ สามารถ

เกิดขึ้นทุกปแีละมีแนวโน้มจะ

รุนแรงมากยิ่งขึน้ เชน่ วาตภัย 

สาเหต ุ

1. ผู้เกี่ยวข้องเชน่ ประชาชน,ส.

อบต.,ผู้น าหมู่บ้าน ไมใ่ห้

ความส าคัญต่อการปฏบัิตงิาน 

2.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมอื

ในการแกปั้ญหา 

 

มนีาคม 2560 

 

1.แต่งต้ังคณะท างานจากเจ้าหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ

ตัวแทนของหมูบ้่านร่วมกันในการ

ชว่ยเหลอื  และส่งฝึกอบรม

สัมมนาเพ่ือให้ความรู้เพิ่มทักษะ

อย่างตอ่เนื่อง 

2. การเปิดช่องทางในการ

ตดิตอ่สื่อสารระหว่างประชาชนกับ

อบต. และระหวา่งหมู่บ้านให้

เป็นไปอยา่งสะดวกและช่วยเหลอื

กันได้อยา่งทันท่วงที 

 

 

30  กันยายน 2560 

  

 ส.อ.สิทธ์ิพงษ์   

      พัฒนาธรีานนท์ 

(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) 

ส านักงานปลัด 

 

 
 

 

 

 

0 

การติดตามประเมนิผล             

  กิจกรรม “การด าเนินการ

ชว่ยเหลอืผู้ประสบสาธารณภัย 

/ ภัยธรรมชาติ”  มีการควบคุม

ท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมได้ ในระดับ

หนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้

ด าเนนิการ  ดังนี ้

1. แตง่ตัง้ชุดปฏบัิตกิารเพิ่มใน

ห้วงเวลาท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดภัย 

2.มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีอยู่

เวรยามประจ าเดือน 

3. การส่งเจ้าหนา้ที่ไปเข้ารับ

ราชการอบรมสัมมนา  เร่ือง

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

4. จัดฝึกอบรมและทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) 
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แบบติดตาม  ปย. 3 

 

ส านักงานปลดั  องค์การบริหารสว่นต าบลคอนสวรรค ์

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดบัสว่นงานหน่วย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวนัที่    30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

 (7) 

งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (ตอ่) 

กิจกรรม  

3.ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ 

 

3.ขาดการประสานงานระหว่าง

ผู้รับผิดชอบในพืน้ท่ีและ

เจ้าหนา้ที่ผู้ใหค้วามชว่ยเหลอื 

4.การช่วยเหลอืเป็นไปอยา่ง

ล่าช้าไม่ทันท่วงทีเนื่องจาก

งบประมาณมีอยูอ่ย่างจ ากัด 

5. อุปกรณ ์เช่น  ถังฉีดน้ าเพ่ือ

ใชใ้นการระงับไฟป่าไมเ่พยีงพอ  

 

 

 

3. จัดตั้งงบประมาณให้พียงพอ 

เพื่อให้การช่วยเหลอือยา่งทั่วถึง

ทุกหมู่บ้าน 

4. แจ้งให้ประชาชนในหมูบ้่านเขา้

รับการฝึกอบรม อปพร. เพื่อ

ชว่ยเหลอืในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

5. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้พร้อม 

เข้มงวดเจ้าหนา้ที่ท่ีปฏบัิตเิวร

กลางวันให้มากขึ้น 

6. จัดเตรียมและดูแลรักษา

อุปกรณใ์ห้พร้อมรับการช่วยเหลอื

อยู่เสมอ 

30  กันยายน  2560 

สบิเอกสิทธิพงษ์    

       พัฒนธีรนนท์ 

(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) 

ส านักงานปลัด 

0 
 

 
 

 

0 
 
 

☆ 

การติดตามประเมินผล (ต่อ)   

 5 . ติ ด ต าม ก า รป ระก าศ 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ

เตือนภัยธรรมชาติต่างๆ ให้

ประชาชนได้ รับข้อมูล  เป็น

ประจ า 

แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก า ร

ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย / ภัยธรรมชาต ิ   

ยังไม่ทันท่วงที  มีความล้าช้า  

ต้ อ ง มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร

ปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 

 

           

           ☆ = ด าเนนิการแล้วเสร็จตามก าหนด                      (ลงช่ือ)................................................ผู้รายงาน 

  = ด าเนนิการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                                  ( นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี) 

            X  = ยังไม่ด าเนนิการ                                                                      หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

            O  = อยู่ระหว่างด าเนนิการ                            วันท่ี  14  ตุลาคม   2559 
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แบบตดิตาม  ปย. 3 

  

ส านักงานปลดั  องค์การบริหารสว่นต าบลคอนสวรรค ์

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน - ระดับหนว่ยงานย่อย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  ถึงวนัที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560   

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

อ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

   ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและปรับปรุงผลการ

ประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

(7) 

งานสวัสดิการสังคมและ 

พัฒนาชุมชน 

กิจกรรม 

4. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ 

งานพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ชุมชนเกิดความ 

เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น 

เกิดการรวมกลุม่และมสี่วนร่วม

ในการพัฒนาทอ้งถิ่นของตน 

ความเสี่ยง 

1.การให้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริงกับ

การจัดเก็บขอ้มูล จปฐ. 

2. ขาดการรวมกลุ่มอาชพี 

และไมม่สี่วนร่วมในการ

พัฒนาทอ้งถิ่นของตน 

สาเหต ุ

1.ประชาชนไม่ให้ความส าคญั

กับการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงกับ

การจัดเก็บขอ้มูลจปฐ. 

2. ประชาชนและผู้น าชุมชนไม่

ประสานงานกันและไมใ่ห้

ความส าคัญในการรวมกลุม่ 

กุมภาพันธ์ 

  2560 

 

1. จัดฝึกอบรมและ

ประสานงานความร่วมมอื

ระหวา่งเจ้าหน้าท่ีและ 

ผู้จัดเก็บ จปฐ. เพื่อให้ได้ขอ้มูล

ท่ีเป็นจริง 

2. กระตุน้ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเห็นประโยชนข์อง

การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

พัฒนาชุมชนของตน จัดเวที

ประชาคมทุกหมู่บ้าน 

30กันยายน 2560 

นางลนิจง   

      ด่านแก้ว 

(นักพัฒนาชุมชน) 

 ส านักงานปลัด 

    0 
 

0 

- ใชแ้บบสอบทานเป็น

เครื่องมือในการติดตามผล

เพื่อสอบทานการปฏบัิตงิาน

อย่างตอ่เนื่องโดยเจ้าหนา้ที่

ผู้ปฏบัิต ิปลัดอบต. , 

- นายกอบต. ต้องตดิตาม

ก ากับดูแลและเพื่อให้งาน

ของสว่นสวัสดกิารสังคมมี

การปฏบัิตงิานและ

ตรวจสอบทุกวัน 
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ส านักงานปลดั  องค์การบริหารสว่นต าบลคอนสวรรค ์

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน - ระดับหนว่ยงานย่อย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  ถึงวนัที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560  

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

อ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและปรับปรุงผลการ

ประเมนิ//ข้อคดิเห็น 

(7) 

กิจกรรม 

2. งานสังคมสงเคราะห ์

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพกิาร 

 ผู้ดอ้ยโอกาสประเภทตา่งๆ ได้รับ

การช่วยเหลอือยา่งทั่วถึงและเป็น

ธรรม 

ความเสี่ยง 

1.ไม่ได้รับข้อมูลผู้ดอ้ยโอกาสท่ี

เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้น า

อพม.ของหมูบ้่าน 

2. ผู้สูงอายุ คนพิการและ 

 ผู้ดอ้ยโอกาส ไมเ่ข้าใจ

ระเบียบและวิธีการขอรับการ

สงเคราะห์/ชว่ยเหลอื 

สาเหต ุ

1. ขาดการประสานความ

ร่วมมอืจากผู้น าอพม.ของ

หมูบ้่าน 

 

ตุลาคม 

2560 

1. จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการ

ฝึกอบรม และประสานงาน

ความร่วมมอืระหว่างผู้น า

ชุมชน, ผู้น าอพม.และ

เจ้าหนา้ที่เพื่อช่วยเหลอืผู้ท่ีมี

ความเดอืดร้อนเพื่อให้ได้ข้อมูล

ท่ีเป็นจริงและครบถ้วน 

2.เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบเข้าไป

มสี่วนร่วมในการประชาคม 

ทุกครัง้ เพื่อประชาสัมพันธ์

ระเบียบและวิธีการขอรับการ

สงเคราะห์/ชว่ยเหลอื 

30  กันยายน  

2560 

นางลนิจง  

    ดา่นแก้ว 

(นักพัฒนาชุมชน) 

ส านักงานปลัด 

 

 
 

 

 

 
 

-ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ

ตดิตามผลเพื่อสอบทานการปฏบัิตงิาน

อย่างตอ่เนื่องโดยเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิ

ปลัดอบต. นายกอบต. ตอ้งตดิตาม

ก ากับดูแลและเพื่อให้งานของส่วน

สวัสดกิารสังคมมกีารปฏบัิตงิานและ

ตรวจสอบทุกวัน 

 

            ☆ = ด าเนนิการแล้วเสร็จตามก าหนด             (ลงช่ือ)..........................................ผู้รายงาน 

  = ด าเนนิการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                        (นางขนษิฐา  รักษ์มณี) 

            X  = ยังไม่ด าเนนิการ                                                           หัวหน้าส านกัปลัด อบต.  

 O  = อยู่ระหว่างด าเนนิการ                                   วันท่ี   14  ตุลาคม   2559 

 

 

แบบตดิตาม ปย.3 
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ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับหน่วยงานย่อย 

                                                    ส าหรับงวดตัง้แต่วนัที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวนัที ่   30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินกา

ร 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการ

ประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

(7) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กจิกรรม 

1. การจัดเก็บรายได้  

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

 

จุดอ่อน 

1.  ขาดบุคลากรเพราะมีการ

โอนยา้ยบ่อย ท าให้การ

ท างานไมต่อ่เนื่อง 

2.ลูกหนี้คา้งช าระภาษอียู่นอก

พื้นท่ี ยากต่อการเร่งรัดหรือ

ทวงหนี ้

3.ไม่มแีผนท่ีภาษ ี

 

  

30 เมษายน  

2560 

 

 

   

1. ท าหนังสอืแจ้งเวยีน

ต าแหนง่วา่ง 

2. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนีใ้ห้

เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบเร่งรัด

จัดเก็บลูกหนี้คา้งช าระให้

ครบถ้วน  

3.ออกบริการจัดเก็บภาษนีอก

สถานท่ี 

4.ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรตา่ง  ๆ 

5.จดัท าแผนที่ภาษี 

 

30  กันยายน  2560 

 

นางสาวแววดาว  ผลภโิญ  

จพง.การเงินและบัญช ี

 

 

    
 

 

 

☆ 

 

☆ 

 

 
 

วิธีการตดิตาม 

ด าเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างช าระ  โดย

การส่งจดหมายทวงหนี้ทางไปรษณีย์

พร้อมก าชับผู้น าหมูบ้่านในการตดิตอ่กับ

เจ้าของท่ีดนิ 

 

 

* สถานะการด าเนนิการ                 ลงช่ือ............................................ผู้รายงาน   

☆   =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จตามก าหนด                              ( นางยุพิน  สมัตถะ )  

    =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                                   ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองคลัง 

   =    ยังไม่ด าเนนิการ                                   วันท่ี  14 ตุลาคม  2560 

 0   =   อยู่ระหว่างด าเนนิการ                                        

-5- 



                                                                                                                     ห น้ า  | 9 
                                                                                   ชื่อหน่วยงาน กองคลงั องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                          

         รายงานผลการตดิตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับหน่วยงานย่อย 

      ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวันที่    30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการ

ประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

(7) 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและ

พัสด ุ

กจิกรรม 

2. การทะเบียนทรัพย์สนิและ

พัสด ุ

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหา

พัสดุและการดูแลทรัพย์สนิ

ของหน่วยงานให้เป็นไปดว้ย

ความเหมาะสมและมกีารใช้

งานอย่างมปีระสิทธิภาพเกิด

ประโยชนส์ูงสุด 

จุดอ่อน 

การก าหนดงบประมาณตามแผนการจัดหา

พัสดุประจ าปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/

จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบล  โดยวธีิตกลงราคา/สอบราคา/ประกวด

ราคา  ตอ้งอ้างองิตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์

ท่ีทางกรมการปกครองก าหนด จึงท าให้ไม่

สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซือ้/จัดจ้าง

กับราคามาตรฐานในท้องตลาด  จึงท าให้การ

จัดหาพั สดุ อาจไม่ ได้ ตรงตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 

31 ม.ค. 60 

   

1. จัดการประชุมช้ีแจงการมอบ 

หมายการปฏบัิตงิานในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของแต่ละสว่น

ให้ชัดเจน และมีหัวหน้าส่วนการ

คลังควบคุมการปฏบัิตงิานให้

ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

  

 

 

30  ก.ย. 60 

นายณรงค์   

   ประวันเตา 

นักวชิาการเงิน

และบัญช ี

 

 

0 
 

 

 

   

 

วิธีการตดิตาม 

1.เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลางสอบถามแต่

ละหน่วยงานในการเตรียมความ

พร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม

แผนการจัดหาพัสดุ 

2.  เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม

ศึ ก ษ า ร ะ เบี ย บ   ก ฎ ห ม า ย ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานพัสด ุ

 

 

* สถานะการด าเนนิการ                  ลงช่ือ...........................................ผู้รายงาน   

☆   =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จตามก าหนด                               ( นางยุพิน  สมัตถะ )  

    =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                               ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองคลัง 

   =    ยังไม่ด าเนนิการ                                 วันท่ี 14 ตุลาคม 2560 

 0    =   อยู่ระหว่างด าเนนิการ                                                 

                                                                                   

                                                                                 

-5- 



                                                                                                                     ห น้ า  | 10 
ชื่อหน่วยงาน  กองชา่ง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                              

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดบัสว่นงานหน่วย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวนัที่    30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรมวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมี

อยู่ 

(2) 

เวลาที ่

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

(7) 

กิจกรรม 

1 การควบคุมงานก่อสร้าง 

- เพื่อให้งานก่อสร้างถกูต้อง 

ตามรูปแบบและรายการตาม

หลักวิชาการและแล้วเสร็จตาม

สัญญา 

  

 

จุดออ่น 

บุคลากรขาดความรู้

ความเข้าใจในระเบียบ 

กฎหมาย 

3. บุคลากรขาดความรู้

ความเข้าใจในระเบียบ 

กฎหมาย 

สาเหต ุ

1. ประชาชนไม่ค่อยให้

ความร่วมมอืในการ

ปฏบัิตงิาน 

2. การด าเนนิการ

ก่อสร้างช่วงฤดูฝน 

3. ไมม่เีจ้าหนา้ที่ใน

ต าแหนง่นายช่างโยธา 

 

    มถิุนายน  2560 

 1. น าวัสดุไปทดสอบกับสว่นราชการ

อื่น/จัดหาวัสดุอุปกรณต์รวจสอบให้

เพยีงพอ 

2.แจ้ง/ประสานงานผู้รับจ้างแตง่ตัง้

ตัวแทนผู้รับจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรให้ปฏบัิตงิานอยู่หน้างาน 

3. ท าความเขา้ใจกับประชาชนเกี่ยวกับ

ประโยชนท่ี์จะได้รับจากโครงการ 

4.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน

สถาบันตา่งๆ 

5 รับโอน(ยา้ย)ต าแหนง่นายช่างโยธา 

 

กันยายน 2560 

นายปิตวิัตร์ 

ตอพล 

นายชา่งโยธา/ 

นายเสกสรรค์

นราพงษ์ 

ผอ.กองช่าง 

 

 

 

 

       0 

      

     0 
 

 

/ 
 

0 

0 

 

 
 

 

- แจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบตามขั้นตอน 

- จัดท าประชาคมอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ท าความเขา้ใจกับ

ประชาชน 

- ปรับปรุงการปฏบัิตงิานให้

สอดคล้องกับการปฏบัิตงิาน

จรงิ 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ในสถาบันต่างๆ 

-  รับโอน(ยา้ย)ต าแหนง่นาย

ชา่งโยธา 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     ห น้ า  | 11 
แบบตดิตาม  ปย.3                                                                                

ชื่อหน่วยงาน กองชา่ง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดบัสว่นงานหน่วย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวนัที่    30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2560 

กิจกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดออ่นของการควบคุม

หรือความเสี่ยงท่ียังมอียู่ 

(2) 

เวลาท่ี 

พบจุดออ่น 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนนิการ 

(6) 

 

วธีิการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 

กิจกรรม 

2. งานส ารวจและออกแบบ 

- เพื่อให้งานส ารวจถกูต้อง

รวดเร็ว 

 

 จุดออ่น 

1.บุคลากร/เครื่องมือ

ส ารวจไมเ่พยีงพอ 

2. บุคลากรยังขาด

ประสบการณ์ 

3. ท าให้งานส ารวจ

ผิดพลาด 

สาเหต ุ

- ยังไม่มีบุคลากร 

ในงานส ารวจที่เชี่ยวชาญ

และไมม่ปีระสบการณ ์

- สภาพอากาศไม่

เอื้ออ านวย 

- เครื่องมือมคีวาม

คลาดเคลื่อน 

 

 

  มถิุนายน  2560 

  

- ท าความเขา้ใจกับประชาชนเกี่ยวกับ

ประโยชนท่ี์จะได้รับจากโครงการ 

- บรรจุพนักงานในงานส ารวจ/นายช่าง

โยธาหรือสง่ฝึกอบรมความรู้

ความสามารถ 

- ตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ 

- จัดหาเคร่ืองมอืให้เพยีงพอ 

 

กันยายน 2560 

นายเสกสรรค์ 

นราพงษ์ 

   ผอ.กองช่าง 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

/ 

 

0 

 
 

 

 

 

 

 

 

- แจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบตามขัน้ตอน 

- จัดท าประชาคมอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ท าความเขา้ใจกับ

ประชาชน 

- ปรับปรุงการปฏบัิตงิานให้

สอดคล้องกับการปฏบัิตงิาน

จรงิ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     ห น้ า  | 12 
แบบตดิตาม  ปย.3                                                                                

ชื่อหน่วยงาน กองชา่ง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน –ระดับสว่นงานหน่วย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวนัที่    30   เดือน กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรมวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที ่

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

(7) 

กิจกรรม 

3. งานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในการสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

จุดออ่น 

- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องจักรท่ีทันสมัยและปลอดภัย 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

- สภาพอากาศฝนตกท าให้เกิดความ

ไมป่ลอดภัย 

สาเหต ุ

- ท าให้การปฏบัิตงิานลา่ชา้และ

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานนอ้ย/เสี่ยงไมม่ี

ความปลอดภัยในการปฏบัิตงิาน 

- ขาดการประสานงานท่ีด ี

ระหว่างประชาชนและผู้น า,ส.อบต. 

 

ตุลาคม  2560 

  

- จัดหาเคร่ืองจักร เคร่ืองมอื วสัดุ  

อุปกรณ ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย 

 (รถกระเชา้) 

- ให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม 

- จัดท าแผนการออกพื้นท่ีก่อนออก

ส ารวจและซ่อมแซมไฟสาธารณะ

เสมอ เพื่อความปลอดภัย 

- ควรมกีารประสานงานกับประชาชน

,ผู้น าชุมชน,ส.อบต. ในการออก

ด าเนนิการทุกครัง้ 

 

 

กันยายน 2560 

นายเอกพงษ์  

รอนไพรี 

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

 

นายเสกสรรค์ 

นราพงษ์ 

ผอ.กองช่าง 

 

 

  

 

0 
 

0 
 

 

0 

 

0 

 

 

- จัดท าแผนจัดหาวัสดุเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามขัน้ตอน 

- จัดท าแผนผู้บังคับบัญชาเขา้

ฝึกอบรม 

- จัดท าแผนด าเนินการตอ่

สัปดาห์ในการซ่อมบ ารุง 

- มกีารประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรู้ล าดับขั้นตอนการ

ขอรับการส ารวจและซ่อมแซม

ไฟสาธารณะ 

 
 

*   สถานะการ ด าเนินการ           

                        =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จตามก าหนด             ลงช่ือ............................................ผู้รายงาน 

                      /     =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                     (นายเสกสรรค์   นราพงษ์) 

                     X     =   ยังไมด่ าเนนิการ                                                                                            ต าแหนง่    ผู้อ านวยการกองชา่ง     

                     0     =   อยู่ในระหว่างด าเนนิการ                                                                   วันท่ี   14    เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559  
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          แบบตดิตาม  ปย.3 

ส านักงานกองการศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดบัสว่นงานหน่วย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวนัที่    30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ 

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

 (7) 

กองการศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 

กิจกรรม  งานการศึกษาปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1. เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็ก

ปฐมวัยก่อนเข้ารับการศึกษาในภาค

บังคับ 

2. เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแลเด็ก

ให้แกผู่้ปกครอง 

 

 

จุดออ่น 

1. เด็กปฐมวัยในพืน้ท่ีบางส่วนมี

พัฒนาการทางด้าน  รา่งกาย  

อารมณ ์ สังคมและสติปัญญา

ไมเ่หมาะสมตามวัย 

 

2. ผู้ปกครองไมม่รีายได้

เนื่องจากต้องรับภาระเลีย้งดู

บุตรหลาน 

 

 

 

14 พฤษภาคม 

     2560 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

ให้ผู้ปกครองมคีวามตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการสง่บุตรหลานเข้า

รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเตรยีม

เข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบงัคับ 

 

2. จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ ในการสง่เสริมให้

เด็กเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย 

  

 

 

30 กันยายน    

      2560 

 

นางจินตนา 

ทัดมาลา 

ผู้อ านวยการ

กองการศกึษา  

 

 

       0 
 

 

 

สรุปผลการประเมิน    พบวา่ 

- ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจให้

ความส าคัญสง่บุตรหลานเข้า

รับการเตรียมความพร้อมก่อน

วัยเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพิ่มขึ้น 

- ประเมินผลจาผู้บังคับบัญชา 

-. ประเมินผลงานจากการ

ปฏบัิตงิาน 

- การสอบถามความพึงพอใจ

ของประชาชนในการ

ปฏบัิตงิานดา้นการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แบบตดิตาม ปย.3 

 ส านักงานกองการศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับส่วนงานหน่วย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม   2559  ถึงวันที่   30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

 

วิธีการตดิตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ข้อคิดเห็น 

 (7) 

3.  เพื่อใหผู้้เรียนมอีาคารเรียนท่ีได้

มาตรฐาน  ปลอดภัยและระบบ

ป้องกันการโจรกรรม 

3.  อาคารเรียนของศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กอยู่ในสภาพท่ีโดนงัดเข้า

ไปขโมยรือ้คน้ทรัพย์สนิและไม่

ปลอดภัยตอ่ผู้เรียน 

 

 

กรกฎาคม  2560 2. ปรับปรุงร้ัวประตู,

หนา้ต่างของศพด.ให้มี

ระบบป้องกันท่ีมิดชิด

กว่าเดิม 

3. จัดให้มีเวรยามรักษา

ความปลอดภัยและตรวจ

ตราความเรียบร้อยท่ีศพด.

คอนสวรรค์ 

ในวันหยุดราชการและเวลา

กลางคืน 

กันยายน  2560 

ผู้อ านวย 

การกองการศกึษา 

 

         
 

 

 

0 

-. ประเมินผลงานจากการ

ปฏบัิตงิาน 

- การสอบถามความพึง

พอใจของประชาชนในการ

ปฏบัิตงิานดา้นการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

*  สถานการณ ์ด าเนนิการ           

             =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จตามก าหนด                         ลงช่ือ.............................................ผู้รายงาน 

           /     =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                                                                                         (นางจินตนา   ทัดมาลา) 

          X     =   ยังไม่ด าเนนิการ                                                                                                ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองการศกึษา 

          O     =   อยู่ในระหว่างด าเนนิการ                                                                                                  วันท่ี   14  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
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                                                          ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบล                          แบบ ปย.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับสว่นงานย่อย 

         ณ   วันที่ 30  เดือน กนัยายน  พ.ศ.    2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

         1.1  กจิกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคอนสวรรค์           

สภาพแวดล้อมภายใน 

       ตามค าสั่งแบง่งานขององค์การบริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค์  ส านักปลัดมภีารกิจทัง้สิน้ 6งาน  เมื่อส ารวจและ

ประเมินแลว้  มรีะบบการควบคุมภายในท่ีคอ่นข้างเพยีงพอ  

แต่ยังมจุีดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคอื การจัดท าแผนพัฒนา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ เป็นไปในลักษณะท่ีกวา้ง

เกินไปไม่ได้ระบุกลุม่เป้าหมาย สถานท่ีและงบประมาณที่จะ

ด าเนนิการให้ชัดเจน และไมส่อดคล้องกับศักยภาพงบประมาณ

ท่ีมีอยู ่ ไมไ่ด้มีการส ารวจวิเคราะห์ถึงขอ้เท็จจริง  ความคุ้มคา่

ในการใชจ้า่ยงบประมาณ ท าใหภ้ารกิจการจัดท าแผนพัฒนาไม่

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าท่ีควร   

สภาพแวดล้อมภายนอก 

      1.  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  มีเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบท้ังหมด 8 หมูบ้่าน ประชากร 3,871 คน  

1,246 ครัวเรือน  เนื้อท่ีประมาณ 61 ตร.กม.(38,676ไร่)  มี

พื้นท่ีความรับผิดชอบมาก และความต้องการของประชาชนก็มี

มากเช่นกัน แต่งบประมาณในการบริหารงานมีจ านวนจ ากัด  

จึงท าให้การจัดท าแผนพัฒนา  ไม่สอดรับกับศักยภาพของ

งบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่ น  ปี  พ .ศ . 2548 ก าหนดให้ น า

แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี 

        ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจ านวนมาก 

เพื่อรองรับการน าโครงการไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้ว 

โครงการท่ีประชาชนต้องการก็ไม่สามารถท่ีจะน ามาด าเนินการ

ได้ 

    2. ความสามารถของผู้น าชุมชนในการเชญิชวนให้ประชาชน

เข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู่   ซึ่งพบวา่ ชุมชนแตล่ะแห่งยังขาดการ

ประชุมประชาคมท่ีถูกต้องและเป็นทางการ          

สภาพแวดล้อมการควบคุมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล

คอนสวรรค ์ ในภาพรวมเหมาะสมและมสี่วนท าให้การ

ควบคุมภายในมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ส่วนงานยอ่ย

บางหน่วยงานซึ่งยังมีจุดออ่นและความเสีย่งทีต่้อง

ปรับปรุง 

ผลการประเมิน 

ส านักปลดั แบง่โครงสรา้งและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 6

ฝ่าย/งาน คอื 1.งานบรหิารงานทั่วไป     2 .งานนโยบาย

และแผน   3. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  

4.งานสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน  5. งานกฎหมาย

และคดี 6. งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการ

วิเคราะห์ประเมินผลตามองคป์ระกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ  3 งาน คอื 

1.งานนโยบายและแผน    

2.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. งานสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน   

        จากการตดิตามผลตามแบบรายงานการปฏิบตัิตาม

แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3) พบวา่ 

 1.กิจกรรมการจัดท าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ต าบลคอนสวรรค์  มกีารควบคุมทีเ่พียงพอ  บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมไดใ้นระดับหนึ่ง  โดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

1.จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร,พนักงาน 

อบต. ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการมีสว่นร่วม

ในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น         

2.จัดล าดับความส าคัญก่อนหลงัของปัญหาในการบรรจุไวใ้น

แผนพัฒนา 

        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ยังไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   ยังมี

ความเสี่ยงท่ีต้องมกีารวางแผนการปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 
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                                             ชื่อหน่วยงาน    ส านักงานปลดั  องค์การบรหิารสว่นต าบลคอนสวรรค ์                   แบบ ปย. 2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดบัสว่นงานย่อย 

ณ  วันที่    30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(2) 

     1.2 กจิกรรมการจัดท าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี (การโอนงบประมาณ ) 

เป็นความสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  สาเหตุคอืมคีวาม

จ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายใน

บางหมวดและมีโครงการเร่งดว่นหรือมหีนังสือสั่งการให้ด าเนนิการ

ตามนโยบายรัฐบาล 

   1.3  กจิกรรมการด าเนนิการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 

- ความพรอ้มในการปฏิบัตงิานและก าลงัเจา้หน้าที ่ อปุกรณ์

เครื่องมือใช้และงบประมาณยงัไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

-  ภัยธรรมชาต ิสามารถเกิดขึน้ทุกปแีละมีแนวโนม้จะรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น  คอื สภาพแวดล้อม สภาพดินฟา้อากาศ ภัยจากธรรมชาติ 

โดยเฉพาะช่วงฤดูที่มรสุมพายพุัด  เช่น วาตภัย น้ าท่วมขัง  

หน้าแลง้ประชาชนขาดน้ าอุปโภคบรโิภคจ านวนมาก  ท าให้

ประชาชนได้รับ ความเดือดรอ้นอย่างต่อเนือ่งจากภยัตา่ง ๆ ในทุก

ฤดูกาล 

- ผู้เกี่ยวข้องเช่น ประชาชน,ส.อบต.,ผูน้ าหมู่บา้น ไม่ให้

ความส าคัญตอ่การปฏิบัตงิาน 

- ประชาชนไม่ให้ความรว่มมอืในการแก้ปัญหา 
 1.4 กจิกรรมงานสวสัดิการสงัคมและพัฒนาชุมชน  

(งานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพฒันาชุมชน) 

สภาพแวดล้อมภายใน 

- เจา้หนา้ที่ผู้รับผิดชอบยงัไม่เข้าใจระเบยีบ กฎหมายและวิธี

ปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

-  การให้ขอ้มลูที่ไม่เปน็จรงิกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

- ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการให้ขอ้มลูที่เป็นจรงิกับการ

จัดเก็บข้อมูลจปฐ. 
- ประชาชนและผู้น าชุมชนไมป่ระสานงานกนัและไม่ให้

ความส าคัญในการรวมกลุ่ม 

2.กิจกรรมการจัดท าข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี/การโอนงบประมาณ  มกีารควบคุมที่เพียงพอ  

บรรลุวัตถปุระสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์   

ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

- ตดิตามดูแลให้เจา้หน้าท่ีได้รับมอบหมายหนา้ที่ปฏบัิตงิานให้

มปีระสิทธิภาพ 

- ประเมินผลความมปีระสิทธิภาพของการใชแ้ผนพัฒนา

ประเมินความคุ้มคา่ของการใชท้รัพยากร 

- ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมายระเบียบ และ

วธีิปฏบัิติ 

 -จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส 

3.กจิกรรมการด าเนนิการชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย             

  กิจกรรม “การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / 

ภัยธรรมชาติ”  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้

ด าเนนิการ  ดังนี ้

1. แตง่ตัง้ชุดปฏบัิตกิารเพิ่มในห้วงเวลาท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดภัย 

2. มีค าสั่งแตง่ตัง้เจ้าหนา้ที่อยู่เวรยามประจ าเดือน 

3. การส่งเจ้าหนา้ที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา  เร่ืองการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. จัดฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) 

5. ติดตามการประกาศ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเตือนภัย

ธรรมชาติต่างๆ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล เป็นประจ า 

 

       แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัย / ภัยธรรมชาติ    ยังไม่ทันท่วงที  มีความล้าช้า  

ตอ้งมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 
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                                        ชื่อหน่วยงาน    ส านักงานปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                  แบบ ปย. 2 

                            สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัสว่นงานย่อย 

ณ  วันที่    30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(2) 

(ต่อ) 1.4 กจิกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 (งานจัดเก็บข้อมลูจปฐ.และงานพฒันาชุมชน) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

-ไม่ได้รับข้อมูลผูด้้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผูน้ าอพม.

ของหมู่บา้น 

- ผู้สูงอาย ุคนพิการและผูด้้อยโอกาส ไม่เข้าใจระเบียบและ

วิธีการขอรับการสงเคราะห์/ช่วยเหลอื 

2. การประเมินความเสี่ยง 

 ( 2.1) กจิกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล

คอนสวรรค์   

ความเสี่ยง 

   1. ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทน

หมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนพัฒนาเท่าท่ีควร 

   2. โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนใน

กลุ่มของเป้าหมาย  สถานท่ีและงบประมาณ 

   3.แผนพัฒนายังไมส่ามารถแก้ไขปัญหาความตอ้งการของประชาชน

ได้อยา่งแทจ้รงิ 

(2.2) กจิกรรมการจัดท าข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(การโอนงบประมาณ) 

  -  ขาดการทบทวนการใชจ้า่ยงบประมาณ ท าให้มีการโอน

งบประมาณบอ่ยคร้ัง 

 (2.3) กจิกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย    

ความเสี่ยง 

   1. ความพร้อมในการปฏิบัติงานและก าลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์

เครื่องมือใช้และงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

   2. ภยัธรรมชาต ิสามารถเกิดขึน้ทุกปแีละมีแนวโน้มจะรนุแรง

มากยิ่งขึน้   

   3. ประชาชนไม่ให้ความรว่มมือในการแก้ปัญหา 

 4.กิจกรรมงานสวัสดิการสงัคมและพัฒนาชุมชน 

กิจกรรม “การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน”  มี

การควบคุมท่ีเพยีงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

- ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบ

ทานการปฏบัิตงิานอย่างตอ่เนื่องโดยเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิปลัด

อบต. นายกอบต. ต้องตดิตามก ากับดูแลและเพื่อให้งานของ

ส่วนสวัสดกิารสังคมและพัฒนาชุมชนมกีารปฏบัิตงิานและ

ตรวจสอบทุกวัน 

    แตอ่ย่างไรก็ตาม กจิกรรมงานสวสัดิการสังคมและ

พัฒนาชุมชน  ยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาความต้องการของ

ประชาชนได้อยา่งแทจ้รงิและท่ัวถึง   ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมี

การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 

 

     ข้อสรุป 

      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  

ในกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์ ,กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี /การโอนงบประมาณ  ,กิจกรรมการ

ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  และกิจกรรม

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  ต้องด าเนินการจัดท า

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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                                 ชื่อหน่วยงาน    ส านักงานปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                แบบ ปย. 2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดบัสว่นงานย่อย 

ณ  วันที่    30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(2) 

(2.4 ) กจิกรรมงานสวสัดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

และการพัฒนาชุมชน 

ความเสี่ยง 

  1.เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัตงิาน 

  2. ประชาชนไมใ่ห้ความส าคญักับการให้ขอ้มลูที่เป็นจรงิกบัการจัดเก็บข้อมูล 

จปฐ. 
  3. ไม่ได้รับข้อมลูผู้ดอ้ยโอกาสที่เป็นจรงิและครบถว้นจากผู้น าอพม.ของหมู่บา้น 

3.กิจกรรมการควบคุม 

(3.1)กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลคอนสวรรค์   

ก าหนดกจิกรรมขึน้มาควบคุมดังนี ้

1. ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาโดยทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และ

วัตถุประสงคใ์ห้ชัดเจน และคดัเลือกโครงการที่จ าเปน็เร่งดว่น 

2. ประชาสัมพนัธ์การประชุมประชาคมอย่างต่อเนื่องทุกหมู่บา้น 

โดยการประสานงานความรว่มมือจากก านัน/ผูใ้หญ่บา้นและทุกภาคส่วนและ

รณรงค ์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถงึประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคดิ ช่วยท า

ในการพัฒนาทอ้งถิ่นของตน 

3.จัดท าโครงการอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจการจัดท าแผนชุมชนและจดัท า

โครงการศึกษาดูงานท้องถิ่น“ต้นแบบ”ที่ประสบความส าเร็จ  

จากผลที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนรว่มและได้รับความส าเร็จชุมชนอยูด่ีมสีุข 

(3.2)  กิจกรรมการจัดท าขอ้บัญญัติรายจ่ายประจ าปี/การโอนงบประมาณ 

1.ประเมินผลความมปีระสิทธิภาพงบประมาณความสมเหตุสมผลความคุ้มคา่ ความ

ประหยัด ของวงเงินงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

2.จัดให้มีการประชุม โดยผู้บริหารเพื่อทบทวนหรือยนืยันวงเงินงบประมาณที่ขอต้ัง 

3. ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานศึกษาระเบียบและหนังสอืสั่งการในการจดัท า

งบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึน้ 

4.แจ้งเวยีน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องใหทุ้กหน่วยงานทราบ 

5.มกีารควบคุมการปฏบัิตงิานของเจ้าหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 

และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
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                                     ชือ่หน่วยงาน  ส านักปลดั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์                        แบบ ปย.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับสว่นงานย่อย 

                                                    ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.    2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(3.3)  กจิกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย    

ก าหนดกจิกรรมขึน้มาควบคุมดังนี ้

1.แต่งตั้งคณะท างานจากเจ้าหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลและ

ตัวแทนของหมู่บา้นรว่มกันในการช่วยเหลือ  และสง่ฝึกอบรมสัมมนา

เพื่อให้ความรูเ้พิ่มทักษะอยา่งต่อเนื่อง 

2. การเปดิช่องทางในการติดต่อสือ่สารระหว่างประชาชนกับอบต. 

และระหวา่งหมู่บา้นให้เป็นไปอย่างสะดวกและช่วยเหลอืกันได้อย่าง

ทันท่วงท ี

3. จดัตั้งงบประมาณให้พยีงพอ เพื่อให้การชว่ยเหลืออย่างทัว่ถงึทุก

หมู่บา้น 

4. แจ้งให้ประชาชนในหมู่บา้นเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. เพื่อ

ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

5. จดัเจา้หน้าที่อยู่เวรให้พร้อมเข้มงวดเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบตัิเวรกลางวัน

ให้มากขึน้ 

6. จดัเตรียมและดูแลรักษาอปุกรณ์ให้พร้อมรับการชว่ยเหลือ 

อยู่เสมอ 

3.4 กจิกรรมงานสวสัดิการสงัคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บข้อมูล 

จปฐ.และการพฒันาชุมชน 

ก าหนดกจิกรรมขึน้มาควบคุมดังนี ้

1. จดัฝึกอบรมและประสานงานความรว่มมือระหวา่งเจา้หน้าที่และผู้

จัดเก็บข้อมูลจปฐ. เพือ่ใหไ้ด้ขอ้มูลที่เป็นจรงิ 

2. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเข้ารว่ม

แสดงความคดิเห็น พัฒนาชุมชนของตนจดัเวทีประชาคมทกุหมู่บา้น 

3. ฝึกอบรมและประสานงานความรว่มมือระหว่างผู้น าชุมชน,  

ผู้น าอพม.และเจ้าหน้าที่เพื่อชว่ยเหลอืผู้ที่มีความเดือดรอ้นเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่เป็นจรงิและครบถ้วน 

4. พนักงานส่วนท้องถิน่เข้าไปมีส่วนรว่มในการประชาคมแตล่ะครัง้ 
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                                            ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์            แบบ ปย.2 

           สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับสว่นงานย่อย 

                  ณ   วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

 4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 

    (4.1) กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลคอนสวรรค์   

       - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  ส ารวจข้อมูล

เพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกรูปแบบ  เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย  แผ่นพับ  จัด

ประชุมในหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรม

และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร และการจัดโครงการฝึกอบรมแผน

ชุมชนเชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรมจัดท าโครงการ

ศกึษาดูงาน อปท.ต้นแบบ ที่มกีารบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

(4.2) กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี/การโอน

งบประมาณ 

- การจัดท าโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏบัิตพิัฒนาบุคลากร 

(4.3) กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย     

-  ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet  วิทยุ  โทรทัศน์  และ

ทางสื่อสิ่งพิมพ์  มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการ

เกิดภัยธรรมชาติ เพื่ อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วง  และเพื่ อ

เตรียมการป้องกันภัย  และส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  

Internet  เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่ง

การ  โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการท่ีมาตามระบบธุรการเพราะ

อาจล่าช้าไม่ทันการณ์   

- ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้มีความชัดเจน  

จัดท าทะเบียนควบคุมและเบิกจ่ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ การส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายใน 

และสภาพแวดล้อมภายนอก การประสานแผนกับศูนย์ป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อ าเภอ จังหวัด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

จัดให้มีการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการชว่ยเหลือประชาชน  

การอพยพประชาชน   ประสานแผนการใชจ้่ายเงิน เพือ่ให้เกดิ
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติช่วยเหลอื 
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แบบ  ปย.2 

ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลดัองค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับสว่นงานย่อย 

ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(4.4) กจิกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บ

ข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน 

  -ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายหนา้ที่ใหม้ีความชัดเจน  ส ารวจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จัดฝึกอบรมและ

ประสานงานความรว่มมอืระหว่างเจา้หน้าที่และผู้จดัเก็บข้อมูล จปฐ.

เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่เป็นจรงิ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 

ในการจัดท าแผนชุมชน  เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร ให้ประชาชนทราบ   

เสียงตามสาย    แผน่พับ จดัประชุมในชุมชน หอกระจายข่าว และการ

จัดโครงการฝึกอบรมแผนชุมชนเชิญวิทยากรผูม้ีความเช่ียวชาญมา

ฝึกอบรมจัดท าโครงการศึกษาดูงานอปท.ต้นแบบ ที่มีการบรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

5.  วิธีการตดิตามประเมนิผล 

        ใชแ้บบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและการรายงานต่าง  ๆ  

เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมนิผล  เพื่อสอบทานการปฏบัิตงิานอย่าง

ตอ่เนื่อง  โดยติดตามประเมินผลในแบบตดิตาม ปย.3 พบวา่  1. กิจกรรม

การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  และ 2 .

กิจกรรมการจัดข้อบัญญัติ/งบประมาณ 3. กิจกรรมการด าเนนิการช่วยเหลอื

ผู้ประสบสาธารณภัย  4. กิจกรรมงานสวัสดกิารสังคมและพัฒนาชุมชน มี

การควบคุมท่ีเพยีงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมไดใ้นระดับหนึ่ง  

แตย่ังคงมจีุดออ่นอยู่   จงึตอ้งจดัท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ระดับหนว่ยงานยอ่ยตอ่ไป  

การติดตามประเมนิการควบคุมภายในของ

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ถอืปฏิบัติ

ตามแนวทางการตดิตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน ซึง่ก าหนดในเอกสารค าแนะน า : การ

จัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดนิ ฯ ข้อ 6 การติดตามประเมินผลอยู่ใน

เกณฑ์ดีพอสมควร 

 

 

                   สรุปผลการประเมิน 

    จากการวิเคราะห์ส ารวจ  ส านักปลัด   พบว่า  มี  4  กจิกรรมที่ต้องบรหิารความเสี่ยง  ( ความเสี่ยงเดิม )  คอื  

1. กิจกรรมการจัดท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์ เปน็ความเสี่ยงในภารกจิ 

ของงานนโยบายและแผน (กจิกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) คอื มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ

วัตถุประสงคข์องการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แตย่ังมีจุดออ่น คอื ยังไมส่ามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนไดอ้ย่าง

แท้จรงิ  โครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมาก งบประมาณ ไม่เพียงพอที่จะจดัสรรครบทุกโครงการและโครงการมีเป็นจ านวน 

มากและปฏิบัติจรงิไม่ได ้  เนือ่งจากประชาชนไม่ให้ความส าคัญและไม่ให้ความสนใจเขา้มามสี่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการ

และไม่เขา้ร่วมประชาคม สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ท าให้มีการปรับเปลี่ยนโครงการที่วางไว้ไม่มีความชัดเจน 

               

/2.กิจกรรม... 
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   2.กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปี (งานโอนงบประมาณ) เป็นความเสีย่งในภารกจิ

ของงานนโยบายและแผน (กจิกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) เนื่องจาก ขาดการทบทวนการใชจ้่าย

งบประมาณ ท าให้มีการโอนงบประมาณบ่อยคร้ัง  และพบความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นใน 

    3.กจิกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ     เป็นความเสี่ยงในภารกิจงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยั (กจิกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3)  คอื เนื่องจาก ความพรอ้มในการปฏิบัติงาน

และก าลงัเจา้หน้าที ่ อุปกรณเ์คร่ืองมือใช้และงบประมาณยงัไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน ภัยธรรมชาตสิามารถเกิดขึ้นทุกปแีละ

มีแนวโนม้จะรุนแรงมากยิง่ขึน้ เช่น วาตภัย,ไฟป่า เป็นต้น    และประชาชนไม่ให้ความรว่มมือในการแก้ปัญหา  ซึ่งการตดิตามตาม

แบบตดิตาม ปย.3 มกีิจกรรมการควบคุมท่ีมีความเสี่ยงท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนว่ยงานยอ่ยตอ่ไป    

     4.กิจกรรมการจัดเก็บขอ้มูลจปฐ.และงานพัฒนาชมุชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจงานสวัสดิการสังคมและ

พัฒนาชุมชน (กจิกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3)   มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงคข์องการ

ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แตย่ังคงมีจุดออ่น คอื  เจา้หนา้ที่ผูร้ับผดิชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวธิีปฏิบตัิงาน   ประชาชน

ไม่ให้ความส าคัญกับการให้ขอ้มูลที่เป็นจรงิกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และไม่ได้รับขอ้มูลผูด้้อยโอกาสที่เป็นจรงิและครบถ้วน

จากผู้น าอพม.ของหมู่บา้น 

 

 

 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน      

        (นางขนิษฐา  รักษ์มณี) 

       ต าแหน่ง    หัวหนา้ส านักปลดั อบต.   

                      วันที่    14   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2560   
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                                ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                   แบบ  ปย.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                     

       1.1  กจิกรรมการจัดเก็บรายได้   

สภาพแวดล้อมภายใน 

       1. จ านวนเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานมไีมเ่พยีงพอต่อปริมาณงาน 

       2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานจัดเก็บรายได้ 

       3. ไมม่แีผนที่ภาษี 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

            1. เจ้าของท่ีดนิอยูน่อกเขตพื้นท่ี ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี ้ 

( ติดต่อไมไ่ด้, มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของท่ีดนิ (ซื้อ – ขาย) 

            2. ด้วยเจ้าของท่ีดินอยู่นอกเขตพื้นท่ี  ท าให้เจ้าของท่ีดินไม่

กระตอืรือร้นในการมาช าระภาษี 

1.2  กจิกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

สภาพแวดล้อมภายใน    

             1. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนดเนื่องจากปัญหา

ด้านงบประมาณ 

             2. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ – จัดจ้างตาม

ปฏบัิตกิารจัดซื้อ-จัดจ้าง  ในกรณีมีการด าเนนิงาน 

             3.  เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ( เคร่ืองคอมพิวเตอร์ , เคร่ือง

ปร๊ินเตอร์ ) มีปัญหาขัดข้องเป็นประจ า  และไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการแก้ไขปรับปรุงแผนการด าเนนิงาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

              1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ฯ กฎหมาย และข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยคร้ัง  จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมี

ข้อผิดพลาดได้ 

2.  การประเมินความเสี่ยง   

       2.1  กจิกรรมการจัดเก็บรายได้   

             1.  ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในงานด้านจัดเก็บรายได้  

ซึ่งผู้ปฏบัิตงิานเป็นเพยีงพนักงานจ้างท่ัวไป 

            2. มีลูกหนี้ค้างช าระภาษีเกินระยะเวลาท่ีก าหนดในการช าระ

ภาษี 

            3.  ลูกหนี้ค้างช าระภาษีอยู่นอกพื้นท่ี ยากต่อการเร่งรัดหรือ

ทวงหนี ้

      

ผลการประเมนิ  

      ส่วนการคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏบัิตงิาน 

ออกเป็น 4 ฝ่าย/งาน คือ 1. งานการเงินและบัญช ี 

2. งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 3. งานทะเบียน

ทรัพย์สนิและแผนท่ีภาษ ี 4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

        จากการวเิคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดนิ ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสีย่งในภารกิจ 2 งาน  คือ 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

2. งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 

  จากการตดิตามผลตามแบบรายงานการปฏบัิตติามแผน

ปรับปรุง (แบบตดิตาม ปย.3) พบว่า 

        จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 

1. งานการจัดเก็บรายได้   

( กิจกรรมการจัดเก็บรายได้) 2. งานพัสดุและทะเบียน

ทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) จากการ

ติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการ

ปรับปรุง  

( แบบตดิตาม ปย. 3 ) พบวา่  

1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้     มีการควบคุมที่

เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้

ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์

ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัด

จัดเก็บลูกหนี้คา้งช าระให้ครบถ้วน  
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                            ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                       แบบ  ปย.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

   2.2  กจิกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

             1.  ผู้ปฏบัิตงิานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สนิมไีม่

เพยีงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

             2.  การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  

เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ 

3. กิจกรรมการควบคุม 

     3.1  กจิกรรมการจัดเก็บรายได้   

             1. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัด

จัดเก็บลูกหนี้คา้งช าระให้ครบถ้วน  

             2.  ออกบริการจัดเก็บภาษนีอกสถานท่ี 

             3.หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง

ใกล้ชดิ และตรวจสอบอย่างรอบคอบ       

            4. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้น าหมู่บ้านเพื่อติดต่อ

กับเจ้าของท่ีดินในการช าระภาษี ( เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

เจ้าของท่ีดนิโดยการซือ้ – ขายอยู่อยา่งต่อเนื่อง ) 

            5.  อ านวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทาง

ไปรษณีย์ ( ธนาณัติ ) 

       3.2  กจิกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

                 1.ก าชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบ

งบประมาณเป็นประจ า  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้

ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม 

                 2. ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมท้ัง

บัญชมีาตรฐานท่ีทางกรมการปกครองก าหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 

                3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื้อ-จัด

จ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามก าหนดเวลา 

              

 

 

 

 

  

 2.  ออกบริการจัดเก็บภาษนีอกสถานที 

 3. จัดท าแผนที่ภาษ ี

 4.  หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 

และตรวจสอบอย่างรอบคอบ 

      แตอ่ย่างไรก็ตาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์

ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได ้ ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

ซึ่งยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมกีารวางแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมตอ่ไป 

2. กิจกรรมการทะเบียนทรพัย์สินและพัสดุ  มีการ

ควบคุมทีเ่พียงพอแล้ว  บรรลวุัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์   

ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

1.ก าชับให้แต่ละหน่วยงานตดิตามและตรวจสอบงบประมาณ

เป็นประจ า  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับ

ความตอ้งการเวลาและความเหมาะสม 

2. ก าชับเจ้าหนา้ที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมท้ังบัญชี

มาตรฐานท่ีทางกรมการปกครองก าหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 

3.  ประสานหนว่ยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง

เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามก าหนดเวลา 

ข้อสรุป 

      การติดตามแบบ  ปย.3  ไม่พบจุดอ่อนหรือความ

เสี่ยง  ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  และพบจุดอ่อนหรือความ

เสี่ ย ง   ในกิ จกรรมการจั ด เก็ บรายได้   ยั ง ไม่ บ รรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้องด าเนินการจัดท า

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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             ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                แบบ ปย. 2                 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

         ณ  วันที่  30  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  

             1)ใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตของหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 

             2) ประชาสัมพันธก์ารออกเก็บภาษีนอกพื้นท่ีให้ท่ัวถึงและผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุชุมชน  

             3) ใหบ้รกิารช าระภาษผี่านทางไปรษณีย์ ( ธนาณัติ ) 

             4) ประสานผู้น าทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการช าระภาษีพร้อมท้ังติดตามและทวงถามผ่านทาง

เสยีงตามสายของหมู่บ้านเป็นประจ าอย่างตอ่เนื่อง 

4.2 กจิกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

             1) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใ์ห้ใช้งานได้ดี 

             2) ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ  

             3) น าระบบ Internet มาช่วยในการบรหิารและการปฏบัิติราชการ มรีะบบ Internet ท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมกีารปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น เมื่อมีการประกาศสอบราคา หรอืประกวดราคา ก็

สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได ้ อีกท้ังส่วนการคลังได้น าข้อมูลดังกลา่วลงเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อช่วย

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดว้ย 

            4)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน  วิทยุ

ชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซดข์องทางองค์การบรหิารสว่นต าบลคอนสวรรค์ 

            5)  การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง 

อบจ . ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านในเขตต าบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในการจัด

กิจกรรมต่าง ๆ 

5. วิธีการติดตามประเมินผล     

     5.1  กจิกรรมการจัดเก็บรายได้   

           1)  ตรวจสอบลูกหน้ีค้างช าระจากทะเบียนคุมลูกหน้ี 

     5.2   กจิกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

            1) รายงานผลการปฏบัิติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  

                ตามแบบ ผด.3 ให้ผู้บรหิารทราบตามล าดับขั้นตอน 

            2) ตามแบบรายงานผลการปฏบัิติงานตามแผนปฏบัิติการจัดซื้อ-จัดจา้ง ( ตามแบบ คตง.) 

 

สรุปผลการประเมิน 

           จากการวิเคราะห์ส ารวจ  กองคลัง  พบว่า  มี  2  กิจกรรมท่ีต้องบรหิารความเสี่ยง  ( ความเสี่ยงเดมิ )  คือ  

1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ยังไมส่ามารถ 

จัดเก็บรายได ้ ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้   

                       2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว้ ในระดับหน่ึง แต่บรรลุวัตถุประสงคข์อง

การควบคุม ยังคงมจีุดอ่อน คือ  การจัดซื้อ-จัดจา้งไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ ซึ่งการ

ติดตามตามแบบติดตาม ปย.3 มกีิจกรรมการควบคุมท่ีมีความเสี่ยงท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุง 

การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป  

 

                                              ลงช่ือ ................................................. ผู้รายงาน       

                                                                             (นางยุพิน  สมัตถะ) 

                                            ต าแหนง่    ผู้อ านวยการกองคลัง 

                  วันท่ี   14    เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.  2560 
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                                        หน่วยงาน  กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                 แบบ  ปย. 2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  - ระดบัสว่นงานย่อย 

   ณ  วันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

          1.1  กจิกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

      สภาพแวดล้อมภายใน 

           จาการส ารวจและประเมนิระบบควบคุมภายในของภารกิจ

แตล่ะข้อแลว้  พบวา่มีระบบควบคุมภายในท่ีมีความเพยีงพอ  แตย่ัง

พบความเสี่ยงในดา้นการควบคมุงานก่อสร้าง  เจา้หน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบขาดทักษะและความช านาญบุคลากรขาดความรู้ความ

เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และ อุปกรณใ์นการตรวจสอบ 

วัสดุไม่เพยีงพอ 

       สภาพแวดล้อมภายนอก 

      (1) ตัวแทนผู้รับรับจ้างไมป่ฏบัิตงิานอยู่หน้างานขาดการ

ประสานงาน 

     (2) ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมอืในการปฏบัิตงิาน 

     (3) การด าเนนิการกอ่สร้างชว่งฤดูฝน 

    1.2  กจิกรรมการออกแบบก่อสร้าง   

       สภาพแวดล้อมภายใน 

              การออกแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจส าคัญที่ตอ้ง

ด าเนนิการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่ง

ส าคัญที่ตอ้งด าเนินการอย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน

การด าเนนิการดังกล่าวมคีวามล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจา้หน้าท่ีไม่

เพยีงพอ  และไมม่ทัีกษะ  ขาดความช านาญในการเขียนแบบยังไม่มี

บุคลากรในงานส ารวจที่เชี่ยวชาญและไม่มปีระสบการณ์ ซึ่งเป็น

ความเสี่ยง จ าเป็นต้องด าเนนิการจัดท าแผนการปรับปรุง 

         สภาพแวดล้อมภายนอก 

               พบความเสี่ยงในด้านการออกแบบงานก่อสร้างไม่

สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ท าให้บางโครงการการ

จัดซือ้จัดจ้างล่าช้า   เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย 

1.3 กจิกรรมซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 

       สภาพแวดล้อมภายใน 

- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องจักรท่ีทันสมัยและปลอดภัย 

-บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและท าใหก้ารปฏบัิตงิานลา่ชา้

และเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานนอ้ย/เสี่ยงไมป่ลอดภัย 

 

ผลการประเมนิ    

         ส่วนโยธา แบ่งโครงสร้างและการปฏบัิตงิาน  

ออกเป็นภารกิจงานประจ า  4 งาน คือ 1 งานก่อสร้างและ

ซ่อมบ ารุง 2. งานออกแบบและควบคุม 3. งานประสาน

สาธารณูโภค และ 4. งานผังเมอืง  จากการวเิคราะห์

ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม

ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่า

ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 1. งานก่อสร้างและ

ซ่อมบ ารุง (กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง)  2.งาน

ออกแบบและควบคุม(กิจกรรมการส ารวจและออกแบบ

ก่อสร้าง)3.งานประสานสาธารณูปโภค (กิจกรรมงานซ่อม

ไฟฟา้สาธารณะ) จากการตดิตามผลตามแบบรายงานการ

ปฏบัิตติามแผนการปรับปรุง  

( แบบตดิตาม ปย. 3 ) พบวา่  

1. กิจกรรมการควบคุมงานกอ่สร้าง  มีการควบคุมที่

เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคุมได้ใน

ระดับหนึง่  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  

ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

1.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ

การควบคุม และประมาณราคาก่อสร้าง 

2. แจ้งรายงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน 

3. จัดท าประชาคมอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ท าความเขา้ใจกับ

ประชาชน 

4. ปรับปรุงการปฏิบัตงิานให้สอดคล้องกับการปฏบัิตงิาน

จรงิ 

 

        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

ยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการ

ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมีการวาง

แผนการปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 
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แบบ  ปย. 2 

   หน่วยงาน  กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับสว่นงานย่อย 

ณ  วันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

       สภาพแวดล้อมภายนอก 

- สภาพอากาศฝนตกท าให้เกิดความไมป่ลอดภัย 

- ขาดการประสานงานท่ีด ีระหวา่ง ประชาชนกับผู้น าชุมชนและส.อบต. 

ในการให้ขอ้มูล 

2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 กจิกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

(1 ) อุปกรณใ์นการตรวจสอบวัสดุไม่เพยีงพอ 

(2) ตัวแทนผู้รับรับจ้างไมป่ฏบัิตงิานอยู่หน้างานขาดการประสานงาน 

(3) ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมอืในการปฏบัิตงิาน 

(4) การด าเนนิการกอ่สร้างช่วงฤดูฝน 

2.2 กจิกรรมงานส ารวจและออกแบบ 

- บุคลากรงานส ารวจไมเ่พยีงพอ 

- บุคลากรยังขาดประการณ ์

- ท าให้งานส ารวจผิดพลาด 

- เครื่องมืองานส ารวจไมเ่พยีงพอ, เคร่ืองมอืมีความคลาดเคลื่อน 

- สภาพอากาศไมเ่อื้ออ านวย 

2.3 กจิกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 

- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องจักรท่ีทันสมัยและปลอดภัย 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

- สภาพอากาศฝนตกท าให้เกิดความไมป่ลอดภัย 

3.  กจิกรรมการควบคุม 

    3.1   กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

    1) ก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน ให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม ่ ๆ หนังสือสั่ง

การจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยใชร้ะบบสารสนเทศ  (IT) เพื่อให้การ

ค านวณราคาคา่ก่อสร้างขณะจดัท าข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับความเป็น

จรงิในอนาคตมากที่สุด 

    2) น าวัสดไุปทดสอบกับสว่นราชการอ่ืน 

    3) แจ้งผู้รับจ้างแตง่ตัง้ตัวแทนผู้รับจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

   4) ท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชนท่ี์จะได้รับจาก

โครงการ 

    5)  ขอบรรจุแต่งต้ังเจ้าหนา้ที่เพิ่มเตมิ 

     

 

2. กิจกรรมการส ารวจออกแบบก่อสร้าง  มี

การควบคุมที่เพียงพอ  บรรลวุัตถุประสงค์

ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ได้ด าเนินการ  

ดังนี้ 

1.ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบ

สารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง 

        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบ

ก่อสร้าง    ยังล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน  

ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมีการวางแผนการปรับปรุง

การควบคุมตอ่ไป 

 

 

ข้อสรุป 

      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือ

ความเสี่ยง  ในกิจกรรมการคบคุมงานก่อสร้าง 

กิจกรรมการส ารวจและออกแบบการก่อสร้าง   

และกิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้องด าเนินการ

จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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แบบ  ปย. 2 

หน่วยงาน  กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับสว่นงานย่อย 

ณ  วันที ่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

    3.2   กจิกรรมการส ารวจและออกแบบการก่อสรา้ง    

      1)  ก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน ให้ด าเนินการอย่างถูกต้องและ

เป็นระบบ โดยล าดับความส าคญัของโครงการในการออกแบบแปลน 

      2) ให้เจ้าหนา้ที่เข้ารับการอบรมการใชร้ะบบสารสนเทศเกี่ยวกับ

การออกแบบก่อสร้าง 

     3)  ปรับกรอบอัตราก าลังเพื่อขอบรรจุแต่งต้ังเจ้าหนา้ที่เพิ่มเตมิ 

   3.3 กจิกรรมงานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ 

     1) จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ์ที่ทันสมัยและ

ปลอดภัย 

     2) ให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม 

     3) ประสานงานความร่วมมอืระหว่างประชาชน ผู้น าชุมชน และส.

อบต.ในการให้ขอ้มูลท่ีถูกต้องและเป็นจริง 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร   

        การใช้งานระบบสารสนเทศ  การปฏบัิตริาชการของส่วนโยธามี

ระบบ  Internet  และระบบเครือข่าย Network  (LAN)  สามารถสบืค้น

ข้อมูลและการใชข้้อมูลร่วมกันได้ ท้ังหนว่ยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุน

การปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ แตอ่ย่างไรก็ตามยังมขีอ้จ ากัด

ในการใชง้านของระบบแตล่ะบุคคลเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านความรู้

ด้านคอมพวิเตอร์ ตลอดจนการใชง้านระบบ Wireless Lan ภายใน

องคก์ร 

 

5. การติดตามประเมินผล 

          ใชก้ารสังเกตการตรวจสอบการท างาน เป็นเครื่องมือหลักใน

การตดิตามประเมินผล  นอกจากนีก้ใ็ชแ้บบสอบทานการปฏบัิตงิาน

ชว่ยในการติดตามประเมินผลอกีชัน้หน่ึงในบางกรณกีารตดิตามและ

ประเมินผลการด าเนนิการโดยเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิ  ต าแหนง่ หัวหน้า

ส่วนโยธา และจากการตดิตามประเมินผลในแบบตดิตาม ปย.3 พบวา่  

1. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง   2. กิจกรรมการส ารวจและ

ออกแบบการก่อสร้าง   

3.กิจกรรมงานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ มกีารควบคุมท่ีเพยีงพอ บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมไดใ้นระดับหนึ่ง  แตย่ังคงมจีุดออ่นอยู่  

จึงตอ้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ตอ่ไป 
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สรุปการประเมนิผล 

จากการวเิคราะห์ส ารวจ  กองช่าง   พบวา่  มี  3  กิจกรรมท่ีต้องบริหารความเสี่ยง  ( ความเสี่ยงเดิม )  คือ  

       1. กจิกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง (กิจกรรมเดิมท่ีได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) พบความเสี่ยง  คือ  

อุปกรณใ์นการตรวจสอบวัสดุไมเ่พยีงพอ   ตัวแทนผู้รับรับจ้างไมป่ฏบัิตงิานอยู่หน้างานขาดการประสานงาน ,ประชาชนไม่ค่อยให้ความ

ร่วมมอืในการปฏบัิตงิาน  และการด าเนนิการกอ่สร้างช่วงฤดูฝน       

      2. กจิกรรมงานส ารวจและออกแบบ (กิจกรรมเดิมท่ีได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) ยังมจีุดออ่น คือ บุคลากร

งานส ารวจไมเ่พยีงพอท าให้งานส ารวจผิดพลาด  เนื่องจากบุคลากรยังขาดประสบการณ์และเครื่องมืองานส ารวจไมเ่พยีงพอเครื่องมือมี

ความคลาดเคลื่อน  รวมถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย  

     3. กจิกรรมงานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ (กจิกรรมเดิมได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) พบความเสี่ยง คือ บุคลากร

ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรท่ีทันสมัยและปลอดภัย  รวมถึงสภาพอากาศฝนตกท าให้เกิด

ความไมป่ลอดภัยในขณะที่ปฏบัิตงิาน 
 

                 ซึ่งการติดตามตามแบบตดิตาม ปย.3 พบความเสี่ยงท่ีอันเนื่องมากจากภารกิจท่ีได้รับมมีากขึ้น เจ้าหนา้ที่ไมเ่พยีงพอ และ

ยังขาดทักษะ ความช านาญในการใชโ้ปรแกรมประยุกต ์  การติดตามประเมินผลตามแบบตดิตาม ปย.3   มีกิจกรรมการควบคมุท่ียังมี

ความเสี่ยงอยู่ จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป  

 

 

 

                     (ลงช่ือ)                                  ผู้รายงาน                                                                  

                                                                   (นายเสกสรรค์  นราพงษ์) 

                                                             ต าแหนง่    ผูอ้ านวยการกองช่าง    

                                                             วันท่ี   14   เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.  2560 
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แบบ ปย.2 

                            ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                    

           สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับส่วนงานย่อ 

        ณ  วันที่  30   เดือน กนัยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

            1.1 กจิกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     สภาพแวดล้อมภายใน 

             ตามค าสั่งแบง่งานองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  

มภีารกิจงานทัง้สิน้  3  งาน  เมื่อส ารวจและประเมินระบบควบคุม

ภายในของภารกิจแต่ละข้อแลว้  พบวา่ระบบควบคุมภายในมคีวาม

เพยีงพอ  แตย่ังพบความเสี่ยงอยูบ้่างแตไ่มร้่ายแรง  กล่าวคอื 
เนื่องจาก 

    1) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก อาคารสถานที่ ร้ัว ประตู หนา้ต่าง ไมม่คีวาม

ปลอดภัย เนื่องจากถูกบุคคลภายนอกงัดหนา้ต่างเข้าขโมยร้ือคน้

ทรัพย์สนิ เป็นจุดออ่นท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  ป้องกัน  ความ

สูญเสียของทางราชการ 
   2 )  เด็กปฐมวัยในพืน้ท่ีบางส่วนมพีัฒนาการทางด้าน  รา่งกาย  

อารมณ ์ สังคมและสติปัญญาไมเ่หมาะสมตามวัย 

       สภาพแวดล้อมภายนอก 

1) ผู้ปกครองไมม่รีายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลีย้งดูบุตรหลาน 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยง

จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจ

งานประจ าแล้ว  ความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ  ดังตอ่ไปน้ี 

1) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก อาคารสถานท่ี ร้ัว ประตู หนา้ต่าง ไมม่คีวาม

ปลอดภัย เนื่องจากถูกบุคคลภายนอกงัดหนา้ต่างเข้าขโมยร้ือคน้

ทรัพย์สนิ เป็นจุดออ่นท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  ป้องกัน   

ความสูญเสียของทางราชการ 
2 )  เด็กปฐมวัยในพืน้ท่ีบางส่วนมพีัฒนาการทางด้าน  รา่งกาย  

อารมณ ์ สังคมและสติปัญญาไมเ่หมาะสมตามวัย 

 3)  ผู้ปกครองไมม่รีายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลีย้งดูบุตรหลาน 

 

ผลการประเมนิ 

        กองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   มี

ภารกิจตามโครงการและค าสั่งแบง่งาน 3 งาน  คือ   

1. งานบริหารการศึกษา  2. งานส่งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม  3. งานกิจการโรงเรียน   

         จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา่ด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

ผลการประเมินพบวา่   ระบบการควบคุมภายในตาม

ภารกิจที่ปรากฏตามค าสั่งแบง่งานมรีะบบการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมแลว้ แตพ่บความเสี่ยงในภารกิจ  1  

งาน ท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  คือ   (กิจกรรมงาน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 

          จากการตดิตามผลแบบรายงานการปฏบัิตติาม

แผนการปรับปรุง (แบบตดิตาม ปย.3) พบว่า กิจกรรม

การพัฒนาศูนยเ์ด็กเล็ก มกีารควบคุมท่ีเพยีงพอประสบ

ความส าเร็จในระดับหนึ่ง  คือ  

1. มกีารจัดท าสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น 

2. มกีารจัดท าสภาพภูมทัิศน์บริเวณอาคาร และ

ด าเนนิการ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้ได้

มาตรฐานของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

3. จัดให้ผูดู้แลเด็กเล็กเล็กศกึษาดงูานศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ตามความเหมาะสม 

4. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

ด าเนนิการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 

สรุปผลการปฏบัิตงิานให้ผู้บังคบับัญชาทราบตามล าดับ 

เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข       

ข้อสรุป 

      การตดิตามแบบ  ปย.3  พบจุดออ่นหรือความเสี่ยง  

ในกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และได้ด าเนินการ

ปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม   ในระดับ

หนึ่ง  
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แบบ  ปย.2 

 

  หน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์ 

  สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานยอ่ย 

     ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน   พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 

1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนาความพร้อมเพื่อ

เตรียมเข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ 

2. ปรับปรุงร้ัวประตู,หนา้ต่างของศพด.ให้มีระบบป้องกันท่ีมิดชิด

กว่าเดิม 

3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อยท่ี

ศพด.คอนสวรรค์ ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน 

4. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมพร้อมและท าความเขา้ใจในการน า

บุตรหลานมาเข้าในระดับปฐมวัยท่ีศพด.คอนสวรรค์ 

4.  สารสนเทศและการตดิต่อสื่อสาร 

    น าระบบ Internet  มาชว่ยในการบริหารและการปฏบัิตริาชการ  

เพื่อช่วยในการตดิตามขอ้มูลข่าวสาร ระเบียบ  โดยไม่ต้องรอรับ

หนังสือสั่งการท่ีมาตามระบบธุรการ  มาศกึษาและจัดวางควบคมุ

ภายในในการด าเนินงานตา่ง ๆ ดังนี้ 

   (1)  การส ารวจข้อมูลดา้นการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระบบ  

Internet  เพื่อทราบขอ้มูลท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

   (2)  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศพด.ผ่านทาง

เว็บไซต์ของทาง อบต. วิทยุชุมชนในท้องถิ่น  เสยีงตามสายของ

หมูบ้่าน และประสานความรว่มมอืจากส่วนราชการ หนว่ยงานท่ีมี

ความสามารถทางดา้นกีฬาในเขตพื้นท่ีเพื่อให้ค าปรึกษาและขอความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป 

 (3) การติดต่อประสานงานภายใน  อบต. คอนสวรรค์    ระหวา่งส่วน

ตา่ง ๆ โดยใชร้ะบบ Wireless  Lan   เพื่อเป็นการสื่อสารท่ีทันสมัยและ

รวดเร็วในการรับข้อมูลขา่วสาร งานของแตล่ะส่วนราชการ 

 

 

แตอ่ย่างไรก็ตาม  ยังคงมีจุดอ่อน  พบความเสี่ยงท่ี

ต้องบริหารจัดการ  คือ การรักษาความปลอดภัย

ป้องกันการโจรกรรมของอาคารสถานท่ี ซึ่งเป็น

ภารกิจของงานกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมจะต้องร่วมกับผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง

ชว่ยกันแก้ไข เนื่องจากไมม่แีผนงาน/โครงการ เพื่อ

ด าเนนิการขอจัดตั้งงบประมาณ 
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   แบบ  ปย.2 

 

หน่วยงาน  กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์  

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับสว่นงานย่อย 

ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน   พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

5.  วิธีการตดิตามประเมนิผล 

ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน    “ กิจกรรมการพัฒนา

ศูนยเ์ด็กเล็ก” พบวา่ มกีารควบคุมท่ีเพยีงพอ ประสบผลส าเร็จใน

ระดับหนึ่ง  คือ 

(1)   ใชก้ารสังเกตการตรวจสอบการท างาน เป็นเครื่องมือหลักในการ

ตดิตามประเมินผล  นอกจากนีก้็ใชแ้บบสอบทานการปฏบัิตงิานช่วยใน

การตดิตามประเมินผลอกีชัน้หน่ึงในการตดิตามและประเมิน 

ผลนัน้ ด าเนินการโดยเจา้หน้าท่ีผู้ปฏบัิต ิต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา และเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) จัดท าสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น 

(3) จัดท าสภาพภูมทัิศน์บริเวณอาคาร และด าเนนิการการปรับปรุง

อาคารสถานท่ีใหไ้ด้มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(4)จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนนิการ ศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กในดา้นตา่งๆ 

(5)สรุปผลการปฏบัิตงิานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ เพื่อ

พจิารณาปรับปรุงแก้ไข 

 

                 สรุปผลการประเมนิ 

               จากการวเิคราะห์ส ารวจ  กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พบวา่  มี  1  กิจกรรมท่ีต้องบริหารความเสี่ยง  

 ( ความเสี่ยงเดิม )  คือ  

          1.  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ความเสี่ยงเดิม) 

ยังคงจุดออ่น  คือ  เด็กเล็กในพืน้ท่ีของสว่นมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ ์สังคมและสตปัิญญาไมเ่หมาะสมตามวัย ,ผูป้กครอง

ไมม่รีายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลีย้งดูบุตรหลาน ส่วนอาคารเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพท่ีโดนงัดเข้าไปขโมยรือ้คน้

ทรัพย์สนิและไม่ปลอดภัยตอ่ผู้เรียน ก็ได้ด าเนินการแกไ้ขและปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง  แตใ่นบางกจิกรรมยังมจีุดออ่นท่ี

ตอ้งควบคุม  จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 

 

 

       ลงช่ือ....................................................ผู้รายงาน   

            (นางจินตนา    ทันมาลา) 

                                                                            ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองการศกึษา    

                                                                                    วันท่ี   14   เดอืน  ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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                                                     ชื่อหน่วยงาน  ส านกัปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                                                     แบบ ปม. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถงึ วันที่   30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/กจิกรรม/

ด้านของงานทีป่ระเมิน   

(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ

สาเหต ุ

 

 

 

               (2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 
    (3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

 (5) 

การประเมินผลการ

ควบคุม 

 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม 

 

 

 

(8) 

งานนโยบายและแผน        

กจิกรรม 

1.การจัดท าแผนพัฒนาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

วัตถุประสงค ์

 เพื่ อ ให้ประชาชนในพื้น ท่ี ทุก

หมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วน

ร่ วม ต่ อ ก า รพั ฒ น า ท้ อ งถิ่ น

โดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน 

เพื่อท าให้การจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคอน

ส ว ร ร ค์ เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทุก

ปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 

ความเสี่ยง 

1 .  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ท่ี

แท้จริงของประชาชนเป็น

เพี ยงทางผ่ านตัวแทน

หมู่บ้านประชาชนยังไม่

กล้าแสดงความคิดเห็น

และมีส่ วนร่วมในการ

จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า

เท่าท่ีควร 

2. โครงการ/กิจกรรมท่ี

บรรจุไว้ในแผนพัฒนายัง

ขาดความชัดเจนในกลุ่ม

ของเป้าหมาย  สถานท่ี

และงบประมาณ 

 

 

O C 

 

  

 

กลาง 

 

1. วิเคราะห์ถงึสาเหตุ

ท่ีประชาชนยังไมก่ล้า

แสดงความคิดเห็น

และเข้าร่วมกิจกรรม

วา่เป็นเพราะเหตุใด 

เมื่อทราบสาเหตุแล้ว

น ามาปรับปรุง แก้ไข  

2.  จัดประชุมเพื่อ

สร้างความเข้าใจ

ระหว่างผู้บริหาร 

พนักงาน อบต. ผู้น า

ชุมชนและประชาชนใน

พื้นท่ีเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมในการจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น         

 

แผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค์ ยังไม่สามารถ

ตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน

ในเขตพื้นท่ีได้

เท่าท่ีควร  ซึ่งถือวา่มี

ความเสี่ยงท่ีต้องจัดท า

แผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในต่อไป 

จุดอ่อน 

การตัดโครงการอันเกิด

จากความต้องการของ

ชุมชนเสนอมาอาจท าให้

เกิดความขัดแย้ง และไม่

เข้า ใจกั นระหว่างผู้ น า

ชุมชนและคณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

สาเหต ุ

ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ประชาชนมีจ านวมมาก

และหลากหลาย  แต่ไม่

สามารถด าเนินการได้

ท้ั ง ห ม ด ต า ม ค ว า ม

ต้องการ  เนื่องด้วยจ ากัด
ด้วยงบประมาณที่มีอยู่นอ้ย 

 

1.  ประสานความ

ร่วมมอืกับส านักงาน

พัฒนาชุมชนอ าเภอคอน

สวรรค์ในการด าเนินการ

จัดประชุมประชาคม

ต าบลเพื่อจัดท า

แผนพัฒนารว่มกัน 

2. รณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเห็นถึง

ประโยชนใ์นการเข้ามา

ชว่ยคิด  ช่วยท าในการ

พัฒนาทอ้งถิ่นของตน 

 

 

 

แบบ ปม. 
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ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลดั องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถงึ  วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที่

ประเมนิ   

(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่

และสาเหต ุ

 

 (2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 (5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

(6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม 

 

 (8) 

 3. แผนพัฒนายังไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความต้องการ

ของประชาชนได้อยา่งแทจ้รงิ 

สาเหต ุ

1. ประชาชนขาดความรู้และ

ความ เข้ า ใจ ในการจั ดท า

แผนพัฒนาชุมชน 

2. ผู้ รับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรมยังขาดรายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะ

บ ร ร จุ ไ ว้ ใ น แ ผ น พั ฒ น า   

โดยเฉพาะกลุ่ ม เป้ าหมาย   

สถานท่ี  และงบประมาณที่จะ

ใชด้ าเนนิการ   

  3. จัดล าดับความส าคัญ

ก่อนหลังของปัญหาใน

การบรรจุไวใ้นแผนพัฒนา 

4.จัดโครงการ อบต.

สัญจร เพื่อออกพื้นท่ีรับ

ฟังความคิดเห็นและความ

ตอ้งการของประชาชนใน

เขตพื้นท่ีเป็นประจ าทุกปี 

5.จัดประชุมประชาคม

หมูบ้่านและประชาคม

ต าบลเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและรับฟัง

ปัญหา/ความต้องของทุก

หมูบ้่านก าหนด 

  3.  จดัท าโครงการ 

หมูบ้่านน ารอ่งในการ

เป็นต้นแบบในการ

ด าเนนิการจัดท า

แผนพัฒนาชุมชนท่ี

ถูกต้องตามท่ีระเบียบ ฯ 
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ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลดั องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถงึ  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของ 

การควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 

(2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

 (5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม 

 

 

 

 (8) 

 3. ส่วนมากแผนหมู่ บ้านเป็นแผน

เฉพาะกิจ  ซึ่งคัดคิดขึน้มาโดยเฉพาะ

ในช่วง ท่ี จะน า เสนอแผนพัฒ นา

ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่ง

ไม่มีการวางแผนวิเคราะห์ ปัญหา

ภาพรวมของหมูบ้่าน 

4.ประชาชนไม่ให้ความ 

ส าคัญเขา้รว่มประชุมประชาคม 

  7.จัดโครงการ อบต.สัญจร เพื่อ

ออกพื้นท่ีรับฟังความคิดเห็นและ

ความตอ้งการของประชาชนในเขต

พื้นท่ีเป็นประจ าทุกปี 

8.จัดประชุมประชาคมหมูบ้่านและ

ประชาคมต าบลเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและรับฟังปัญหา/ความ

ตอ้งของทุกหมู่บ้านก าหนด 

   

 

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

                (  นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี) 

                                       หัวหน้าส านักปลัด อบต.   

                   วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2560 
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                                                                                ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

                                                                                                     แบบประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2560  ถึง  วันที่   30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ) 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่และ

สาเหต ุ

(2) 

วัตถุประสงค์

ของการควบคุม

ด้าน….(3) 

ระดับความเสี่ยง 

(พิจารณาโอกาส

และผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

(5) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

(7) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(8) 

กจิกรรม 

2. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญตัิ

งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี(การโอน

งบประมาณ) 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1.เพื่อให้การจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย การโอนเงนิ

งบประมาณ และการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

เงินงบประมาณรายจา่ยเป็นไปตาม

ระเบียบและถูกตอ้ง 

 

 

 

ความเสี่ยง 

- มกีารโอนงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อไปต้ัง

งบประมาณรายจา่ยท่ี

จ าเป็นบ่อยคร้ัง 

สาเหต ุ

- มคีวามจ าเป็นต้องโอน

งบประมาณ เนื่องจาก

งบประมาณน้อยไม่พอ

จ่ายในบางหมวดและมี

โครงการเร่งดว่นหรือมี

หนังสือสั่งการให้

ด าเนนิการตามนโยบาย

รัฐบาล 

 

OFC 

 

 

สูง 

 

 1. ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

2.วางแผนการจัดท า

งบประมาณให้สมดุล

เพียงพอต่อการใช้จ่าย

ตลอดปีงบประมาณและให้

สอดคลอ้งกับแผนพัฒนา 

3.ประเมนิผล ความมี

ประสิทธิภาพงบประมาณ

ความสมเหตุสมผลความ

คุ้มค่า ความประหยัด ของ

วงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้ 

 

1. การสัมภาษณ์ผล

การปฏิบัติงาน ปัญหา

และอุปสรรคในการ

ปฏบัิติงานของ

เจา้หน้าท่ี 

2.  การประเมนิผล

จากผู้บังคับบัญชา 

3.สอบทานการ

ปฏบัิติงานตาม

กฎหมาย ระเบียบ 

 

จุดอ่อน 

- มกีารโอน

งบประมาณรายจา่ย

เพื่อไปตั้ง

งบประมาณรายจา่ย

ท่ีจ าเป็นบ่อยครั้ง 

สาเหตุ 

- มคีวามจ าเป็นต้อง

โอนงบประมาณ 

เนื่องจาก

งบประมาณน้อยไม่

พอจ่ายในบางหมวด

และมโีครงการ

เรง่ด่วนหรอืมี

หนังสือสั่งการให้

ด าเนินการตาม

นโยบายรัฐบาล 

2.จัดให้มีการ

ประชุม โดย

ผู้บรหิารเพื่อ

ทบทวนหรอืยืนยัน

วงเงินงบประมาณท่ี

ขอต้ัง 

3. ให้ผู้รับผิดชอบ

ของแต่ละหน่วยงาน

ศึกษาระเบียบและ

หนังสือสั่งการใน

การจัดท า

งบประมาณให้

เข้าใจยิ่งขึน้ 

                                                                            

 

 

                                                  

     แบบ ปม. 
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                                                                                                   แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง  วันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงาน 

ที่ประเมิน  

 (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 

 (2) 

วัตถุประส

งค์ของ

การ

ควบคุม

ด้าน 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ)

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

 (5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม  

 

 

 

(8) 

งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

กจิกรรม 

3. การด าเนนิการช่วยเหลอืผู้

ประสบสาธารณภัย / ภัย

ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

เพื่ อ ให้ ก ารช่วย เหลือและ

สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ

ภัยในต าบล  มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่ งขึ้น   เป็นไปตาม

มาตรฐาน  ลดการสูญเสีย

ชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชน  

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

งบประมาณ 

ความเสี่ยง 

1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่

ทันท่วงที 

2.  ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนได้อยา่งทั่วถึง 

3.  ปัญหาในการสั่งใช้ก าลัง อปพร.ในเขต

พื้นท่ี   

4. ขาดการประสานงานระหวา่ง

ผู้รับผิดชอบในพืน้ที่และเจ้าหน้าที่ผูใ้ห้

ความช่วยเหลอื 

สาเหตุ 

   ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้

บ้านเรือนราษฎรเสียหาย  และพันธ์ุพืช

ทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่น

ล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้อง

ถนน  และน้ าทว่มไหลแรงกัดเซาะผิวจราจร   

 

O  C 

 

กลาง 

1.ส่งบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องเข้ารับการ

ฝึกอบรมสัมมนาในงาน

ท่ีเกีย่วกับการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย 

2. จัดฝึกอบรม/ทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  

3.  จัดท าปา้ยเตอืน 

สาธารณภัยต่าง ๆ ให้ผู้

สัญจรผ่านในเขตพื้นท่ี

ร ะ มั ด ร ะ วั ง ใ น ก า ร

เดินทาง 

การช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัยยังไม่

ยังไม่บรรลุผล  ยัง

มคีวามเสี่ยงท่ีต้อง

จัดท าแผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

ตอ่ไป 

 จุดอ่อน 

ในช่วงฤดูแล้ง พื้นท่ี

จะแล้งมาก เกิดไฟ

ไ ห ม้ ป่ า ใ น พื้ น ท่ี

บ่อยคร้ัง และในช่วง

ฤดูฝนมีพายุฝน  ลม

แรง ท าให้เกิดความ

เสียหายในเขตพื้นท่ี

เป็นอยา่งมาก 

สาเหตุ 

เกิดจากการบุกรุก

ท าลายป่า  เพื่อการ

ประกอบอาชีพของ

ป ร ะ ช า ช น ใน เข ต

พื้ น ท่ี แ ล ะ ก ลุ่ ม

นายทุนภายนอก 

  

1 .  ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท่ี

รับ ผิ ด ชอบล งพื้ น ท่ี

สร้างความรู้และความ

เข้ า ใจแก่ ป ระชาชน 

เพื่ อ ให้ คนกับ ป่าอยู่

ร่วมกันได้  

2 .   ฝึ ก ท บ ท ว น

อาสาสมัคร อพปร.

เพิ่มเตมิ  

3 .  ข อ เ ปิ ด ก ร อ บ

อัตราก าลั งเพิ่ ม เติม  

เพื่ อ ข อ ต า แ ห น่ ง

เจ้าหน้าท่ีป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย

รับผิดชอบงานโดยตรง 
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     แบบประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 

 (2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

 (5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อน

และสาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  

 

 

 

 

(8) 

          ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความ

เดอืดร้อนจากการขาดแคลนน้ า 

อุปโภค - บริโภค พืชพันธ์ุการเกษตรได้รับ

ความเสียหายจากภัยแลง้    

1.  เมื่อฝนตกมีพายุ  ลมแรง ท าให้ต้นไม้ข้าง

ทางโค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบน

ท้องถนน  และน้ าท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิว

ทางจราจร   

2.ในช่วงฤดู แล้ ง   ประชาชน ได้ รับความ

เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภค - 

บริโภค พืชพันธ์ุการเกษตรในเขตพื้นท่ีได้รับ

ความเสียหาย 

3. เกิดไฟไหม้ป่าในฤดูแล้ง ท าให้พื้นท่ีป่า

สาธารณะได้ รับความเสียหายและไฟเกิด

ลุกลามไปยังบ้านเรือนพื้นท่ีท าการเกษตร

ได้รับความเสียหายดว้ย 

  4. จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์

ท่ี จ า เ ป็ น ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานให้ เพียงพอ 

และทันต่ อการแก้ ไข

ปัญหาความเดือนร้อน

ของประชาชน 

5. เตรียมความพร้อม 

ในการจัดก าลังพล

เพื่อให้ความช่วยเหลอื

อย่างทันท่วงที โดยการ

ประสานงานกับ

หนว่ยงาน/ส่วนท่ี

รับผิดชอบ 

6.แต่งต้ังเจ้าหนา้ที่อยู่

เวรยามในช่วงฤดูแล้ง 

  4.  จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ท่ี

จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้

เพียงพอ  และทันต่อการ

แก้ไขปัญหาความเดอืนร้อน

ของประชาชน 

5.  ตั้งงบประมาณเพื่อจ่าย

เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ

หน้าท่ีให้กับ อปพร.ในการ

ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ทุ ก ค ร้ั ง ท่ี

เรียกใชง้าน 

6.ส่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง

เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

ใน ง า น ท่ี เกี่ ย ว กั บ ก า ร

ป้อ งกั น และบรรเทาสา

ธารณภัย 
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ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แบบ ปม แบบประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน 

(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 

(2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

(5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

 

(8) 

 7 . ก า ลั ง  อ ป พ ร . ส่ ว น ให ญ่ เ ป็ น

บุคคลภายนอก และประกอบอาชีพ

เกษตรกร  จึงไม่สามารถสั่งใช้งานได้

อย่างเต็มท่ี 

8. การถมท่ีดินปิดทางไหลผ่านของน้ า  

เมื่อฝนตก  ท าให้ไม่มีทางระบายน้ า    

น้ าจึงไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรและ 

พื้นท่ีทางการเกษตร 

  6. องค์การบริหารส่วน

ต า บ ล ค อ น ส ว รรค์

ก าหนดให้ในเขตพื้นท่ี

เ ป็ น เข ต บั ง คั บ ใ ช้

พระราชบัญญัติขุดดิน

และถมดิน พ.ศ. 2543 

  7. องค์การบริหารส่วน

ต าบลคอนสวรรค์

ก าหนดใหใ้นเขตพื้นท่ีเป็น

เขตบังคับใช้

พระราชบัญญัติขุดดินและ

ถมดิน พ.ศ. 2543 

 

       

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

                ( นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี) 

                                      หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

                              วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2560  
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แบบประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.2560   ถึง  วันที่  30   เดือน กนัยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

กระบวนการปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

 

 

 

 

 (2) 

วัตถุประสงค์

ของการ

ควบคุมดา้น 

 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

        (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

 (5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

         

 

(6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม  

 

 

 

(8) 

4. กจิกรรมป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.1 โครงการ  Re  x - ray 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

เข้ามามสี่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญ หายาเสพติดภายใน

หมูบ้่านของตนเอง 

 2.  เพื่อส ารวจและคัดกรอง

กลุ่มเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับยา

เสพติดในเขตพื้นท่ี 

3. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้

ตดิยาเสพติดในเขตพื้นท่ี 

ความเสี่ยง 

1.  ข้อมูลท่ีได้รับอาจจะไมต่รงกบั

ความเป็นจริง 

สาเหตุ 

1. ผู้ให้ขอ้มูลเกรงกลัวอิทธิพลของ

ผู้คา้ยาเสพติด 

2. ผู้เสพ หรือผู้คา้ยาเสพติด  เป็น

ญาติกับผูใ้ห้ขอ้มูล  

3.  การกลั่นแกล้งกันเองของ

ประชาชนภายในหมู่บ้าน 

4. ความไมใ่ส่ใจและไมใ่ห้ความส าคัญ

ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดภายใน

หมูบ้่านของประชาชน 

5. ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมอืในการ

ให้ขอ้มูลกับทางส่วนราชการ 

 

O FC  

 

สูง 

 

1.  จัดประชุมเพื่อสร้าง

ค วาม เข้ า ใจ ระห ว่ า ง

ผู้บริหาร  พนักงานส่วน

ต าบล  ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนในเขตพื้น ท่ี

เกี่ ยวกับความส าคัญ

ของการแก้ไขปัญหายา

เสพติดในหมูบ้่านและหา

แนวทางป้องกั นและ

ควบคุมร่วมกัน 

 

 

 

จากแหล่งขา่ว

พบผู้คา้ และผู้

ตดิยาเสพติด   

ในเขตพื้นท่ีอยู ่ 

ยังมีความเสี่ยง

ท่ีต้องจัดท า

แผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

ตอ่ไป 

  

จุดอ่อน 

ไม่สามารถเข้าถึ ง

แหล่ งข่ า ว ใน เขต

พื้นท่ีได้ 

สาเหตุ 

ป ร ะ ช า ช น ไม่ ใ ห้

ความร่วมมอืในการ

ให้ ข้ อ มู ลกั บ ท าง

ส่วนราชการ 

 

1.  จัดประชุมเพื่อสร้าง

ค ว าม เข้ า ใจ ระห ว่ า ง

ผู้บริหาร  พนักงานส่วน

ต าบล  ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนใน เขตพื้ น ท่ี

เกี่ยวกับความส าคัญของ

การแก้ไขปัญหายาเสพ 

ติ ด ในหมู่ บ้ านและห า

แน วท าง ป้ อ งกั น แล ะ

ควบคุมร่วมกัน 
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แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง วันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

กระบวนการปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่

และสาเหต ุ

 

 

 

(2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 
 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

(5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

 

(8) 

    2. มี ก ารตรวจสอบ

ข้อมูลกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเป็นประจ า

อย่างตอ่เนื่อง 

  2. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเป็นประจ าอย่างตอ่เนื่อง 

3.  ส่งเจ้าหน้า ท่ี ท่ี เกี่ ยวข้องเข้ารับการ

ฝึกอบรมในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  เพิ่ม

ทักษะในการชี้น า และยุทธวิธีในการจูงใจ

มวลชนให้ เข้า ร่วมกิจกรรม   และเป็น

ฐานขอ้มูลให้กับทางภาครัฐมากยิ่งขึ้น  

          

 

                  (ลงช่ือ) ……………………………………….ผู้รายงาน 

       นางขนษิฐา     รักษม์ณ ี       

                                     หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

                 วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2560  
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    ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                            แบบ ปม. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 

(2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 
 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

(5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  

 

 

 

 

(8) 

5. กจิกรรมการลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน 

5.1 การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่าในเขตพื้นท่ี

ป่าชุมชน 

วัตถุประสงค์การ

ควบคุม 

1. เพื่อลดปัญหาภาวะ

โลกรอ้น 

2. เพื่อรักษาสภาพความ

สมบูรณ์ของผืนป่าชุมชน 

ให้เป็นแหล่งอาหารให้กับ

ราษฎรต าบลคอนสวรรค์

และพื้นท่ีใกล้เคียงอย่าง

ยั่งยืน  

ความเสี่ยง 

1. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นท่ีป่าชุมชนหลาย

เส้นทาง   ท าให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้

พื้นท่ี 

2. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบ

ของต้นไม้ เพื่อคายน้ าท าให้มีใบไม้ทับถมกัน

เป็นจ านวนมาก ท าให้บางคร้ังเกิดการเสียดสี  

หรือมผีู้ท้ิงก้นบุหร่ีไว้ในป่า   ท าให้เกิดไฟไหม้ 

3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนได้อยา่งทั่วถึง 

4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการ

อนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาต ิ และขาดจิตส านึกในการอยูร่่วมกับ

ป่าชุมชน 

 

O C   

 

กลาง 

 

1 .จั ด ฝึ ก อ บ ร ม เชิ ง

ปฏิบัติการการดับไฟ

ป่าให้กับอาสาสมัคร

ดับไฟป่าทุกหมู่บ้าน 

2. จั ดท าแนวกั น ไฟ

รอบป่าชุมชน   

3. มีอาสาสมัครดับไฟ

ป่าประจ าหมู่บ้านทุก

หมูบ้่าน 

4. มอบวัสดุดับไฟป่า

ให้กับทุกหมู่ บ้าน ท่ีมี

เขตพื้นท่ีติดต่อกับป่า

ชุมชน 

 

มกีารลักลอบ 

เก็บของป่าและ

บุกรุกพื้นท่ี ป่า

ชุมชนอยู่  ยังมี

ค ว า ม เสี่ ย ง ท่ี

ต้ อ ง จั ด ท า

แ ผ น ก า ร

ป รับ ป รุ งก าร

ควบคุมภายใน

ตอ่ไป 

  

จุดอ่อน 

1.อาสาสมัคร

ลาดตระเวนมี

จ านวนนอ้ยไม่

เพยีงพอต่อพื้นท่ีท่ี

เฝ้าระวัง 

สาเหต ุ

1. พื้นท่ีป่ามขีนาด

กว้างมาก 

3. มีเส้นทางใน

การเข้าถึงหลาย

เส้นทาง 

  

1 .  จั ด ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิ บัติการการดับไฟ ป่า 

และส ร้างค วาม รู้ค วาม

เข้ า ใจ ให้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น 

เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกัน  

พร้อมท้ังปลูกจิตส านึกให้

ประชาชนรักษ์และหวงแหน

ป่าของชุมชน 

2.  จัดการบ ารุงรักษาแนว

กันไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็น

ประจ าทุกปี 

3.  จัดตั้งงบประมาณใน

การจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์

ในการดับไฟป่า 
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   แบบประเมนิการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559  ถึง วันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

กระบวนการปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  

 (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 

(2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 
 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

(5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม 

 

 

 

(8) 

3. เพื่อบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง

น้ าและผืนป่า ให้คงความ

อุดมสมบูรณ์ ให้ระบบ

นเิวศเป็นไปตามกลไกของ

ธรรมชาติ   ให้คนและป่า

อยู่ร่วมกันได้อย่างมี

ความสุขอย่างย่ังยนื 

 

5. ขาดการบ ารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่าง

ตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี 

6.ขาดบุคลากรท้ังในระดับพืน้ท่ีและส่วนกลาง

ในการควบคุมป้องกันและระงับ 

ไฟป่า 

สาเหตุ 

1.ไฟไหม้ป่า 

2. มีการลักลอบเก็บของป่าไปขาย 

3. การลักลอบตัดต้นไมใ้นป่า 

4. การบุกรุกพื้นท่ีป่า 

  5. จัดชุดลาดตระเวน

ป่าชุมชนเป็นประจ า

อย่างตอ่เนื่อง    

  

 

4. จัดชุดลาดตระเวนเป็น

ประจ าอย่างตอ่เนื่อง 

         

             

   (ลงช่ือ) ………………………………………......ผู้รายงาน 

                          ( นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี) 

                                                หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

                            วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2560  
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        ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                              แบบ ปม. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

กระบวนการปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

(2) 

วัตถุประสงค์

ของการ

ควบคุมดา้น 

 

(3) 

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาโอกาส

และผลกระทบ) 

 
 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

(5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

(6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม 

 

 

(8) 

6. กจิกรรมป้องกันและ

ช่วยเหลือประชาชนจาก

ภัยโรคติดต่อ 

6.1 โครงการปฏบัิตกิาร

ควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลอืดออก 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

2. เพื่อให้ประชาชนตระหนัก

ถึงการป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลอืดออก 

ความเสี่ยง 

1. พบผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออกในเขตพื้นท่ี 

2. มีลูกน้ ายุงลายกระจายตัวอยู่ท่ัวไป 

ในหมู่บ้าน 

3. มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพื้นท่ี

เป็นจ านวนมาก 

สาเหตุ 

1. ประชาชนขาดความตระหนักในการ

ควบคุมโรคอย่างจรงิจัง 

2. อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านขาดการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  อาจจะด้วย

การขาดแรงจูงใจในการท างาน 

3. ขาดความร่วมมือจากประชาชนใน

พื้นท่ี 

4. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจาก

ทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว   โดยขาด

การดูแลตัวเองเบือ้งต้น 

 

O  C 

 

กลาง 

 

1.มอบทรายอะเบท

ให้กับราษฎรทุก

ครัวเรือนเพื่อก าจัด

ลูกน้ ายุงลาย 

2. ออกบริการพ่นหมอก

ควันให้กับบ้านเรือน

ราษฎรในเขตพื้นท่ีทุก

ครัวเรือน 

3รณรงค์ประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้พร้อมท้ังสร้าง

จิตส านกึในการป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลอืด 

ออกให้กับประชาชน 

 

 

พบผู้ ป่ วย โรค

ไข้เลือดออกใน

เข ต พื้ น ท่ี อ ยู่    

ยังมีความเสี่ยง

ท่ี ต้ อ ง จั ด ท า

แผน 

การป รับป รุ ง

ก า ร ค ว บ คุ ม

ภายในตอ่ไป 

  

จุดอ่อน 

ป ระช า ชน ไม่ ให้

ค วาม ร่วมมื อ ใน

การป้องกั นและ

ค ว บ คุ ม โ ร ค

ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก

เท่าท่ีควร 

สาเหตุ 

ประชาชนมั ก รอ

ความช่ วย เหลื อ

จากทางภาค รัฐ

เพี ยงอย่ างเดี ยว   

โดยขาดการดูแล

ตัวเองเบือ้งต้น 

 

1.มอบทรายอะเบทให้กับ

ราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อ

ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

2. ออกบริการพ่นหมอก

ควันให้กับบ้านเรือน

ราษฎรในเขตพื้นท่ีทุก

ครัวเรือน 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุ

ของการแพร่ระบาดของ

โรคและท าความเข้าใจถึง

การป้องกันและควบคุม

โรค 
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 ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                  แบบ ปม. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง  วันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

กระบวนการปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 (2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 

(3) 

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาโอกาส

และผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 (5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

     (6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  

 

 

 

(8) 

 5. ในช่วงฤดูฝน  มีน้ าขังอยู่

ท่ัวไป  ท าให้เป็น 

แหลง่วางไข่ของยุงลาย 

6. สุขลักษณะภายในครัวเรือน

ไมเ่หมาะสม 

     4 .ส ร้ างจิ ต ส านึ ก ให้ ป ระช าชน

ตระหนักถึงความส าคัญของการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ด้วยตนเองเบือ้งต้น 

4. จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

พ ร้ อ ม ท้ั ง ส ร้ า งแ ร งจู ง ใน ก า ร

ปฏบัิตงิาน 

               

 

               (ลงช่ือ) ………………………………………......ผู้รายงาน 

                ( นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี) 

                                     หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

                 วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2560  
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                                                            ชื่อหน่วยงาน  ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                     แบบ ปม. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กิจกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

กระบวนการปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 (2) 

วัตถุประสงค์

ของการ

ควบคุมดา้น 

 

(3) 

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาโอกาส

และผลกระทบ) 

 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 (5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

      (6) 

จุดอ่อนและ

สาเหต ุ

 

        

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม  

 

 

          (8) 

7. กจิกรรมฟื้นฟู

เศรษฐกจิ  ให้ขยายตัว

อย่างยั่งยนื 

7.1 โครงการเงินกู้ยมื

เศรษฐกิจชุมชน 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ให้แกก่ลุ่มอาชพีเกษตร 

 2. เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร

รวมกลุ่มประกอบอาชีพของ

เกษตร  โดย ไม่ ต้ อ ง เสี ย

ดอกเบ้ีย 

3.  ส่งเสริมการขยายตัวของ

ผลผลิตทางการเกษตรให้

ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยง 

1.  มลีูกหนี้คา้งช าระเงนิกู้เกินระยะเวลา

ท่ีก าหนดในสัญญา 

2.  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มี

หลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู ้

สาเหตุ 

1. สมาชิกกลุ่ มอาชีพ ไม่ ปฏิ บั ติ ตาม

สัญญาเงนิกู้   

2. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์

ของโครงการท่ีขอกู้ 

3.  สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ช าระเงินกู้ตาม

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

 

OFC   

 

สูง 

 

1.  มีการติดตามการ

ช า ร ะห นี้ ข อ งก ลุ่ ม

อาชีพ จากเจ้าหน้าท่ี

ท่ีรับผิดชอบโครงการ

เป็ น ป ร ะ จ า อ ย่ า ง

ตอ่เนื่อง    

2.  มีการตรวจสอบ

ความเป็นไปได้ของ

โครงการท่ีขอกู้ยืมเงิน

ก่ อนการพิ จารณ า

อนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่ม

อาชีพ 

 

 

มลีูกหนี้คา้ง

ช าระเงินกู้เกิน

ระยะเวลาท่ี

ก าหนดใน

สัญญา   ยังมี

ความเสี่ยงท่ี

ตอ้งจัดท า

แผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

ตอ่ไป 

  

จุดอ่อน 

อ งค์ ก า รบ ริห า ร

ส่ ว น ต า บ ล ค อ น

สวรรค์  ไมส่ามารถ

เรียกช าระหนี้เงินกู้

ได้ตามยอดท่ีค้าง

ช าระ 

สาเหตุ 

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคอน

สวรรค์ ขาด

บุคลากรใน

ต าแหนง่ นิติกร  ใน

การบังคับใช้

กฎหมายกับผูผ้ิด

สัญญาการกู้ยมืเงิน 

 

1.  มี การติ ดตามการ

ช าระหนี้ของกลุ่มอาชีพ 

จ า ก เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท่ี

รับผิดชอบโครงการเป็น

ประจ าอย่างตอ่เนื่อง    

2 .  มี ก า รต รวจ ส อ บ

ค ว า ม เป็ น ไป ได้ ข อ ง

โครงการท่ีขอกู้ยืม เงิน

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ

เงินกู้ให้กับกลุม่อาชพี 
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แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

กระบวนการปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 (2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ย(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 (5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  

 

 

 

(8) 

4.  เพื่อสง่เสริมการ

ประกอบอาชพีของ

ประชาชน 

   3.  มีการตรวจเยี่ยม

ก ลุ่ ม อ า ชี พ   จ า ก

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

โครงการเป็นประจ า

อย่างตอ่เนื่อง 

  3.  มีการตรวจเยี่ ยมกลุ่ ม

อ า ชี พ   จ า ก เจ้ า ห น้ า ท่ี ท่ี

รับ ผิ ด ชอบ โค รงก าร เป็ น

ประจ าอย่างตอ่เนื่อง 

4.  รับ (โอน) ย้ายพนักงาน

ส่วนต าบลในต าแหน่งนิติกร 

เพื่ อ รับผิดชอบในงานด้าน

กฎหมายและคดีโดยตรง 

                 

 

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

                ( นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี) 

                                      หัวหน้าส านักปลัด อบต.  

                                       วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2560  
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แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.2560  ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

กระบวนการปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน 

  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 

(2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

(5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม 

 

 

 

(8) 

8. กจิกรรมปกป้องเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์  

สร้างความปรองดอง

สมานฉันท ์

8.1  โครงการก่อสร้าง

ซ่อมแซมบา้นท้องถิ่นไทย  

เทิดไทอ้งคร์าชัน  84 

พรรษา 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1.  เพื่อเป็นการเฉลิมพระ

เกียรตพิระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ

ครบ  84  พรรษา 

 

ความเสี่ยง 

1. ความเหมาะสมของผูไ้ด้รับคดัเลอืก

จากประชาคมหมูบ้่าน 

2.  บ้านท่ีมีการกอ่สร้างและสง่มอบ

แลว้มกีารช ารุดเสียหายภายหลัง 

สาเหต ุ

1.การพจิารณาคัดเลอืกของประชาคม

หมูบ้่านไม่ละเอยีดรอบคอบ  ซึ่งอาจ

มาจากบุคคลกลุ่มน้อยในหมูบ้่าน  

อาจไมม่กีารพิจารณาประวัต ิ สภาพ

ความเป็นอยู ่ และภูมหิลังของผูถู้ก

พจิารณา 

2.  เจ้าของบ้านยากจนไมม่ี

งบประมาณในการซ่อมบ ารุงภายหลัง

การสง่มอบแลว้ 

 

  O C 

 

       ต่ า 

 

1. มีการตรวจสอบ

รายงานบันทึกการ

ประชุมประชาคม

หมูบ้่านท่ีสง่มา 

2.ตรวจสอบใน

รูปแบบของคณะ 

กรรมการ  โดยออก

ตรวจสอบและตรวจ

เยี่ยมผู้ผ่านการ

คัดเลอืกก่อนการ

พจิารณาอนุมัติ

ก่อสร้างหรือ

ซ่อมแซมบา้นเรือน

ของราษฎร 

 

การก่อสร้าง

และซ่อมแซม

บ้านท้องถิ่น

ไทย เทิดไทอ้งค์

ราชัน  84 

พรรษา  ยังมี

ความเสี่ยงท่ี

ตอ้งจัดท า

แผนการ

ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน

ตอ่ไป 

 

  

จุดอ่อน 

1. ความเหมาะสมของผู้

ได้รับคัดเลอืกจาก

ประชาคมหมูบ้่าน 

สาเหต ุ

1. การพจิารณาคัดเลอืก

ของประชาคมหมูบ้่าน

อาจมาจากบุคคลกลุ่ม

นอ้ยในหมู่บ้าน  อาจไมม่ี

การพจิารณาประวัต ิ 

สภาพความเป็นอยู ่ และ

ภูมิหลังของผู้ถูก

พจิารณา 

 

 

 

1. มเีจ้าหนา้ที่เข้าร่วม

ประชุมประชาคม

หมูบ้่านทุกครัง้ 

 2.ก าหนดหลักเกณฑ์

จ านวนคนท่ีเข้าร่วม

ประชุมไม่น้อยกวา่กึ่ง

หนึ่งของจ านวน

ประชากรในหมูบ้่าน 

3. ก าหนดหลกัเกณฑ์

การพจิารณาให้ชัดเจน 

4.  มีการประชา 

สัมพันธ์โครงการอยา่ง

ตอ่เนื่องและ

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
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แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้นของงานที่

ประเมนิ  

  

(1) 

ความเสี่ยงที่มี

อยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 (2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 
 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุม 

ที่มีอยู่ 

 

 

 

 (5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  

 

 

 

 

(8) 

2. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบา้นเรือน

ให้กับราษฎรผู้ยากไร้  และด้อยโอกาส

ในเขตพื้นท่ีผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย   

3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติผู้ยากไร้  

และด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ี 

4. เพื่อให้ผลผลิต ( บา้นท้องถิ่นไทย) ที่

ได้ด าเนินการมคีวามถูกต้องตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด   และเหมาะสมกับ

งบประมาณที่ใชด้ าเนนิการ 

     2. ขาดการประชาสัมพันธ์

โครงการฯ  ที่ตอ่เนื่องและ

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

สาเหต ุ

1. ราษฎรในหมู่บ้านไม่เห็น

ความส าคัญของการประชุมเพื่อ

พจิารณาคัดเลอืกบุคคลที่

เหมาะสม 

2.  ประชาชนขาดความรู้และ

ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ

โครงการท่ีแท้จริง 

5. จัดประชุมเพื่อสร้าง

ความเข้าใจระหวา่ง

ผู้บริหาร  พนักงานส่วน

ต าบล  ผู้น าชุมชนและ

ประชาชนในเขตพื้นท่ี

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลัก

ของโครงการและ

หลักเกณฑ์การด าเนนิงาน

ให้เข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน 

               

 

                 (ลงช่ือ) ………………………………………......ผู้รายงาน 

                            ( นางขนษิฐา  รักษ์มณี ) 

                                       หัวหน้าส านักปลัด อบต.    

                   วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2560  
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ชื่อหน่วยงาน ส านักปลดั องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แบบประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2560  ถึง  วนัที่   30   เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กจิกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน) 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่และ

สาเหต ุ

 

 

 

(2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุม

ด้าน…. 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง 

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

(5) 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

 

(7) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 

 

(8) 

9.งานสวัสดิการสังคมและ 

 พัฒนาชุมชน 

กิจกรรม 

9.1 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

และงานพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1.  เพื่อให้ชุมชนเกิดความ 

เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

2.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น

เกิดการรวมกลุม่และมสี่วน

ร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่น

ของตน 

ความเสี่ยง 

1.การให้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริงกับ

การจัดเก็บขอ้มูล จปฐ. 

2. ขาดการรวมกลุม่อาชพี 

และไมม่สี่วนร่วมในการ

พัฒนาทอ้งถิ่นของตน 

สาเหต ุ

1.ประชาชนไม่ให้ความส าคญั

กับการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงกับ

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

2. ประชาชนและผู้น าชุมชนไม่

ประสานงานกันและไมใ่ห้

ความส าคัญในการรวมกลุม่ 

 

O C 

 

 

กลาง 

1. จัดฝึกอบรมและ

ประสานงานความร่วมมอื

ระหว่างเจ้าหนา้ที่และ 

ผู้จัดเก็บ จปฐ. เพื่อให้ได้

ข้อมูลท่ีเป็นจริง 

2. กระตุน้ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนเห็นประโยชน์

ของการเข้าร่วมแสดง

ความคิดเห็น พัฒนาชุมชน

ของตนจัดเวทีประชาคม

ทุกหมู่บ้าน 

ใชแ้บบสอบทานเป็น

เครื่องมือในการ

ตดิตามผลเพื่อสอบ

ทานการปฏบัิตงิาน

อย่างตอ่เนื่องโดย

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิ

ปลัดอบต. ,นายก

อบต. ต้องตดิตาม

ก ากับดูแลและ

เพื่อให้งานของส่วน

สวัสดกิารสังคมมี

การปฏบัิตงิานและ

ตรวจสอบทุกวัน 

จุดออ่น 

1.การให้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริงกับ

การจัดเก็บขอ้มูล จปฐ. 

2. ขาดการรวมกลุม่อาชพี 

และไมม่สี่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตน 

สาเหต ุ

1.ประชาชนไม่ให้ความส าคญักบั

การให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับการ

จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

2. ประชาชนและผู้น าชุมชนไม่

ประสานงานกันและไมใ่ห้

ความส าคัญในการรวมกลุม่ 

1. การประเมินผล

จากผู้บังคับบัญชา 

2. สอบทานการ

ปฏบัิตงิานตาม

กฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบังคับ 

3. การสัมภาษณ์

ผลการปฏบัิตงิาน

และปัญหาในการ

ปฏบัิตงิานของ

เจ้าหนา้ที ่

 

 
 

 

 

     แบบ ปม. 

               

(

ล

ง

ชื่

อ
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 ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                                             แบบ ปม. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559  ถึง วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่

และสาเหต ุ

 

 

 (2) 

วัตถุประสงค์

ของการ

ควบคุมดา้น 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

           (5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

 

           (6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

              (7) 

การปรับปรุงการควบคุม  

 

 

 

               (8) 

งานพั ฒ น าแล ะจั ด เก็ บ

รายได้ 

กจิกรรม 

1. การจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน

ก ารจั ด เก็ บ ราย ได้ ขอ ง

องค์การบริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์   เป็นไปตาม

ร ะ เบี ย บ ฯ  ก ฎ ห ม า ย ท่ี

ก าหนด 

ความเสี่ยง 

1.  มลีูกหนี้คา้งช าระ

ภาษีเกินระยะเวลาท่ี

ก าหนดในการช าระ

ภาษี 

2.ลูกหนีค้้างช าระภาษี

อยู่นอกพื้นท่ี ยากต่อ

การเร่งรัดหรือทวงหนี้ 

3.ไม่มแีผนท่ีภาษ ี

 

 

O C 

 

สูง 

 

1. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้

ให้เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบ

เร่งรัดจัดเก็บลูกหน้ีค้าง

ช าระให้ครบถ้วน  

2. ออกบริการจัดเก็บภาษี

นอกสถานท่ี 

3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

ตา่ง ๆ 

4. จัดแผนท่ีภาษ ี

 

งานจัดเก็บรายได้

ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์  ยังมี

ลูกหนี้คา้งช าระ 

และยังไม่มกีาร

จัดท าแผนท่ีภาษ ี

ตอ้งจัดท า

แผนการปรับปรุง

การควบคุม

ภายในตอ่ไป   

จุดอ่อน 

คุณภาพของงานมีโอกาส

ผิดพลาดอยู่บางส่วน 

สาเหตุ 

จึงท าให้การควบคุมและ

ตรวจสอบไม่รัดกุม และมี

ความเสี่ยงให้งานมีความ

ผิดพลาดได้สูง 

 

1. ประชาสัมพันธ์และ

ประสานกับผู้น าหมูบ้่าน

เพื่อติดต่อกับเจ้าของท่ีดนิ

ในการช าระภาษี 

 ( เนื่องจากมกีาร

เปลี่ยนแปลงเจ้าของท่ีดนิ

โดยการซื้อ – ขายอยู่อยา่ง

ตอ่เนื่อง ) 

2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

จัดเก็บรายได้แก่พนักงาน

จ้างผู้ปฏบัิตงิาน 

3. จัดท าแผนท่ีภาษ ี
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 ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                                                       แบบ ปม. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.2560  ถึง วันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที่

ประเมนิ  

(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ

สาเหต ุ

 

 

 

 (2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 
 

(3) 

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาโอกาส

และผลกระทบ) 

 

 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

 (5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม  

 

 

 

(8) 

 สาเหต ุ

1.การให้บริการช าระ

ภาษีให้บริการไม่ท่ัวถึง 

2. ไมม่แีผนที่ภาษี 

 

  5.  ให้เจ้าหนา้ที่ทุกคนที่มสี่วน

เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้

เรียนรู้งานซึ่งกันและกัน   

เพื่อให้สามารถท างานแทนกัน

ได้ในกรณีท่ีต าแหนง่งานใน

หนว่ยงานวา่งลง 

6. หัวหน้าสว่นการคลัง

ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 

7.  อ านวยความสะดวกด้วย

การเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ 

( ธนาณัติ ) 

  4. ผู้อ านวยการกองคลัง

ตรวจสอบการจัดเก็บ

รายได้ 

5. ก าชับให้เจา้หน้าท่ี

ปฏบัิตงิานดว้ยความ

ละเอยีด  รอบคอบและ

ถูกต้อง 

6.  อ านวยความสะดวก

ด้วยการเสียภาษีผ่านทาง

ไปรษณีย์ ( ธนาณัติ ) 

 

 

 

   (ลงช่ือ).......................................... ผู้รายงาน 

                          ( นางยุพิน   สมัตถะ )  

                               ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองคลัง                              

                                                                                     วันท่ี  14   ตลุาคม   2559 
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               ชื่อหน่วยงาน  กองการคลงั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                   แบบ ปม. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560           

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงาน 

ที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 

 (2) 

วัตถุประสงค์

ของการ

ควบคุมดา้น 
 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

      (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 (5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม  

 

       

(8) 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและ

พัสด ุ

กจิกรรม 

2. การทะเบียนทรัพย์สนิและ

พัสด ุ

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหา

พัสดุและการดูแลทรัพย์สนิ

ของหน่วยงานให้เป็นไปดว้ย

ความเหมาะสมและมกีารใช้

งานอย่างมปีระสิทธิภาพเกิด

ประโยชนส์ูงสุด 

ความเสี่ยง 

การก าหนดงบประมาณตาม

แผนการจัดหาพัสดุประจ าปแีละ

แผนการปฏบัิตกิารจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามขอ้บัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  โดยวิธีตกลงราคา/

สอบราคา/ประกวดราคา  ต้อง

อา้งอิงตามบัญชมีาตรฐาน

ครุภัณฑ์ท่ีทางกรมการปกครอง

ก าหนด จึงท าให้ไมส่อดคล้องกบั

งบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

กับราคามาตรฐานในท้องตลาด  

จึงท าให้การจัดหาพัสดุอาจไมไ่ด้

ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑท่ี์

ก าหนดไว ้

 

    O C 

 
 

     กลาง 

 

1. จัดการประชุมช้ีแจง

การมอบหมาย 

การปฏบัิตงิานในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของแต่

ละส่วนให้ชัดเจน และมี

หัวหน้าสว่นการคลัง

ควบคุมการปฏบัิตงิาน

ให้ถูกตอ้งตามระเบียบ

ทางราชการ 

 

 

1.เจ้าหนา้ที่พัสดุ

กลางสอบถาม

แตล่ะหนว่ยงาน

ในการเตรียม

ความพร้อมใน

การจัดซื้อ-จัด

จ้างตามแผนการ

จัดหาพัสด ุ

2.  เจ้าหนา้ที่เข้า

รับการฝึกอบรม

ศกึษาระเบียบ  

กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับงาน

พัสด ุ

 

จุดออ่น 

การก าหนดงบประมาณตาม

แผนการจัดหาพัสดุประจ าปี

และแผนการปฏิบัติการ

จัดซือ้/จัดจา้งตามข้อบัญญัติ

องค์การบรหิารส่วนต าบล  

โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/

ประกวดราคา  ต้องอ้างอิง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ท่ี

ทางกรมการปกครองก าหนด 

จงึท าให้ไม่สอดคล้องกับ

งบประมาณในการจัดซื้อ/จัด

จ้างกับราคามาตรฐานใน

ท้องตลาด  จึงท าให้การจัดหา

พัสดุอาจไม่ได้ตรงตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

1. จัดการประชุม

ชีแ้จงการมอบ 

หมายการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ความ

รับผิดชอบของแต่ละ

สว่นให้ชัดเจน และมี

หัวหน้าสว่นการคลัง

ควบคุมการ

ปฏบัิติงานให้ถูกต้อง

ตามระเบียบทาง

ราชการ 

2.ส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม ระเบียบ 

กฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ี

รับผิดชอบ 

                                          

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

           ( นางยุพิน  สมัตถะ ) 

    ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองคลัง 

        วันที่  14  ตุลาคม  2558 
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                                                                   ชื่อหน่วยงาน   กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                      แบบ  ปม 

แบบประเมินการควบคุมภายใน        

                    ส าหรับงวด ต้ังแต่วันที่   1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถึง  วันที่   30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที่

ประเมนิ   (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่

และสาเหต ุ

 

 

 (2) 

วัตถุประ 

สงค์ของ

การควบคุม

ด้าน 

     (3) 

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาโอกาส

และผลกระทบ) 

 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 (5) 

การ

ประเมนิผล

การควบคุม 

 

      (6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

 (8) 

งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

กจิกรรม 

1.การประมาณราคาก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การส ารวจออกแบบ

แ ล ะ ป ร ะ ม าณ ร า ค า ค่ า

ก่ อ ส ร้ า ง เป็ น ไป อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ แม่นย า และ

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล 

และประชาชน 

ความเสี่ยง 

1. เมื่ อมี การประกาศ

จัดซื้อจัดจ้ าง ราคาท่ี

ปรากฏในข้อบัญญัติบาง

โครงการไม่ ส ามารถ

ด าเนนิการกอ่สร้างได้ 

สาเหตุ 

การค านวณราคางาน

ก่อสร้างไมส่อดคล้องกับ

ภาวะเศรษฐกิจในขณะ

ด าเนนิการ 

 

O F C 

 

กลาง 

 

1.  ก าชับเจ้าหนา้ที่

ผู้ปฏบัิตงิาน   ให้

ศกึษาระเบียบ ฯ 

ใหม ่ๆ หนังสอืสั่ง

การจากหนว่ยงานท่ี

เกี่ยวข้อง โดยใช้

ระบบสารสนเทศ  

(IT) เพื่อให้การ

ค านวณราคางาน

ก่อสร้างขณะจัดท า

ข้อบัญญัติ

สอดคล้องกับความ

เป็นจริงในสภาพ

เศรษฐกิจในขณะ

ด าเนนิงาน 

 

การประมาณ

การราคา

เป็นไปตาม

ระเบียบฯ  

ท่ีเกี่ยวข้อง 

จุดอ่อน 

การประมาณราคา

ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 

แตไ่มส่อดคล้องกับ

สภาวะเศรษฐกิจ ใน

ระหว่างการจัดซื้อ –  

จัดจ้าง 

สาเหต ุ

การผันผวนของราคา

สินค้าในตลาด ท าให้

การประมาณราคา

ก่อสร้างสูงขึ้น 

1. ก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน 

ให้ด าเนินการอย่างรวดเร็วและ

เป็นระบบ โดยล าดับความส าคญั

ของโครงการในการประมาณ

ราคา 

2. ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการอบรม

การใช้ระบบสารสนเทศในการ

ออกแบบก่อสร้าง 

3. ขออัตราต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี

เพิ่มเตมิ/ท่ีว่างลง 
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แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559   ถงึ  วันที่   30   เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน   (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่

และสาเหต ุ

 

 

 (2) 

วัตถุประ 

สงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 

     (3) 

ระดับความ

เสีย่ง(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

      (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 (5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

 (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โดยใชร้ะบบสารสนเทศ  (IT) 

เพื่อให้การค านวณราคางาน

ก่อสร้างขณะจัดท า

ข้อบัญญัติสอดคลอ้งกับ

ความเป็นจริงในสภาพ

เศรษฐกิจในขณะด าเนนิงาน

2.  ส่งเจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง

เข้ารับการฝึกอบรมการใช้

งานระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับการออกแบบ และ

ประมาณราคางานก่อสร้าง 

3. ขออัตราต าแหนง่

เจ้าหนา้ที่เพิ่มเตมิ/ท่ีว่างลง 

   

 

ลงช่ือ...................................................ผู้รายงาน                    

                                    ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                              ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองช่าง 

                              วันท่ี   14   เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
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แบบประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559  ถึง  วันที่   30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที่

ประเมนิ (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ

สาเหต ุ

 

 

(2) 

วัตถุประ 

สงค์ของการ

ควบคุมดา้น 
 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

(5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(8) 

งานออกแบบและควบคุม

อาคาร      

กจิกรรม 

2. การออกแบบก่อสร้าง 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การออกแบบงาน

ก่อสร้างเป็นไปอยา่ง ถูกต้อง  

แมน่ย า และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด    

ความเสี่ยง 

1.  การเขียนแบบแปลน

การก่อสร้างลา่ชา้ และมี

ข้อผิดพลาดบางส่วน 

สาเหต ุ

มเีจ้าหนา้ที่ไมเ่พยีงพอ ใน

การปฏบัิตงิาน 

 

O F C 

 

กลาง 

 

1. ก าชับเจ้าหนา้ที่

ผู้ปฏบัิตงิาน  ใหด้ าเนนิการ

อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ 

โดยล าดับความส าคัญของ

โครงการในการเขียนแบบ

แปลน 

2.  ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการ

อบรมการใชร้ะบบ

สารสนเทศในการ

ออกแบบก่อสร้าง 

3. ขออัตราต าแหนง่

เจ้าหนา้ที่เพิ่มเตมิ/ท่ีว่างลง 

 

การเขียนแบบยัง

มคีวามล่าช้าและ

ผิดพลาดอยู่

บางส่วน 

 

จุดอ่อน 

การเขียนแบบล่าช้า 

และมีขอ้ผิดพลาด

บางส่วน 

สาเหต ุ

มเีจ้าหนา้ที่ไมเ่พยีงพอ 

และเจ้าหนา้ที่ยังขาด

ทักษะและความ

ช านาญในการใชร้ะบบ

สารสนเทศมาชว่ย

ด าเนนิการ  

 

1. ก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิ

งานให้ด าเนนิการอยา่ง

รวดเร็วและเป็นระบบ โดย

ล าดับความส าคญัของ

โครงการในการเขียนแบบ

แปลน 

2. ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมการใชร้ะบบ

สารสนเทศในการ

ออกแบบก่อสร้าง 

3. ขออัตราต าแหนง่

เจ้าหนา้ที่เพิ่มเตมิ/ท่ีว่างลง 

 

 

          ลงช่ือ...................................................ผู้รายงาน                    

                                               ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                                             ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองช่าง 
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ชือ่หน่วยงาน   กองชา่ง องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์     แบบ  ปม. 

             แบบประเมินการควบคุมภายใน                           

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.2560 ถึง วันที่   30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน  (1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 

 

 (2) 

วัตถุประ 

สงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

        (3) 

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาโอกาส

และผลกระทบ) 

     (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 (5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

 (8) 

งานประสานสาธารณูปโภค 

กิจกรรม 

3. การซ่อมไฟฟา้

สาธารณะ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการสัญจรและ

ป ล อ ด ภั ย ใน ชี วิ ต แ ล ะ

ท รั พ ย์ สิ น  แ ล ะ เ กิ ด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ด าเนนิงาน    

ความเสี่ยง 

1.ขาดเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องจักรท่ีทันสมัยและปลอดภัย 

2.สภาพอากาศฝนตกท าให้เกิด

ความไม่ปลอดภัย 

สาเหตุ 

1. จ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมี

ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมีและ

มผีู้ปฏบัิติงานเพียงคนเดยีว 

2.  เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องขาดทักษะ

และความช านาญในการควบคุม

งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะท่ี

รอบคอบและรัดกุม 

3. ขาดการประสานงานระหว่าง

ประชาชน,ผู้น าชุมชน,ส.อบต. 

ในการให้ข้อมูลทุกครัง้ตามล าดับ

ก่อนหลัง 

 

O F C 

 

     กลาง 

1.  จัดหาเครื่องมือ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องจักรท่ี

ทันสมัยและปลอดภัย 

2 . ก า ชั บ เ จ้ า ห น้ า ท่ี

ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน   ให้ ศึ กษ า

ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่ง

ก า ร จ า ก ห น่ ว ย ง า น ท่ี

เกี่ยวข้อง  ในการควบคุม

งานก่อสร้าง  ให้ถูกต้อง

รอบคอบและรัดกุมตามท่ี

ระเบียบฯ ก าหนดไว้ 

2. สง่เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

เข้ารับการฝึกอบรมใน

หลักสูตรเกี่ยวกับการซ่อม

ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

งานซ่อมไฟฟ้า

สาธารณะของ

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลคอน

สวรรค ์ ยังมคีวาม

เสี่ยงท่ีต้องจัดท า

แผนการปรับปรุง

การควบคุมภายใน

ต่อไป 

จุดอ่อน 

งานซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะมคีวามเสี่ยง

อันตรายและไม่

ปลอดภัยจากสภาพ

อากาศ เนื่องจากขาด

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 

เครื่องจักรท่ีทันสมัยและ

ปลอดภัย 

สาเหตุ 

1.จ านวนเจา้หน้าท่ีผู้ 

ปฏบัิติงานมไีม่เพียงพอ

ต่อปรมิาณงานท่ีมี/มี

ผู้ปฏบัิติงานเพียงคน

เดยีว 

2.  เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

ขาดทักษะและความ

ช านาญในการซ่อมไฟฟ้า

สาธารณะ 

1.  จัดหาเครื่องมือ วัสดุ 

อุปกรณ์ เครื่องจักรท่ี

ทันสมยัและปลอดภัย 

2. ก าชับเจา้หน้าท่ี 

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น   ให้ ศึ ก ษ า

ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่ ง

การจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยว 

ข้อ ง  ในการควบคุ ม งาน

ก่อสร้าง  ใหถู้กต้องรอบ 

คอบและรัดกุมตามท่ีระเบียบ 

ฯ ก าหนดไว้ 

3.สง่เจา้หน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  

เข้ารับการฝึกอบรมใน

หลักสูตรเกี่ยวกับการซ่อม

ไฟฟ้าสาธารณะ 
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แบบประเมินการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 ถึง วันที่   30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที่

ประเมนิ    

(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่

และสาเหต ุ

 

 

 (2) 

วัตถุประ 

สงค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 

(3) 

ระดับความ

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

       (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 (5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

 (8) 

 3.  ผู้ปฏบัิตงิานดา้น

งานซ่อมไฟฟา้

สาธารณะเพียง 

คนเดียว  จึงท าให้

ขาดการตรวจสอบ 

  3. แจง้ให้ประชาชน,ผู้น าชุมชน 

ส.อบต.ประสานงานกันให้

ข้อมูลทุกครัง้ตามล าดับ

ก่อนหลังท่ีแจ้งส ารวจ/ซ่อม

ไฟฟ้าสาธารณะ 

4.  ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  

เพื่อขอเพิ่มอัตราก าลังใน

ต าแหนง่งานท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ 

5.  ออกค าสั่งมอบหมาย

งาน  และก าหนดภารกจิ

งานให้มีผู้รับผิดชอบอย่าง

ชัดเจน 

 3.  ผู้ปฏบัิตงิานดา้น

งานซ่อมไฟฟา้

สาธารณะเพียง 

คนเดียว     จึงท าให้

ขาดการตรวจสอบท่ี

รอบคอบและรัดกุม 

4. แจง้ให้ประชาชน,ผู้น าชุมชน

,ส.อบต.ประสานงานกันให้

ข้อมูลทุกครัง้ตามล าดับ

ก่อนหลังท่ีแจ้งส ารวจ/ซ่อม

ไฟฟ้าสาธารณะ 

5.  ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  

เพื่อขอเพิ่มอัตราก าลังใน

ต าแหนง่งานท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ 

6.  ออกค าสั่งมอบหมายงาน  

และก าหนดภารกจิงานให้มี

ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 

 

ลงช่ือ...................................................ผู้รายงาน                    

                             ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                                 ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                    วันท่ี   14   เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559 



                                                                                                                     ห น้ า  | 59 
 

 

 ชื่อ หน่วยงาน   กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์    แบบ ปม. 

  แบบประเมนิการควบคุมภายใน  

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559  ถึง  วันที่   30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กิจกรรม/ดา้น

ของงานที่ประเมิน   

             (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่

และสาเหต ุ

 

 

 

 (2) 

วัตถุประสง

ค์ของการ

ควบคุมดา้น 

 

 

(3) 

ระดับความ 

เสี่ยง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู ่

 

 

 

 

 (5) 

การประเมินผลการ

ควบคุม 

 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหต ุ

 

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการ

ควบคุม  

 

 

 

(8) 

งาน ส่ ง เส ริ ม ก า รศึ ก ษ า 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

กจิกรรม 

 1.การจัดการแข่งขันกีฬา 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การจัดการแข่งขัน

กี ฬ า เป็ น ไป ด้ ว ย ค ว า ม

ถูกต้องตามระเบียบ กฎ 

กติกา 

ความเสี่ยง 

ขาดบุคลากรท่ีมีความ รู้

ความเข้าใจในการแข่งขัน

กีฬา กฎ ระเบียบ กติกา 

ตามมาตรฐานสากล 

สาเหตุ 

มกีารเปลี่ยนแปลง กฎและ

กติกาในประเภทกีฬาตา่ง ๆ 

อย่างตอ่เนื่อง 

 

O C 

 

ต่ า 

  

1. แตง่ตัง้เจ้าหนา้ที่

ภายในร่วมกับ

บุคลากรท่ีมีความรู้

จากหน่วยงานอ่ืน 

2. สร้างเครอืขา่ยการ

ท างานประสานความ

ร่วมมอืทุกภาคส่วน 

3.  จดัฝึกอบรม

บุคลากรด้านการ

ตัดสนิกีฬา 

 

บุคลากรยังขาดความรู้

ความสามารถในกฎ 

ระเบียน กติกา ตาม

มาตรฐานสากล 

 

จุดอ่อน 

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้

ความเข้าใจในการแข่งขัน

กีฬา กฎ ระเบียบ กติกา 

ตามมาตรฐานสากล 

สาเหตุ 

มกีารเปลี่ยนแปลง กฎและ

กติกาในประเภทกีฬา 

ตา่ง ๆ อย่างตอ่เนื่อง 

 

1.  จัดฝกึอบรมบุคลากร

ด้านการตัดสนิกีฬาทัง้

จากตัวแทนหมู่บ้านและ

พนักงานส่วนต าบลโดย

เชญิวิทยากรจากหน่วย 

งานท่ีมีความช านาญใน

ด้านการกีฬา ตาม

มาตรฐานสากล 

 
 

   (ลงช่ือ) .............................................ผู้รายงาน 

                      ( นางจินตนา   ทัดมาลา  )  

                                                                 ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   

                                                                                    วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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                                                             ชื่อหน่วยงาน   กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                          แบบ ปม. 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 

ส าหรับงวด ต้ังแตว่ันที่   1  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559  ถึง  วันที่   30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม วัตถุประสงค์ของ

การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กจิกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน  (1) 

ความเส่ียงที่มีอยู่ 

และสาเหตุ 

 

 

 (2) 

วัตถุประสงค์

ของการ

ควบคุมด้าน 

 

(3) 

ระดับความ

เส่ียง

(พิจารณา

โอกาสและ

ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 

 

 

 

 (5) 

การประเมินผล

การควบคุม 

 

 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 

 

 

 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  

 

 

 

(8) 

งานกิจการโรงเรียน 

กจิกรรม 

 2.การพัฒนาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาความพร้อม

ให้แกเ่ด็กปฐมวัยก่อนเข้า

รับการศึกษาในภาคบังคับ 

2.  เพื่อแบ่งเบาภาระในการ

ดูแลเด็กให้แกผู่้ปกครอง 

 

ความเสี่ยง 

1.  เด็กปฐมวัยในพื้นท่ี

บางส่วนมพีัฒนาการทางด้าน  

ร่างกาย  อารมณ ์ สังคมและ

สตปัิญญาไมเ่หมาะสมตามวัย 

สาเหต ุ

1 . ผู้ ป ก ค รอ ง ไม่ มี ร าย ได้

เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดู

บุตรหลาน 

2. ด้านบุคลากรบางส่วน ยัง

ขาดการฝึกอบรม พัฒนา

ความรู้ใหม่ๆและระเบียบฯท่ี

เกี่ยวข้อง 

 

O C 

 

กลาง 

 1.  ประชาสัมพันธ์สร้าง

ความเข้าใจให้ผู้ปกครองมี

ความตระหนักถึ งความ

จ าเป็นในการส่งบุตรหลาน

เข้ า รับการพัฒนาความ

พร้อมเพื่อเตรียมเข้าศึกษา

ระดับการศกึษาภาคบังคับ 

 

1.  ผู้ปกครองเกิด

ความเข้าใจให้

ความส าคัญสง่บุตร

หลานเข้ารับการ

เตรยีมความพร้อม

ก่อนวัยเรยีนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพิ่มขึ้น 

2. ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ได้รับการศึกษาต่อ

และมกีารสง่

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ความรู้ทุกคน 

จุดอ่อน 

1. เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีบางส่วนมี

พัฒนาการทางด้าน  รา่งกาย  

อารมณ์  สังคมและสติปัญญาไม่

เหมาะสมตามวัย 

สาเหตุ 

1.ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจาก

ต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน 

2.ด้านบุคลากรบางส่วน ยังขาด

การฝึกอบรม พัฒ นาความรู้

ใหม่ๆ และระเบียบฯท่ีเกี่ยวข้อง 

1. มีการประชาสัมพันธ์

ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้า

เรียนอยา่งต่อเนื่อง 

2.สง่ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับ

การอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพอยา่งต่อเนื่อง 

เพื่อให้มคีวามรู้ 

ความสามารถในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้

ให้ผู้เรียนมพีัฒนาการ

เหมาะสมตามวัย 

 

 

 

(ลงช่ือ) .......................................................ผู้รายงาน 

                        ( นางจินตนา   ทัดมาลา  )  

                                                                                                                                  ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  

                                                                                          วันท่ี  14 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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แบบ  ปย.3 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  

 (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่  

 (2) 

งวดเวลา 

ที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

งานนโยบายและแผน         

กจิกรรม 

1.การจัดท าแผนพัฒนาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่ อ ให้ ป ระชาชน ในพื้ น ท่ี ทุ ก

หมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วน

ร่ ว ม ต่ อ ก า รพั ฒ น า ท้ อ งถิ่ น

โดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน 

เพื่อท าให้การจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมทุกปัญหาและความ

ต้ องการของประชาชนอย่ าง

แท้จริง 

ความเสี่ยง 

1. ความต้องการท่ีแท้จริง

ขอ งป ระชาชน เป็ น เพี ย ง

ทางผ่ านตั วแทนหมู่ บ้ าน

ประชาชนยังไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม

ในการจั ดท าแผนพัฒ นา

เท่าท่ีควร 

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุ

ไวใ้นแผนพัฒนายังขาดความ

ชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  

สถานท่ีและงบประมาณ 

3. แผนพัฒนายังไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความต้องการ

ของประชาชนได้อยา่งแทจ้รงิ 

 

1  ส.ค. 60 

 

1.  ประสานความร่วมมือกับ

ทางส านักงานพัฒนาชุมชน

อ าเภอคอนสวรรค์   ในการ

ด าเนินการจัดประชุมประชาคม

ต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา ฯ 

ร่วมกัน 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์   ให้

ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน

การเข้ามาช่วยคิด  ช่วยท าใน

การพัฒนาท้องถิ่นของตน 

3.  จัดท าโครงการ หมู่บ้านน า

ร่องในการเป็นต้นแบบในการ

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนท่ีถูกต้องตามท่ีระเบียบ ฯ 

 

 30 ส.ค. 60 

 

นางสาวชลธิชา   

บุญโยธา 

นักวเิคราะห์นโยบายและ

แผน 

 

นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

 

 

 

  

 การติดตามประเมินผล    

1. ใช้แบบสอบทานเป็น เค ร่ืองมือ ในการติดตาม

ประเมินผล รวมท้ังระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศั พ ท์    โท รสาร หนั งสื อสอบถาม  หนั งสื อ

อิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มาจัดท าแผนและควบคุม

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ

ควบคุมต่อไป และรายงานผลการด าเนินการให้

ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบอยา่งต่อเนื่อง 

2. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนา

และศักยภาพทางงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ต าบลคอนสวรรค์หลังจากจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปแีลว้เสร็จ   
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แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม   

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู ่  

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบ

จุดอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

 สาเหต ุ

1. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดท า

แผนพัฒนาชุมชน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไวใ้นแผนพัฒนา   โดยเฉพาะ

กลุ่ม เป้าหมาย   สถานท่ี   และงบประมาณ ท่ีจะใช้

ด าเนนิการ   

3. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ  ซึ่งคัดคิด

ขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงท่ีจะน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์

ปัญหาภาพรวมของหมูบ้่าน 

    

          

              (ลงช่ือ)...........................................ผู้รายงาน 

            (  นางขนษิฐา   รักษม์ณ ี) 

        ต าแหนง่  หัวหน้าส านกัปลัด อบต. 

                                     วันท่ี   14  เดอืน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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แบบ  ปย.3 

ส านักงานปลดั   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดบัสว่นงานย่อย 

ณ  วันที่    30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 (6) 

 กจิกรรม 

2.การจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ยและการ

โอนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

 1.เพื่อให้การจดัท า

ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย การโอนเงนิ

งบประมาณ และการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงเงนิงบประมาณ

รายจ่ายเปน็ไปตามระเบยีบ

และถูกต้อง 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

- มีการโอนงบประมาณรายจา่ยเพื่อ

ไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็น

บ่อยคร้ัง 

สาเหต ุ

- มีความจ าเปน็ต้องโอนงบประมาณ 

เนื่องจากงบประมาณน้อยไมพ่อจ่าย

ในบางหมวดและมีโครงการเร่งด่วน

หรอืมีหนังสอืสัง่การใหด้ าเนนิการ

ตามนโยบายรัฐบาล 

 

1  สิงหาคม 

2560 

 

ประเมินผลความมี

ประสิทธิภาพงบประมาณ

ความสมเหตุสมผลความ

คุม้คา่ ความประหยัด ของ

วงเงินงบประมาณทีต่ั้งไว้ 

- จัดใหม้ีการประชุม โดย

ผู้บริหารเพื่อทบทวนหรอื

ยืนยนัวงเงนิงบประมาณที่ขอ

ตั้ง 

- ให้ผูร้ับผดิชอบของแตล่ะ

หน่วยงานศึกษาระเบียบและ

หนังสือสัง่การในการจัดท า

งบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึน้ 

 

30  กันยายน 2560 

 

นายรุจริัตน ์

ประดับค า 

(ปลัดอบต.) 

 

นางจารุวรรณ 

ตอเงิน 

(ผช.จนท.ธุรการ) 

การติดตามประเมนิผล    

- ติดตามดูแลให้เจ้าหน้าทีไ่ดร้ับ

มอบหมายหน้าที่ปฏิบัตงิานใหม้ี

ประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลความมีประสิทธภิาพ

ของการใช้แผนพัฒนาประเมนิ

ความคุม้คา่ของการใช้ทรัพยากร 

- ทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบาย กฎหมายระเบยีบ และวิธี

ปฏิบัต ิ
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แบบ ปย. 3 

ส านักงานปลดั   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสว่นย่อย 

ณ    วันที่    30   เดือน  กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ 

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 (6) 

 สาเหตุ  (ตอ่) 

- แตล่ะหนว่ยงานไมไ่ด้วาง

แผนการใชจ้า่ยท่ีชัดเจนท าให้มี

การโอนเพิ่มหรือลดในรายการ

เดียวกันบ่อย 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับและค าสั่ง   

 

30 ตุลาคม  

2560 

 

- แจ้งเวยีน กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับและค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องให้

ทุกหน่วยงานทราบ 

- มกีารควบคุมการปฏบัิตงิาน

ของเจ้าหนา้ที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และ

ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

-ให้แต่ละสว่นจัดท าแผนการใช้

จ่ายเงินท่ีชัดเจนทุกไตรมาส 

 

   30 กันยายน 2560 

 นางจารุวรรณ ตอเงิน 

(ผช.จนท.ธุรการ) 

 

  นายรุจิรัตน์   ประดับค า 

        (ปลัดอบต.) 

 

    ส านกังานปลัด 

การตดิตามประเมินผล   (ตอ่) 

- ประเมินผลความมปีระสิทธิภาพของการ

จัดตั้งงบประมาณความสมเหตสุมผลความ

คุ้มคา่ ความประหยัด ของวงเงนิงบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 

- ตดิตามดูแล เพ่ือมใิห้มีการฝ่าฝืนนโยบาย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง 

 

                         

                                                                                          

                  (ลงช่ือ)................................................................ผู้รายงาน 

                      (  นางขนษิฐา   รักษ์มณี )  

                    ต าแหนง่   หัวหนา้ส านักปลัด อบต. 

                          วันท่ี   14  เดอืน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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                                                           ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                                             แบบ ปย. 3                               

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

กจิกรรม 

3.การด าเนนิการช่วยเหลอื

ผู้ประสบสาธารณภัย / ภัย

ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

เพื่อให้การช่วยเหลือและ

สงเค ราะห์ ผู้ ป ระสบสา

ธารณ ภั ย ในต าบล     มี

ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

เป็นไปตามมาตรฐาน  ลด

การสูญเสียชีวิต  ทรัพย์สิน

ข อ ง ป ร ะ ช า ช น   แ ล ะ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

งบประมาณ 

ความเสี่ยง 

1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่

ทันท่วงที 

2. เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอและขาดทักษะท่ี

จ าเป็นในการปฏิบัติงาน/ประชาชนไม่ให้

ความร่วมมอืเท่าควร    

3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนได้อยา่งทั่วถึง 

4. ปัญหาในการสั่งใช้ก าลัง อปพร.ในเขต

พื้นท่ี   

 สาเหตุ 

   ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้

บ้านเรือนราษฎรเสียหาย  และพันธ์ุพืช

ทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่น

ล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้อง

ถนน  และน้ าท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิว

จราจร   

  

1 ม.ีค. 60 

 

1. ให้เจ้าหน้าท่ี ท่ี รับผิดชอบลงพื้นท่ี

ส ร้ างค วาม รู้แล ะค วาม เข้ า ใจ แก่

ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้  

2.ฝึ กทบทวนอาสาสมัค ร อพปร.

เพิ่มเตมิ ทุกปี 

3. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานให้เพียงพอ  และทันต่อการ

แก้ ไข ปัญ หาความ เดื อน ร้อนของ

ประชาชน 

5 .ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม าณ เพื่ อ จ่ า ย เป็ น

ค่าตอบแทนการปฏบัิตหินา้ที่ให้กับ  

อปพร.ในการปฏิบัติหน้าท่ีทุกคร้ังท่ี

เรียกใชง้าน 

 

30  กันยายน   

2560 

 

สิบเอกสิทธิพงษ์ 

พัฒนธีรานนท์ 

จพง.ป้องกันฯ 

 

 

การติดตามประเมนิผล 

     1.  มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ทุกปีก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ   โดยประธานอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   ณ ท่ีท า

การองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์     

       2.  ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ังระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน 

อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มาจัดท าแผนและ

ควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้

บรรลุผลของการควบคุมตอ่ไป 
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 แบบ  ปย.3 

 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วนัที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

 

 

 

 

 

         ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาด

แคลนน้ าอุปโภค - บริโภค พืชพันธ์ุการเกษตรได้รับความเสียหาย

จากภัยแลง้    

2.  เมื่อฝนตกมีพายุ  ลมแรง ท าให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็น

อันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน  และน้ าท่วมไหลแรงกัด

เซาะพืน้ผิวทางจราจร   

3.ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดอืดร้อนจากการขาดแคลน

น้ าอุปโภค - บริโภค พืชพันธ์ุการเกษตรในเขตพื้นท่ีได้รับความ

เสียหาย 

4. ก าลัง อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก และประกอบอาชีพ

เกษตรกร  จึงไม่สามารถสั่งใชง้านได้อย่างเต็มท่ี 

5. การถมท่ีดินปิดทางไหลผ่านของน้ า  เมื่อฝนตก  ท าให้ไม่มีทาง

ระบายน้ า   น้ าจึงไหลทว่มบ้านเรือนราษฎรและพื้นท่ีทางการเกษตร 

 6.ส่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม

สัมมนาในงานท่ี เกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์

ก าหนด ให้ ใน เขตพื้ น ท่ี เป็ น เขต บั งคั บ ใช้

พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

  

 

              (ลงช่ือ)..............................................ผู้รายงาน 

            (  นางขนษิฐา   รักษ์มณ ี)      

     ต าแหนง่    หัวหนา้ส านักปลัด อบต. 

               วันท่ี   14  เดอืน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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แบบ  ปย.3 

                                                                               ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน

(3) 

การปรับปรุง 

 

                     (4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

         (5) 

หมายเหต ุ

 

         (6) 

4. กจิกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

4.1 โครงการ  Re  x - ray 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1.เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิภายในหมู่บ้านของตนเอง 

 2.เพื่อส ารวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตพื้นท่ี 

3.เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติดยา

เสพติดในเขตพื้นท่ี 

ความเสี่ยง 

1.  ข้อมูลท่ีได้รับอาจจะไมต่รงกบัความเป็นจริง 

สาเหตุ 

1. ผู้ให้ขอ้มูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด 

2. ผู้เสพ หรือผู้คา้ยาเสพติด  เป็นญาตกิับผู้ให้ข้อมูล  

3.  การกลั่นแกล้งกันเองของประชาชนภายในหมู่บ้าน 

4. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความส าคัญในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของประชาชน 

5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทาง

ส่วนราชการ 

 

15 พ.ค. 60 

 

1.  จัดประชุมเพื่อสร้างความ

เข้ า ใ จ ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บ ริ ห า ร  

พนักงานส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน

แล ะป ระชา ชน ใน เขตพื้ น ท่ี

เกี่ยวกับความส าคัญของการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูบ้่าน

และหาแนวทางป้องกันและ

ควบคุมร่วมกัน 

2. มีการตรวจสอบข้อมูลกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจ า

อย่างตอ่เนื่อง 

 

 

30 กันยายน 

2560 

 

สิบเอกสทิธิพงษ์ 

พัฒนธีรานนท 

จพง.ป้องกันฯ 

 

นายรุจิรัตน์    

      ประดับค า 

  ปลัด อบต. 

 

การติดตามประเมนิผล 

ใช้ แ บ บ ส อ บ ท าน เป็ น

เคร่ืองมือในการติดตาม

ประเมินผล  รวมท้ังระบบ

ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร

สื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน 

อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อ

ทราบความคืบหน้าของ

การด าเนินงานและได้มา

จัดท าแผนและควบคุม

ป รับป รุงระบบควบคุ ม

ภายในให้บรรลุผลของการ

ควบคุมตอ่ไป 

            (ลงช่ือ)................................................ผู้รายงาน 

            (  นางขนษิฐา   รักษ์มณ ี)  

                                                                                                                             ต าแหนง่   หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

               วันท่ี   14  เดอืน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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                                                                               ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                          แบบ  ปย.3 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบ

จุดอ่อน 

     (3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

               (5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

5 กิจกรรมการลดปัญหาลด

ภาวะโลกร้อน 

  5.1 การป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกรอ้น 

2 . เพื่ อ รั ก ษ า ส ภ าพ ค ว าม

สมบูรณ์ของผืนป่าชุมชน ให้เป็น

แหล่งอาหารให้กับราษฎรต าบล

คอนสวรรค์และพื้นท่ีใกล้เคียง

อย่างย่ังยนื 

3. เพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติแหล่งน้ าและผืนป่า ให้

คงความอุดมสมบูรณ์ ให้ระบบ

นิ เวศ เป็ น ไปตามกล ไกของ

ธรรมชาติ    ให้คนและป่าอยู่

ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่าง

ยั่งยืน 

 

ความเสี่ยง 

1. มี เส้นทางในการเข้าถึงพื้นท่ีป่าชุมชน

หลายเส้นทาง   ท าให้ยากต่อการควบคุมผู้

เข้าใช้พืน้ท่ี 

2. ด้วยในช่วงฤดูแลง้ ป่าชุมชนจะมีการพลัด

ใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ าท าให้มีใบไม้ทับถม

กันเป็นจ านวนมาก ท าให้บางคร้ังเกิดการ

เสียดส ี หรือมผีู้ท้ิงก้นบุหร่ีไว้ในป่า   

ท าให้เกิดไฟไหม้ 

3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนได้อยา่งทั่วถึง 

4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และขาด

จิตส านกึในการอยูร่่วมกับป่าชุมชน 

  

5 ก.ค. 60 

 
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การดับไฟป่า และสร้างความรู้

ความ เข้ า ใจให้ แก่ประชาชน 

เพื่ อ ให้ คนกั บ ป่ าอยู่ ร่ วมกั น  

พ ร้อ ม ท้ั งป ลู ก จิ ต ส า นึ ก ให้

ประชาชนรักษ์และหวงแหนป่า

ของชุมชน 

2.  จัดการบ ารุงรักษาแนวกันไฟ

ป่าอยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

3.  จัดตั้งงบประมาณในการ

จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ในการดับ

ไฟป่า 

4. จัดชุดลาดตระเวนเป็นประจ า

อย่างตอ่เนื่อง 

 

30  กันยายน   2560 

 

สิบเอกสทิธิพงษ์ 

พัฒนธีรานนท์ 

จพง.ป้องกันฯ 

 

 

การติดตามประเมนิผล 

ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ั งหมด ท่ีมี อยู่ ใน  อบต . อย่ าง

ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มาจัดท า

แผนและควบคุมปรับปรุงระบบ

ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ

ควบคุมตอ่ไป 
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ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

             (5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

 

 

 

5. ขาดการบ า รุงรักษาแนวกันไฟ ป่าอย่าง

ตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี 

6. ขาดบุคลากรท้ังในระดับพื้นท่ีและส่วนกลาง

ในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 

สาเหตุ 

1.ไฟไหม้ป่า 

2. มีการลักลอบเก็บของป่าไปขาย 

3. การลักลอบตัดต้นไมใ้นป่า 

4. การบุกรุกพื้นท่ีป่า 

 

    

 

 

              (ลงช่ือ)............................................ผู้รายงาน 

            (  นางขนษิฐา   รักษ์มณ ี)  

      ต าแหนง่  หัวหน้าส านักปลดั อบต. 

                         วันท่ี   14  เดอืน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที ่ 30   เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรงุ 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

6. กจิกรรมป้องกันและ

ช่วยเหลือประชาชนจาก

ภัยโรคติดต่อ 

6.1 โครงการปฏบัิตกิาร

ควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลอืดออก 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

2. เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น

ตระหนักถึงการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

ความเสี่ยง 

1. พบผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออกในเขตพื้นท่ี 

2. มีลูกน้ ายุงลายกระจายตัวอยู่ท่ัวไป 

ในหมู่บ้าน 

3. มยีุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพื้นท่ีเป็นจ านวน

มาก 

สาเหตุ 

1. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุม

โรคอย่างจรงิจัง 

2. อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านขาดการด าเนนิการ

อย่างต่อเนื่อง  อาจจะด้วยการขาดแรงจูงใจใน

การท างาน 

3. ขาดความรว่มมือจากประชาชนในพื้นท่ี 

4. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทาง

ภาครัฐเพยีงอย่างเดียว   โดยขาดการดูแลตัวเอง

เบือ้งต้น 

 

31  พ.ค. 60 

 

1.มอบทรายอะเบทให้กับราษฎร

ทุกครัวเรือนเพื่อก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย 

2. ออกบริการพ่นหมอกควัน

ให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขต

พื้นท่ีทุกครัวเรือน 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการ

แพร่ระบาดของโรคและท าความ

เข้าใจถึงการป้องกันและควบคุม

โรค 

4.สร้างจิตส านึกให้ประชาชน

ตระหนักถึงความส าคัญของการ

ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลอืดออกดว้ยตนเองเบือ้งต้น 

 

30  กันยายน   2560 

นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี

หัวหน้าส านักปลัด 

อบต. 

 

นายรุจิรัตน์  ประดับค า 

ปลัด อบต. 

 

 

การติดตามประเมนิผล 

ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ัง

ระบบส ารส น เท ศ แล ะก าร

สื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน อบต. 

อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความ

คืบหน้าของการด าเนินงานและ

ได้มาจัดท าแผนและควบคุม

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้

บรรลุผลของการควบคุมตอ่ไป 
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ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

 

 

 

5. ในช่วงฤดูฝน  มีน้ าขังอยู่ท่ัวไป  ท าให้

เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย 

6 . สุ ข ลั ก ษณ ะภาย ในค รั ว เรื อ น ไม่

เหมาะสม 

 5 . จั ด ฝึ ก อ บ รม ให้ ค ว าม รู้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่ บ้ าน ในการป้ องกั นและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อม

ท้ังสร้างแรงจูงในการปฏบัิตงิาน 

 

  

 

                                                                                                                        

            (ลงช่ือ)...............................................ผู้รายงาน 

                      ( นางขนษิฐา   รักษ์มณี ) 

                                                                                                                          ต าแหนง่  หัวหน้าส านกัปลดั อบต. 

                       วันท่ี   14  เดอืน ตุลาคม พ.ศ.  2560 

 



                                                                                                                     ห น้ า  | 72 
                                                                    ชื่อหน่วยงาน   ส านกัปลัด  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                                                   แบบ  ปย.3 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที ่ 30   เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม   (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่   (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

              (5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

7. กจิกรรมฟื้นฟูเศรษฐกจิ  ให้

ขยายตัวอย่างยัง่ยนื 

7.1 โครงการเงินกู้ยมืเศรษฐกิจชุมชน 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่ม

อาชีพเกษตร 

 2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ

อาชีพของเกษตร  โดยไม่ต้ องเสี ย

ดอกเบ้ีย 

3.  ส่งเสริมการขยายตัวของผลผลิต

ทางการเกษตรให้ออกสูต่ลาดมากยิ่งขึน้ 

4.  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

ความเสี่ยง 

1.  มลีูกหนี้คา้งช าระเงนิกู้เกิน

ระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญา 

2.  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  

ไมม่หีลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้ 

สาเหตุ 

1. สมาชกิกลุ่มอาชพีไม่ปฏบัิตติาม

สัญญาเงนิกู้   

2 . ก ลุ่ ม อ าชี พ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม

วัตถุประสงค์ของโครงการท่ีขอกู้ 

3.  สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ช าระ

เงินกู้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

30  ต.ค. 60 

1.  มีการติดตามการช าระหนี้ของ

กลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ

โครงการเป็นประจ าอย่างตอ่เนื่อง    

2.  มีการตรวจสอบความเป็นไปได้

ของโครงการท่ีขอกู้ยืมเงินก่อนการ

พจิารณาอนุมัตเิงินกู้ให้กับกลุม่อาชพี 

3.  มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ  จาก

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการเป็น

ประจ าอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

30 ก.ย. 60 

 

นางลินจง  ดา่นแก้ว 

นักพัฒนาชุมชน 

 

 

การติดตามประเมนิผล 

ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ ใน อบต. อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มา

จัดท าแผนและควบคุมปรับปรุง

ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผล

ของการควบคุมตอ่ไป 

 

             (ลงช่ือ)................................................ผู้รายงาน 

            (  นางขนษิฐา   รักษ์มณ ี) 

                             ต าแหนง่  หัวหนา้ส านักปลัด อบต. 

                           วันท่ี  14  เดอืน ตลุาคม พ.ศ.  2560 
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แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

8. กจิกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์  สร้างความ

ปรองดองสมานฉันท ์

8.1  โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน

ท้องถิ่นไทย  เทิดไทอ้งคร์าชัน  84 

พรรษา 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1 .เพื่ อ เป็ น ก า ร เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย ร ติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ

ครบ  84  พรรษา 

2.  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน

ให้กับราษฎรผู้ยากไร้  และด้อยโอกาส

ในเขตพื้นท่ีผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย   

3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้  

และด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ี 

ความเสี่ยง 

1. ความเหมาะสมของผู้ได้รับ

คัดเลอืกจากประชาคมหมูบ้่าน 

2.  บ้านท่ีมีการก่อสร้างและส่ง

มอบแล้วมีการช ารุดเสียหาย

ภายหลัง 

 

สาเหตุ 

1.  การพิจารณาคัดเลือกของ

ประชาคมหมู่ บ้านไม่ละเอียด

รอบคอบ  ซึ่งอาจมาจากบุคคล

กลุ่มน้อยในหมู่บ้าน  อาจไม่มี

การพิจารณาประวัติ  สภาพ

ความเป็นอยู ่ และภูมิหลังของผู้

ถูกพิจารณา 

 

 

30 ก.ค. 60 

 

1 . มี เจ้ า ห น้ า ท่ี เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม

ประชาคมหมูบ้่านทุกครัง้ 

 2.ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนคนท่ีเข้า

ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนประชากรในหมูบ้่าน 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์การพจิารณาให้

ชัดเจน 

4.  มีการประชาสัมพันธ์โครงการ

อย่างตอ่เนื่องและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

5. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ

ระหว่างผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  

ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตพื้นท่ี

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของ

โครงการและหลกัเกณฑก์าร

ด าเนนิงานให้เข้าใจตรงกันทุกภาค

ส่วน 

 

30  กันยายน 2560 
การติดตามประเมนิผล 

ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ ใน  อบต. อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มา

จัดท าแผนและควบคุมปรับปรุง

ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผล

ของการควบคุมตอ่ไป 
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แบบ  ปย.3 

 

ชื่อหน่วยงาน   ส านักปลดั  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

             (5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

4. เพื่อให้ผลผลิต ( บ้านท้องถิ่นไทย) ท่ี

ได้ด าเนินการมีความถูกต้องตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด   และเหมาะสมกับ

งบประมาณที่ใชด้ าเนนิการ 

2.  เจ้ าของบ้านยากจนไม่มี

งบประมาณในการซ่อมบ ารุง

ภายหลังการสง่มอบแลว้ 

    

 

 

              (ลงช่ือ)............................................ผู้รายงาน 

            (  นางขนษิฐา   รักษ์มณ ี)  

     ต าแหนง่  หัวหน้าส านกัปลดั อบต. 

                        วันท่ี   14   เดอืน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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                                                                               ส านักงานปลดั   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                      แบบ  ปย.3   

     แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  

                   ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560   

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 (6) 

9.งานสวัสดกิารสังคมและพัฒนา

ชุมชน 

กจิกรรม 

9.1 การจัดเก็บขอ้มูลจปฐ.และ

งานพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

1.  เพื่อให้ชุมชนเกิดความ 

เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น 

เกิดการรวมกลุม่และมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่นของตน 

ความเสี่ยง 

1.การให้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริงกับการ

จัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

2. ขาดการรวมกลุม่อาชพี 

และไมม่สี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตน 

สาเหต ุ

1.ประชาชนไม่ให้ความส าคญักบัการให้

ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับการจัดเก็บ

ข้อมูลจปฐ. 

2. ประชาชนและผู้น าชุมชนไม่

ประสานงานกันและไมใ่ห้ความส าคัญ

ในการรวมกลุม่ 

3. เจ้าหนา้ทีผู่้รับผิดชอบงาน ยังขาด

ทักษะ และระเบียบฯความรู้ความเข้าใจ

ในการปฏบัิตงิาน 

 

มถิุนายน  2560 

 

1. จัดฝึกอบรมและประสานงาน

ความร่วมมอืระหว่างเจ้าหนา้ที่

และผู้จัดเก็บจปฐ. เพื่อให้ได้

ข้อมูลท่ีเป็นจริง 

2. กระตุน้ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเห็นประโยชนข์องการ

เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

พัฒนาชุมชนของตนจัดเวที

ประชาคมทุกหมู่บ้าน 

3. เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบงาน เขา้

รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ 

ในการปฏบัิตงิาน ความรู้ความ

เข้าใจในระเบียบฯ 

30 กันยายน  2560 

 

  นางลนิจง  ด่านแก้ว 

     (นักพัฒนาชุมชน) 

      ส านกังานปลัด 

- ใชแ้บบสอบทานเป็น

เครื่องมือในการติดตามผลเพื่อ

สอบทานการปฏบัิตงิานอย่าง

ตอ่เนื่องโดยเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิ

ปลัดอบต. นายกอบต. ต้อง

ตดิตามก ากับดูแลและเพื่อให้

งานของส่วนสวัสดกิารสงัคมมี

การปฏบัิตงิานและตรวจสอบ

ทุกวัน 

 

 

 

 

             
                   (ลงช่ือ).........................................ผู้รายงาน 

      ( นางขนิษฐา   รักษม์ณ)ี                     

                        ต าแหนง่   หวัหน้าส านักปลัด อบต. 

        วันท่ี   14   เดอืน   ตุลาคม   พ.ศ.  2558 
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แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที ่ 30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

งานพั ฒ น าแล ะจั ด เก็ บ

รายได้ 

กิจกรรม 

 1.การจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน

ก ารจั ด เก็ บ ราย ได้ ขอ ง

องค์การบริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์   เป็นไปตาม

ร ะ เ บี ย บ ฯ  ก ฎ ห ม า ย 

ก าหนดไว้ 

จุดอ่อน 

1.  ขาดบุคลากรเพราะมีการโอนย้าย

บ่อย ท าให้การท างานไมต่อ่เนื่อง 

2.ลูกหนีค้้างช าระภาษอียู่นอกพื้นท่ี 

ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้ 

3.ไม่มแีผนท่ีภาษ ี

4.  เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องยังขาดทักษะ

ในการปฏบัิติงานและขาดความรู้ ความ

เข้าใจ ในเร่ืองของระเบียบ ฯ กฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีท า 

5.การให้บริการช าระภาษีให้บริการไม่

ท่ัวถึง 

 

   

  

1 เมษายน  2560 

   

1. ท าหนังสอืแจ้งเวยีนต าแหนง่วา่ง 

2.จัดท าทะเบียนคุมลูกหนีใ้ห้เจ้าหนา้ที่

รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหน้ีค้างช าระ

ให้ครบถ้วน  

3.  ออกบริการจัดเก็บภาษนีอกสถานท่ี 

4.  ส่งเจ้าหน้าท่ี    ท่ี เกี่ ยวข้องในงาน

จัดเก็บรายได้ เข้า รับการฝึกอบรมใน

หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาความรู้

ใน ด้ าน ระ เบี ยบ  ฯ  แล ะกฎหม าย ท่ี

เกี่ยวข้องในงาน 

5.  ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับงานจัดเก็บรายได้เรียนรู้งานซึ่งกันและ

กันเพื่อให้สามารถท างานร่วมกันได้ใน

กรณท่ีีต าแหนง่งานในหนว่ยงานวา่งลง 

6. จัดท าแผนที่ภาษี 

 

30  กันยายน  

2560 

 

นางสาวแววดาว   

ผลภโิญ 

จนท.จัดเก็บรายได้ 

 

นางยุพิน  

สมัตถะ 

ผอ.กองคลัง 

การติดตามประเมนิผล 

 ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผลควบคุมภายในท่ี

ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร

ท้ังหมดท่ีมอียู่ใน อบต. อยา่งตอ่เนื่อง  

หากพบจุดอ่อนจะได้ท าแผนการ

ปรับปรุงเพื่อด าเนินงานในด้านงาน

พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม

ระเบียบ ฯ กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

                

  (ลงช่ือ)...............................................ผู้รายงาน 

                                                ( นางยุพิน   สมัตถะ ) 

                                                    ต าแหนง่ ผู้อ านวยการกองคลัง                             

                                             วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2560  
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                                                                               ชื่อหน่วยงาน   กองการคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                              แบบ  ปย.3 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที ่ 30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและ

พัสด ุ

กจิกรรม 

2. การทะเบียนทรัพย์สนิ

และพัสด ุ

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการ

จัดหาพัสดุและการดูแล

ทรัพย์สนิของหนว่ยงานให้

เป็นไปดว้ยความเหมาะสม

และมีการใชง้านอย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์

สูงสุด 

จุดอ่อน 

การก าหนดงบประมาณตามแผนการ

จัดหาพั สดุ ประจ า ปี และแผนการ

ปฏบัิตกิารจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยวิธีตก

ลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา  

ต้องอา้งอิงตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์

ท่ีทางกรมการปกครองก าหนด จึงท า

ให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการ

จัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานใน

ท้องตลาด  จึงท าให้การจัดหาพัสดุอาจ

ไม่ ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ท่ี

ก าหนดไว้ 

 

31 ม.ค. 60 

   

1. จัดการประชุมช้ีแจงการมอบ 

หมายการปฏบัิตงิานในหนา้ที่ความ

รับผิดชอบของแต่ละสว่นให้ชัดเจน และมี

หัวหน้าสว่นการคลังควบคุมการ

ปฏบัิตงิานให้ถูกตอ้งตามระเบียบทาง

ราชการ 

  

 

 

30  ก.ย. 60 

นายณรงค์  

ประวันเตา 

นักวชิาการเงินและ

บัญชรัีกษาราชการ

แทน จพง.พัสด ุ

 

 

วิธีการตดิตาม 

1.เจ้าหน้าที่พัสดุกลางสอบถามแตล่ะ

หน่วยงานในการเตรียมความพร้อม

ในการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนการ

จัดหาพัสด ุ

2. เจ้าหน้าท่ี เข้ารับการฝึกอบรม

ศึกษาระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานพัสด ุ

 

 

 

   

 

 

ลงช่ือ)......................................ผู้รายงาน 

                                          ( นางยุพิน สมัตถะ ) 

                                              ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองคลงั                              

                                                                       วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม   พ.ศ.2560 
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                                                            ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง องค์การบรหิารสว่นต าบลคอนสวรรค์                                                 แบบ  ปย.3 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย 

ณ    วันที ่  30   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

 วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  

   (1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 (2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

กิจกรรม 

   1. การประมาณราคา

ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การส ารวจออกแบบ

และประมาณราคาคา่

ก่อสร้างเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ แม่นย า และ

เกิดประโยชนต์อ่การพัฒนา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์และประชาชน

อย่างแท้จริง 

จุดออ่น 

1.  การประมาณราคาก่อสร้าง   ไม่

ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างท่ีจะ

ด าเนนิงาน 

2.การประมาณราคาไม่สอดคล้อง

กับสภาวะ เศรษฐกิ จ ในระหว่ าง

ด าเนนิการจัดซือ้ -  จัดจ้าง 

สาเหต ุ

1. การผันผวนของราคาสินค้าใน

ท้องตลาด ท าให้งบประมาณในการ

ก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น 

2. จ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีไม่

เพยีงพอต่อปริมาณงานที่มี 

 

1  ม.ีค.  2560 

  

 

1.  ก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน   ให้

ศกึษาระเบียบ ฯ  หนังสอืสั่งการจาก

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และใชร้ะบบ

สารสนเทศ  (IT) ในการค านวณราคา

งานก่อสร้าง   ขณะจัดท าขอ้บัญญัติ  

ให้สอดคลอ้งกับความเป็นจริงกบัสภาพ

เศรษฐกิจในขณะด าเนนิงาน 

2. ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการฝึกอบรมการ

ใชร้ะบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ

ประมาณราคาและระเบียบ ฯ กฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 

 

30  กันยายน   

2560 

 

นายปิตวิัตร์    

ตอพล 

นายช่างโยธา 

 

นายเสกสรรค์ 

นราพงษ์ 

ผอ.กองช่าง 

 

 

 ตดิตามประเมินผล 

ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือในการ

ติดตามประเมินผลควบคุมภายในท่ี

ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  

หากพบจุดอ่อนจะได้ ท าแผนการ

ป รับป รุงเพื่ อด า เนิ น งานด้ านก าร

ประมาณราคางานก่อสร้างให้บรรลุ

วัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 

กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

   ลงช่ือ.................................................ผู้รายงาน                    

                           ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                                       ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                  วันท่ี     14    เดอืน  ตลุาคม   พ.ศ.   2557 
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แบบ   ปย.3. 

หน่วยงาน  กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ    วันที ่  30   เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

 วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  

   (1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 (2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานส ารวจ  งาน

ประมาณราคา  งานออกแบบ  และงาน

ควบคุมงาน   เป็นคนเดียวกัน      จึงท า

ให้ขาดการตรวจสอบท่ีรอบคอบและ

รัดกุม 

4.  ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และความ

ช านาญในการปฏบัิตงิาน 

5.  ผู้ปฏิ บัติงานยังขาดความรู้ ความ

เข้ า ใจ ในระ เบียบ  ฯ และกฎหมาย ท่ี

เกี่ยวข้องในงานประมาณราคาก่อสร้าง 

 3.  รับโอน (ย้าย)  พนักงานสว่น

ต าบลในต าแหนง่งานท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานประมาณราคาก่อสร้าง 

 

  

 

 

  ลงช่ือ................................................ผู้รายงาน                    

                ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                                      ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                      วันท่ี     14    เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.   2560 
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แบบ   ปย.3 

ชื่อหน่วยงาน  กองชา่ง องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่

มอียู่และสาเหต ุ

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

งานออกแบบและควบคุม

อาคาร 

กจิกรรม 

  2 .  ก า ร อ อ ก แ บ บ

ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อให้การออกแบบ

งานก่อสร้างเป็นไปอย่าง 

ถูกต้อง  แม่นย า  และ

เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด

ในการด าเนินงาน   

จุดอ่อน 

1.  การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด 

2.  ขาดบุคลากรในต าแหน่ง งานวิศวกร

โยธา  ในการรับรองแบบแปลนงานกอ่สร้าง 

สาเหตุ 

1. จ านวนเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานมไีมเ่พียงพอ

ตอ่ปริมาณงานที่มี 

2. เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องขาดทักษะ  และ

ความช านาญในการใช้ระบบสารสนเทศใน

การออกแบบงานก่อสร้าง  

3.  ไมม่กีรอบอัตราก าลังในต าแหนง่   

วศิวกรโยธา 

  

4  มถิุนายน 

2560 

 

1.  ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏบัิตงิาน   ให้ศึกษา

ระเบียบ ฯ  หนังสือสั่งการจากหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง  และใช้ระบบสารสนเทศ  (IT) 

ใน ก ารออกแบบ งานก่ อส ร้าง    ให้

สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพ

เศรษฐกิจและสภาพงาน2.  ส่งเจ้าหนา้ที่ท่ี

เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบ

สารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้าง

ให้ ถู กต้ อง แม่ นย า  และเป็น ไปตาม

ระเบียบ ฯ ที่ก าหนดไว้ 

3 .  ป รับ ป รุ งแผ นอั ต ราก าลั ง   ข อ

อัตราก าลั งในต าแหน่ง วิศวกรโยธา 

เพิ่มเตมิ 

 

30  สิงหาคม  

2560 

 

นายปิตวิัตร์  ตอพล 

นายชา่งโยธา 

 

นายเสกสรรค์ 

นราพงษ์ 

ผอ.กองช่าง 

 

ตดิตามประเมินผล 

 1.  ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผลควบคุมภายในท่ี

ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  

หากพบจุดอ่อนจะได้ ท าแผนการ

ป รับป รุงเพื่ อด า เนิ น งานด้ านก าร

ออกแบบก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายท่ี

ก าหนดไว้ 

 

ลงช่ือ........................................................ผู้รายงาน                    

                              ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                                         ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                    วันท่ี     14    เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.   2560 
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แบบ   ปย.3 

ชื่อหน่วยงาน  กองชา่ง องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

 

 

 

 

 

 

4.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานส ารวจ  งาน

ประมาณราคา  งานออกแบบ  และ

งานควบคุมงาน   เป็นคนเดียวกัน      

จึงท าให้ขาดการตรวจสอบท่ีรอบคอบ

และรัดกุม 

5.  ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ

เข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง 

 

    

 

 

     ลงช่ือ................................................ผู้รายงาน                    

                  ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                                        ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                   วันท่ี    14    เดอืน  ตลุาคม   พ.ศ.   2560 
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แบบ   ปย.3 

ชื่อหน่วยงาน  กองชา่ง องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่

มอียู่และสาเหต ุ

(2) 

งวด/เวลาที่

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

งานออกแบบและควบคุม

อาคาร 

กจิกรรม 

    3 .ก า ร ค ว บ คุ ม ง า น

ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อให้การควบคุมงาน

ก่ อ ส ร้ า ง ข อ งอ งค์ ก า ร

บ ริห ารส่ วนต าบล คอน

ส ว ร รค์   เป็ น ไป อ ย่ า ง 

ถูกต้อง  แม่นย า  และเกิด

ประสิทธิภาพ สูงสุดในการ

ด าเนนิงาน   

จุดอ่อน 

1. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบ

แปลนท่ีก าหนดไว้ 

สาเหตุ 

1. จ านวนเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานมไีมเ่พียงพอ

ตอ่ปริมาณงานที่มี 

2. เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องขาดทักษะ  และ

ความช านาญในการควบคุมงานก่อสร้าง  

3.  ผู้ปฏบัิตงิานดา้นงานส ารวจ  งาน

ประมาณราคา  งานออกแบบ  และงาน

ควบคุมงานก่อสร้าง   เป็นคนเดียวกัน      

จึงท าให้ขาดการตรวจสอบท่ีรอบคอบและ

รัดกุม 

  

30 ส.ค. 59 

 

1.  ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิ บัติงาน   ให้ศึกษา  

ระเบียบ ฯ  และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  ในการควบคุมงานก่อสร้าง  ให้

ถูกต้อง  รอบคอบและรัดกุมตามท่ีระเบียบฯ 

ก าหนดไว้ 

2.  ส่ ง เจ้ าหน้ า ท่ี ท่ี เกี่ ย วข้อ ง   เข้ า รับการ

ฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมงาน

ก่อสร้าง 

3 . ป รับป รุงแผนอั ต ราก าลั ง  เพื่ อ ขอ เพิ่ ม

อัตราก าลังในต าแหนง่งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานการ

ควบคุมงานก่อสร้าง 

4.  ออกค าสั่ งมอบหมายงาน  และก าหนด

ภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบ อยา่งชัดเจน 

 

30 ก.ย. 59 

 

นายปิตวิัตร์ 

ตอพล 

นายชา่งโยธา 

 

นายเสกสรรค์ 

นราพงษ์ 

ผู้อ านวยการ

กองช่าง 

 

ตดิตามประเมินผล 

 1.  ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผลควบคุมภายในท่ี

ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  

หากพบจุดอ่อนจะได้ ท าแผนการ

ป รับป รุงเพื่ อด า เนิ น งานด้ านก าร

ค ว บ คุ ม ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ให้ บ ร ร ลุ

วัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 

กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

 

   ลงช่ือ....................................................ผู้รายงาน                    

                             ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                                  ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                      วันท่ี     14    เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.   2560 
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แบบ   ปย.3 

ชื่อหน่วยงาน  กองชา่ง องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่มีอยู่และ

สาเหต ุ

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

 4 .   ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ยั ง ข าด

ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ 

ฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใน

งานควบคุมงานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

    

 

 

    ลงช่ือ..................................................ผู้รายงาน                    

                  ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                                      ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                    วันท่ี     14    เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ.   2560 
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ปย.3 

หน่วยงาน  กองชา่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดบัสว่นงานหน่วย 

ณ     วันที่    30   เดือน  กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที ่

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 (6) 

งานประสานสาธารณูปโภค 

กจิกรรม 

4. งานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

- เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในการสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องจักรท่ีทันสมัยและ

ปลอดภัย 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความ

เข้าใจ 

- สภาพอากาศฝนตกท าให้

เกิดความไม่ปลอดภัย 

- ขาดการประสานงานระหวา่ง

ประชาชน.ผู้น าชุมชน,ส.อบต. 

ในการให้ขอ้มูลตามล าดับ

ก่อนหลังเพื่อส ารวจ/ซ่อม 

 

30 ตุลาคม  2560 

  

- จัดหาเคร่ืองจักร เคร่ืองมอื วสัดุ  

อุปกรณ ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย 

-ให้บุคลากรเข้าฝกึอบรม 

- แจ้งให้ประชาชน.ผู้น าชุมชน,ส.อบต.

ได้ประสานงานในการให้ข้อมูล

ตามล าดับก่อนหลังเพื่อส ารวจ/ซ่อม 

- จัดท าแผนออกส ารวจ/ซ่อมเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามขัน้ตอน 

 

30 กันยายน   2560 

 

      นายเอกพงษ์   รอนไพรี 

           ผู้ช่วยช่างไฟฟา้ 

 

  นายเสกสรรค์    นราพงษ์ 

       ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 

 

 

 

- จัดท าแผนจัดหาวัสดุเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามขัน้ตอน 

- จัดท าแผนผู้บังคับบัญชาเข้า

ฝึกอบรม 

- จัดท าแผนด าเนินการตอ่

สัปดาห์ในการซ่อมบ ารุง 

 

 

 

  

ลงช่ือ...............................................ผู้รายงาน                    

                        ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์ ) 

                                             ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองชา่ง 

                                 วันท่ี     14    เดอืน  ตลุาคม   พ.ศ.   2560 
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                                                               ชื่อหน่วยงาน   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                   แบบ  ปย.3 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที ่ 30    เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผูร้ับผดิชอบ 

 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

งานส่ ง เส ริมก ารศึ ก ษ า 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

กจิกรรม 

 1.การจัดการแข่งขันกีฬา 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การจัดการแข่งขัน

กี ฬ า เป็ น ไป ด้ ว ย ค ว า ม

ถูกต้องตามระเบียบ กฎ 

กติกา 

ความเสี่ยง 

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

ในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ 

กติกา ตามมาตรฐานสากล 

สาเหตุ 

มกีารเปลี่ยนแปลง กฎและกตกิาใน

ประเภทกีฬาตา่ง ๆ อย่างตอ่เนื่อง 

 

 

30 ธ.ค. 60 

 

 

1.  จัดฝกึอบรมบุคลากรด้าน

การตัดสินกีฬาท้ังจากตัวแทน

หมูบ้่านและพนักงานสว่นต าบล

โดยเชญิวิทยากรจากหน่วยงาน

ท่ีมีความช านาญในดา้นการกีฬา 

ตามมาตรฐานสากล 

 

30 ก.ย. 60 

 

นางจินตนา   ทัดมาลา 

ผู้อ านวยการกอง

การศกึษา 

 

 ตดิตามประเมินผล 

ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมอืในการติดตาม

ประเมินผลควบคุมภายในท่ีปรับปรุงใหม่

อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ังระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ ใน อบต. 

อย่างต่อเนื่อง  หากพบจุดอ่อนจะได้ท า

แผนการปรับปรุงเพื่อด าเนินงานด้านการ

จัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

           

      

(ลงช่ือ) ..................................................ผู้รายงาน 

                     ( นางจินตนา   ทัดมาลา  )  

                                                                                                                                ต าแหนง่   ผู้อ านวยการกองการศึกษา   

                                                                                    วันท่ี  14   เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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                                                 ชื่อหน่วยงาน   กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                แบบ  ปย.3 

           แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย 

         ณ   วันที ่ 30    เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

      (3) 

การปรับปรุง 

 

             (4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

         (5) 

หมายเหต ุ

 

                   (6) 

งานกิจการโรงเรียน 

กจิกรรม 

 2.การพัฒนาศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาความพรอ้ม

ให้แกเ่ด็กปฐมวยักอ่นเข้ารับ

การศึกษาในภาคบังคับ 

2.  เพื่อแบ่งเบาภาระในการ

ดูแลเด็กให้แกผู่้ปกครอง 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมอีาคารเรียนท่ี

ได้มาตรฐาน  ปลอดภัยและ

ระบบป้องกันการโจรกรรม 

ความเสี่ยง 

1.เด็กปฐมวัยในพืน้ท่ีบางส่วนมพีัฒนาการ

ทางด้าน  ร่างกาย  อารมณ ์ สงัคมและ

สตปัิญญาไมเ่หมาะสมตามวัย 

2. อาคารเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กไมไ่ด้

มาตรฐานและมดิชิดและไมป่ลอดภัยตอ่ผู้เรียน 

 

สาเหต ุ

1. ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระ

เลีย้งดูบุตรหลาน 

2. ด้านบุคลากรบางส่วน ยังขาดการฝึกอบรม 

พัฒนาความรูใ้หม่ๆ และระเบียบฯท่ีเกี่ยวข้อง 

3.อาคารเรียนของศพด.ไม่มดิชิด เสี่ยงตอ่การ

ถูกโจรกรรม  

 

31 พ.ค. 59 

 

 
1 ต.ค. 60 

 

 

 

1.  ประชาสัมพันธ์สร้างความ

เข้าใจใหผู้้ปกครองมคีวาม

ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ

ส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนา

ความพร้อมเพื่อเตรียมเข้าศึกษา

ระดับการศกึษาภาคบังคับ 

2. จัดตั้งงบประมาณในการ

ปรับปรุง อาคาร ส่วนท่ีเพิ่มเตมิ 

ให้มีระบบป้องกันท่ีมิดชิด

กว่าเดิม 

3. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

หรือศกึษาตอ่ 

  

 

30 ก.ย. 60 

 

 

 

 

 

30 ก.ย. 60 

 

 

นางจินตนา   

ทัดมาลา 

   ผู้อ านวยการ

กองศกึษา 

 

 ตดิตามประเมินผล 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งเด็ก

เข้าเรียนอยา่งต่อเนื่อง 

2.สง่ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้มี

ความรู้ ความสามารถในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและ

ตรวจตราความเรียบร้อยท่ีศพด.คอนสวรรค์

ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน 

                
 

 

  (ลงช่ือ) .............................................ผู้รายงาน 

                     ( นางจินตนา   ทัดมาลา )  

                                                     ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

                                                                                   วันท่ี  14  เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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แบบ  ปย.1 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 

( ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 ) 

แบบที่  2   กรณพีบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรยีน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

  การประเมินการควบคุมภายในของ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค์  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559 ถึงวันที่  30  กันยายน  2560  ได้ด าเนินการตาม

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งก าหนด

อยู่ในเอกสารค าแนะน า  :  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 ข้อ 6  ระบบการควบคุม

ภายในของ  ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งก าหนดในระเบียบ

คณะก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ  ส านักปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  

และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกัน

หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต    และด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรแีละนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝา่ยบริหาร 

 ผลการประเมิน  พบว่า ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์  มีภารกิจตาม

ค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย 1. งานบริหารทั่วไป 2.งาน

นโยบายและแผน 3. งานกฎหมายและคดี 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. งานสวัสดิการสังคม

และพัฒนาชุมชน 6. งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

            พบความเสี่ยงใน  งานบริหารทั่วไป ,งานนโยบายและแผน , งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย , งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

ที่ตอ้งท าการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม 9  กิจกรรม 

คือ 

1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม  (การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

คอนสวรรค์) 

2.  กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (การโอนงบประมาณ) 

3.  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัย / ภัยธรรมชาติ ) 

/4. กิจกรรม... 
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4. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่า

ชุมชน) 

5. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ่ (โครงการปฏิบัติการ

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก) 

6. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงนิกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน) 

7. กิจกรรมการสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และงาน

พัฒนาชุมชน) 

8. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x – ray) 

                9. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน  พระมหากษัตรยิ์  สร้างความปรองดอง  สมานฉันท์ ( 

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถ่ินไทย  เทดิไท้องค์ราชัน 84  พรรษา ) 

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตามปย.3  กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์) กิจกรรมการจัดท าขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี(การโอนงบประมาณ)กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การด าเนินการช่วยเหลือ

ผู้ประสบสาธารณภัย /ภัยธรรมชาติ )  กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน) กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลอืประชาชนจากภัยโรคติดตอ่ (โครงการ

ปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)   กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 

(โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x–ray) 

กิจกรรมการสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน) และ

กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตรยิ์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ (โครงการก่อสร้าง 

ซ่อมแซมบ้านท้องถ่ินไทย เทดิไท้องค์ราชัน 84 พรรษา) ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมจีุดอ่อน/ความเสี่ยงที่

มีนัยส าคัญ ซึ่งจะต้องตดิตามผลต่อไป   ดังนี้  

1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอน 

สวรรค์)   มจีุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง ดังนี้ 

1.1 ความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมูบ่้านประชาชนยังไม่

กล้าแสดงความ     คิดเห็นและมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 

1.2 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ยัง

ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 

1.3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของ

งบประมาณที่มอียู่  และขาดการมสี่วนรว่มจากประชาชนในพื้นที่ 

  1.4. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความตอ้งการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

  2.กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี(การโอนงบประมาณ) 

/21. มีการโอน 
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2.1  มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจา่ยที่จ าเป็นบ่อยครั้ง 

2.2 มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวด 

และมีโครงการเรง่ดว่นหรอืมีหนังสอืสั่งการให้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

2.3  แตล่ะหน่วยงานไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนท าให้มกีารโอนเพิ่มหรอืลดใน

รายการเดียวกันบ่อย 

             2.4 บุคลากรยังขาดความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่ง   

3.กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ 

สาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ ) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

  3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 

3.2  เจ้าหนา้ที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน/ประชาชนไม่ให้ความ 

ร่วมมือในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร 

3.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

   3.4  ปัญหาในการสั่งใชก้ าลัง อปพร. ในเขตพื้นที่ 

4. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่า 

ชุมชน)  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

4.1  มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง  ท าให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้

พืน้ที่ 

4.2  ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของตน้ไม้ เพื่อคายน้ าท าให้มใีบไม้ทับถม 

กันเป็นจ านวนมาก ท าให้บางครัง้เกิดการเสียดสี หรอืมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่าท าให้เกิดไฟไหม ้                          

              4.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง        

              4.4 ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาด

จติส านึกในการอยู่รว่มกับป่าชุมชน 

        4.5 ขาดการบ ารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี 

4.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพืน้ที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 

5. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏิบัติการ 

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

  5.1  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพืน้ที่ 

5.2  มีลูกน้ ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน 

5.3  มยีุงลายแพรร่ะบายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจ านวนมาก 

6. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)  
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มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

6.1  มีลูกหนี้ค้างช าระเงินกู้เกินระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

6.2  การกู้เงนิเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้ 

7. กิจกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (งานจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และงาน 

พัฒนาชุมชน) 

7.1 การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

7.2 ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและไม่มสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

7.3 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการให้ขอ้มูลที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

7.4  ประชาชนและผูน้ าชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ให้ความส าคัญในการรวมกลุ่ม 

7.5  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยังขาดทักษะ และระเบียบฯความรูค้วามเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน 

8. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x – ray)   มีจุดอ่อนของ 

การควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

8.1  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 

9. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตรยิ์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์  

(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา) มีจุดอ่อนของการควบคุม

หรอืความเสี่ยง  ดังนี ้

9.1  ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน 

               9.2  บ้านที่มีการก่อสร้างและสง่มอบแล้วมกีารช ารุดเสียหายภายหลัง 

ทั้งนี ้ ได้แนบรายงานผลการตดิตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  

(แบบติดตาม ปย.3) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2) 

ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  ( แบบ ปย. 3 )  มาพร้อมนี้

แล้ว 

 

  (ลงช่ือ)                          ผูร้ายงาน 

(  นางขนิษฐา  รักษ์มณ ี ) 

หัวหนา้ส านักงานปลัด อบต. 

วันที่ 14 เดือน ตุลาคม 2560 
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             หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย        แบบ ปย.1 

( ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ) 

แบบที่ 2 กรณพีบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรยีน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

  การประเมินการควบคุมภายในของ กองการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค์ ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2559    ถึงวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2560  ได้

ด าเนินการตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ซึ่งก าหนดอยู่ ในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 2544 ข้อ 6 

ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 2544 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ กองคลัง  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคอนสวรรค์   และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ

ผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้เปลือง หรอืการทุจรติ ดา้นความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ

เงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย 

ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 ผลการประเมิน  พบว่า กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  มีภารกิจ

ตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสรา้ง แบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 1. งานการเงิน 2. งาน

การบัญชี 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   และ 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

ภารกิจของงานการบัญชี  และงานการเงิน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มี 

ความเพียงพอ  

ไม่พบความเสี่ยง 

  พบความเสี่ยง  ในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

ที่ตอ้งท าการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม  2  กิจกรรม 

คือ 

1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ 

2. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

/การตดิตาม.... 
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การตดิตามประเมินการควบคุมตามแบบติดตาม ปย.3  กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ และ  

กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังไม่บรรลุภารกิจ  ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  

ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป  ดังนี้ 

1.กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

  1.1  ขาดบุคลากรเพราะมีการโอนย้ายบ่อย ท าให้การท างานไม่ตอ่เนื่อง 

  1.2  ลูกหนีค้้างช าระภาษีอยู่นอกพืน้ที่ ยากต่อการเร่งรัดหรอืทวงหนี้ 

               1.3  ไม่มแีผนที่ภาษี 

  2. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

     2.1 การก าหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีและแผนการปฏิบัติการ

จัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา  ต้อง

อ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองก าหนด จึงท าให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณใน

การจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานในท้องตลาด  จึงท าให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐาน

ครุภัณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

      2.2  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ ในเรื่อง

ของระเบียบ ฯ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า               

ทั้งนี้   ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  

(แบบติดตาม ปย. 3)  แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ 

ปย.2 )  ประเมินการควบคุมภายใน ( แบบ ปม )  และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.3 ) มา

พร้อมนี้แล้ว 

 

 

 

         ผูร้ายงาน..........................................ผู้รายงาน  

          ( นางยุพิน  สมัตถะ ) 

                       ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง 

       วันที่   14   เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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แบบ  ปย. 1 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับหน่วยงานย่อย 

( ตามระเบียบ ฯ  ข้อ 6 ) 

แบบที่  2   กรณพีบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรยีน    นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

  การประเมินการควบคุมภายในของ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

ส าหรับงวดตั้งแต่  วันที่ 1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  ถึงวันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ได้

ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน  ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร  ค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6    

ระบบการควบคุมภายในของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนด

ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ กองช่าง องค์การ

บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และ

ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือ

ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต  และด้านการปฏิบัติตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรแีละนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝา่ยบริหาร 

ผลการประเมิน  พบว่า กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์  มีภารกิจ 

ตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างและซ่อม

บ ารุง 2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร   3. งานประสานสาธารณูปโภค   4. งานผังเมอืง  

  พบความเสี่ยง  ในงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง ,งานออกแบบและควบคุมอาคาร  

และงานประสานสาธารณูปโภค  ที่ต้องท าการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบ

ควบคุมภายใน ในกิจกรรม 4  กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง 

2. กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง 

3. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

4. กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม และปย. 3  กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  

กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง และกิจกรรมการซ่อมไฟฟ้า

สาธารณะ ยังไม่บรรลุภารกิจ  ยังคงมจีุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มนีัยส าคัญ  ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป   ดังนี้  

/1. กิจกรรม.. 
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1.กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

        1.1  การประมาณราคาก่อสรา้งไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะด าเนินงาน 

  1.2  การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัด

จา้ง 

2.กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

  2.1  การเขียนแบบล่าช้า  และมีขอ้ผดิพลาด 

           2.2  ขาดบุคลากรในต าแหน่งงานวิศวกรโยธา  ในการเขียนแบบและรับรองแบบแปลนงาน

ก่อสร้าง 

 3.กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

  3.1  งานก่อสร้างมคีวามผิดพลาดจากแบบแปลนที่ก าหนดไว้ 

 4.กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี้ 

               4.1  ขาดเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย                                                                                                                                      

ทั้งนี ้ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด

ก่อน ( แบบติดตามปย. 3)   แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม

ภายใน  (แบบ ปย.2)  ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม)  และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปย.3)  มาพร้อมนี้แล้ว 

 

 

 

           ลงช่ือ..................................................ผูร้ายงาน  

     ( นายเสกสรรค์   นราพงษ์  ) 

                       ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

          วันที่   14  เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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แบบ  ปย.1 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 

( ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 ) 

แบบที่  1 กรณพีบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรยีน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

  การประเมนิการควบคุมภายในของ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การ

บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2559  ถงึวันที่  30  กันยายน  

2560  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจ

เงนิแผ่นดิน  ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร  ค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 

2544  ข้อ  6  ระบบการควบคุมภายในของ  ส่วนการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน

ต าบลคอนสวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งก าหนดในระเบียบคณะก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ

มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบรหิาร

ส่วนต าบลคอนสวรรค์ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ

ของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรอืลดความ

ผดิพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรอืการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของการ

ด าเนนิงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มตคิณะรัฐมนตรแีละนโยบาย  ซึ่ง

รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

ผลการประเมิน  พบว่า กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบรหิารส่วน 

ต าบลคอนสวรรค์   มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 งาน 

ประกอบด้วย 1. งานบริหารการศึกษา 2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. งาน

กิจการโรงเรยีน    

  พบความเสี่ยง  ในส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ งานกิจการ

โรงเรยีน ที่ตอ้งท าการบริหารความเสี่ยงหรอืก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม  2  

กิจกรรม คอื 

1.กิจกรรมการจัดการแขง่ขันกีฬา 

2.กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

/การตดิตาม... 
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การติดตามประเมินการควบคุมตามแบบติดตาม ปย.3  กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรม

การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ยังไม่บรรลุภารกิจ  ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  ซึ่งจะต้อง

ติดตามผลต่อไป  ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังนี ้

  1.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตาม

มาตรฐานสากล 

2. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  

ดังนี้ 

  2.1 เด็กปฐมวัยในพืน้ที่บางสว่นมีพัฒนาการทางดา้น  ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและ

สติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย 

               2.2 อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมิดชิดและไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน 

 

ทั้งนี ้  ได้แนบรายงานผลการตดิตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ 

งวดก่อน (แบบติดตาม ปย.3) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

(แบบ ปย.2) ประเมนิการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)  และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.3) มา

พร้อมนี้แล้ว 

 

 

 

                                       (ลงช่ือ)                                  ผูร้ายงาน 

   ( นางจินตนา   ทัดมาลา ) 

                                          ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองการศกึษา  

วันที่  14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2560 
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รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับองค์กร 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึงวันที่    30   เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน      

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

           (5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

                             (7) 

งานนโยบายและแผน        

กจิกรรม 

1.การจัดท าแผนพัฒนา

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลคอนสวรรค์ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้การจดัท า

แผนพัฒนาเป็นไปตาม

ก าหนดเวลาและ

ระเบียบกฎหมายที่

เก่ียวข้อง 

2. เพื่อให้ประชาชนมี

บทบาทในการมสี่วนร่วม

ในการแกไ้ขปัญหาความ

เดอืดร้อนของท้องถิ่น 

 

ความเสี่ยง 

1.แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับ

ศักยภาพงบประมาณ และ

ข า ด ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม จ า ก

ประชาชน 

2. โครงการในแผนพัฒนามี

จ านวนมาก งบประมาณ ไม่

เพยีงพอท่ีจะจัดสรรครบทุก

โครงการ 

3.แผนพัฒนายังไมส่ามารถ

แก้ไขปัญหาความตอ้งการของ

ประชาชนได้อยา่งแทจ้รงิ   

สาเหต ุ

ความต้องการของประชาชนมี

มาก และระเบียบกฎหมาย

ก าหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็น

กรอบในการจัดท างบ 

ประมาณรายจา่ยของ อปท. 

  

1 เมษายน 

2560 

 

1. ทบทวนการจัดท า

แผนพัฒนาโดย

ทบทวน นโยบาย 

เป้าหมาย และ

วัตถุประสงค์ให้

ชัดเจน  

2. การประชุมเพื่อ

สร้างความเข้าใจ

ระหว่างผู้บริหาร  

พนักงาน อบต. และ

ชุมชนเกี่ยวกับการ

จัดท าแผนพัฒนา  

3. จัดล าดับความ 

ส าคัญก่อนหลังใน

การด าเนนิการ 

  

30  มถิุนายน   2560 

 

นางสาวชลธิชา บุญโยธา 

นักวเิคราะห์นโยบาย 

และแผน 

 

นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี 

หัวส านักปลัดอบต. 

 

 

 

⃝ 

 

  

 

 

 

⃝ 

 

 

 

 

 

☆ 

การติดตามประเมินผล                                                      

กิจกรรม “การจัดท าแผนพัฒนาองค์  การบริหาร

ส่วนต าบลคอนสวรรค์”มกีารควบคุมท่ีเพยีงพอ 

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

โดยอบต.คอนสวรรค์ได้ด าเนินการ  ดังนี้                                                                                        

1. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร  

พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนา  

2. จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังในการด าเนนิการ 

3. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่างตอ่เนื่อง

ทุกหมู่บ้านโดยการประสานงานความร่วมมอืจาก

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคสว่นและรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชนใ์นการเข้า

มาชว่ยคิด ชว่ยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน ใน

การจัดประชุมประชาคม    

         



                                                                                                                     ห น้ า  | 98 
                                                                  ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                แบบตดิตาม  ปอ. 3 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดบัสว่นงานหน่วย 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึง  วนัที่   30  เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ

ควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

  สถานะ 

ด าเนินการ 

 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการ

ประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

 

(7) 

งานนโยบายและแผน        

กจิกรรม 

1.การจัดท า

แผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์ 

 (ต่อ) 

 

- มกีารประชาสัมพันธ์

แลว้แต่ประชาชน

บางส่วนไมเ่ข้าร่วม

ประชาคม ท าให้ไม่

สามารถทราบความ

ตอ้งการท่ีแท้จริงของ

ประชาชน 

- ประชาชนไม่ให้

ความส าคัญเขา้รว่ม

ประชาคม 

3 กุมภาพันธ์ 

2560 

3. ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมอย่าง

ตอ่เนื่องทุกหมู่บ้านโดยการประสานงานความ

ร่วมมือจากก านัน/ผูใ้หญ่บ้านและทุกภาคสว่นและ

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง

ประโยชนใ์นการเข้ามาช่วยคดิ ชว่ยท าในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตน 

4.จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการ

จัดท าแผนชุมชน  

5. จัดท าโครงการศกึษาดูงานท้องถิ่น “ตน้แบบ” ท่ี

ประสบความส าเร็จ จากผลท่ีประชาชนเข้าไปมี

ส่วนร่วมและได้รับความส าเร็จชุมชนอยูด่ีมีสุข 

30 มนีาคม  

2560 

นางสาวชลธิชา  

บุญโยธา 

นักวเิคราะห์

นโยบาย 

และแผน 

 

นางขนษิฐา  

รักษม์ณ ี

หัวหน้าส านัก

ปลัดอบต. 

 

     ☆ 

 

 

 

 

    ☆ 

 

 

     X 

การตดิตามประเมนิผล   (ต่อ) 

4. จัดท าโครงการอบรมแผนชุมชนให้กับทุก

หมูบ้่าน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญดา้นการจัดท า

แผนชุมชนมาเป็นวิทยากร ฝึกใหผู้้น าชุมชน

ได้มีความรูค้วามเข้าใจในการจัดท าแผน

ชุมชน จัดล าดับความต้องการจ าเป็นเรง่ดว่น 

ท าให้สามารถน าแผนชุมชนไปบรรจุใน

แผนพัฒนาสามปีตรงกับความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างแท้จรงิ 

5. จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้และ

เดนิทางไปศึกษาดูงานท้องถิ่น “ต้นแบบ” ท่ีมี

การบริหารจัดการท่ีด ีที่ประสบความส าเร็จ 

จากผลที่ประชาชนเข้าไปมสีว่นรว่มและไดร้ับ

ความส าเร็จชุมชนอยู่ดีมสีุข 

     แต่อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาองค์การ

บรหิารสว่นต าบลคอนสวรรค์  ยังไมส่ามารถ

แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้

อย่างแท้จริง   ยังมคีวามเสี่ยงท่ีต้องมกีาร

วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
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รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึงวันที่    30   เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

 

 วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

(7) 

 2. กิจกรรมการจัดท า

ข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี

(การโอนงบประมาณ) 

วัตถุประสงค์  

1.เพือ่ให้การจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย การโอน

เงินงบประมาณ และการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ

รายจ่ายเป็นไปตามระเบียบ

และถูกตอ้ง 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

- มกีารโอนงบประมาณ

รายจ่ายเพื่อไปต้ังงบประมาณ

รายจ่ายท่ีจ าเป็นบ่อยคร้ัง 

สาเหต ุ

- มคีวามจ าเป็นต้องโอน

งบประมาณ เนื่องจาก

งบประมาณน้อยไม่พอจ่ายใน

บางหมวดและมีโครงการ

เร่งดว่นหรือมหีนังสือสั่งการให้

ด าเนนิการตามนโยบายรัฐบาล 

 

สิงหาคม 2560 

 

1. ประเมินผลความมปีระสิทธิภาพ

งบประมาณความสมเหตุสมผลความ

คุ้มคา่ ความประหยัด ของวงเงนิ

งบประมาณที่ตัง้ไว้ 

2.จัดให้มีการประชุม โดยผู้บริหารเพื่อ

ทบทวนหรือยนืยันวงเงินงบประมาณที่

ขอต้ัง 

3. ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

ศกึษาระเบียบและหนังสอืสั่งการใน

การจัดท างบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึน้ 

 

 

30  กันยายน 

2560 

นายรุจิรัตน์ 

ประดับค า 

(ปลัดอบต.) 

 

นางจารุวรรณ 

ตอเงิน 

(ผช.จนท.ธุรการ ) 

 

 

 

0 
 
 

0 
 

0 

การตดิตามประเมินผล    

- ตดิตามดูแลให้เจา้หน้าท่ี

ได้รับมอบหมายหนา้ที่

ปฏบัิตงิานให้มีประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลความมี

ประสิทธิภาพของการใช้

แผนพัฒนาประเมินความคุ้มคา่

ของการใชท้รัพยากร 

- ทบทวนความเหมาะสมของ

นโยบาย กฎหมายระเบียบ และ

วธีิปฏบัิติ 

 - จัดท าแผนการใชจ้า่ยเงินทุก

ไตรมาส 
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                                                                      ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารสว่นต าบลคอนสวรรค ์                    แบบตดิตาม ปอ.3 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน -ระดับองค์กร 

                 ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึงวันที่    30   เดือน  กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการ

ประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

 (7) 

งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

กิจกรรม  

3. ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย/ 

ภัยธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณ

ภัยฝ่ายพลเรือนและงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยและภัยธรรมชาติได้มแีผน

ป้องกันท่ีสามารถปฏิบัตไิด้

อย่างมปีระสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อยา่งทันท่วงที 

 

 

ความเสี่ยง 

1. ภัยแลง้ 

 - ฤดูแล้งยาวนานขึ้น 

 - พื้นท่ีประสบภัยแล้ง 

 - ไฟไหม้ป่า  

2. ภัยธรรมชาติ สามารถ

เกิดขึ้นทุกปแีละมีแนวโน้มจะ

รุนแรงมากยิ่งขึน้ เชน่ วาตภัย 

สาเหต ุ

1. ผู้เกี่ยวข้องเชน่ ประชาชน,ส.

อบต.,ผู้น าหมู่บ้าน ไมใ่ห้

ความส าคัญต่อการปฏบัิตงิาน 

2.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมอื

ในการแกปั้ญหา 

 

มนีาคม 2560 

 

1.แต่งต้ังคณะท างานจากเจ้าหน้าที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ

ตัวแทนของหมูบ้่านร่วมกันในการ

ชว่ยเหลอื  และส่งฝึกอบรม

สัมมนาเพ่ือให้ความรู้เพิ่มทักษะ

อย่างตอ่เนื่อง 

2. การเปิดช่องทางในการ

ตดิตอ่สื่อสารระหว่างประชาชนกับ

อบต. และระหวา่งหมู่บ้านให้

เป็นไปอยา่งสะดวกและช่วยเหลอื

กันได้อยา่งทันท่วงที 

 

 

30  กันยายน 2560 

 

ส.อ.สิทธิพงษ์   

พัฒนาธรีานนท์ 

(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) 

ส านักงานปลัด 

 

 
 

 

 

 

0 

การติดตามประเมินผล             

  กิจกรรม “การด าเนินการช่วยเหลือ

ผู้ประสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ”  

มี ก า รค วบคุ ม ท่ี เพี ย งพ อ  บ รรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน

ระดับหน่ึง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้

ด าเนินการ  ดังนี ้

1. แต่งต้ังชุดปฏบัิติการเพิ่มในห้วง

เวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย 

2. มีค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรยาม

ประจ าเดอืน 

3. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการ

อบรมสัมมนา  เรื่องการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

4 .  จั ด ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ท บ ท ว น

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) 
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แบบตดิตาม  ปอ. 3 

 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึงวันที่    30   เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

 (7) 

งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย (ตอ่) 

กิจกรรม  

3.ดา้นการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ 

 

3.ขาดการประสานงานระหว่าง

ผู้รับผิดชอบในพืน้ท่ีและ

เจ้าหนา้ที่ผู้ใหค้วามชว่ยเหลอื 

4.การช่วยเหลอืเป็นไปอยา่ง

ล่าช้าไม่ทันท่วงทีเนื่องจาก

งบประมาณมีอยูอ่ย่างจ ากัด 

5. อุปกรณ ์เช่น  ถังฉีดน้ าเพ่ือ

ใชใ้นการระงับไฟป่าไมเ่พยีงพอ  

 

 

 

3. จัดตั้งงบประมาณให้พียงพอ 

เพื่อให้การช่วยเหลอือยา่งทั่วถึง

ทุกหมู่บ้าน 

4. แจ้งให้ประชาชนในหมูบ้่านเขา้

รับการฝึกอบรม อปพร. เพื่อ

ชว่ยเหลอืในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

5. จัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้พร้อม 

เข้มงวดเจ้าหนา้ที่ท่ีปฏบัิตเิวร

กลางวันให้มากขึ้น 

6. จัดเตรียมและดูแลรักษา

อุปกรณใ์ห้พร้อมรับการช่วยเหลอื

อยู่เสมอ 

30  กันยายน 2560 

 

ส.อ.สิทธิพงษ์   

พัฒนธีรานนท์ 

(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) 

ส านักงานปลัด 

0 
 

 
 

 

0 
 
 

☆ 

การติดตามประเมินผล (ต่อ)   

 5 . ติ ด ต าม ก า รป ระก าศ 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ

เตือนภัยธรรมชาติต่างๆ ให้

ประชาชนได้ รับข้อมูล  เป็น

ประจ า 

แ ต่ อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก า ร

ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย / ภัยธรรมชาต ิ   

ยังไม่ทันท่วงที  มีความล้าช้า  

ต้ อ ง มี ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร

ปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 

 

           

            

 

 



                                                                                                                     ห น้ า  | 102 
 

แบบตดิตาม  ปอ. 3 

 ชื่อหนว่ยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน - ระดับองค์กร 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  ถึงวนัที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560   

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

อ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

   ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและปรับปรุงผลการ

ประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

(7) 

งานสวัสดิการสังคมและ 

พัฒนาชุมชน 

กิจกรรม 

4. การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และ 

งานพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อให้ชุมชนเกิดความ 

เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น 

เกิดการรวมกลุม่และมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่นของตน 

ความเสี่ยง 

1.การให้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริงกับ

การจัดเก็บขอ้มูลจปฐ. 

2. ขาดการรวมกลุม่อาชพี 

และไมม่สี่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตน 

สาเหต ุ

1.ประชาชนไม่ให้ความส าคญั

กับการให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงกับ

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

2. ประชาชนและผู้น าชุมชนไม่

ประสานงานกันและไมใ่ห้

ความส าคัญในการรวมกลุม่ 

กุมภาพันธ์ 

  2560 

 

1. จัดฝึกอบรมและ

ประสานงานความร่วมมอื

ระหว่างเจ้าหนา้ที่และ 

ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อให้ได้

ข้อมูลท่ีเป็นจริง 

2. กระตุน้ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเห็นประโยชนข์อง

การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 

พัฒนาชุมชนของตน จัดเวที

ประชาคมทุกหมู่บ้าน 

30 กันยายน  2560 

 

นางลนิจง  ดา่นแก้ว 

  (นักพัฒนาชุมชน) 

   ส านกังานปลัด 

    0 
 

0 

- ใชแ้บบสอบทานเป็น

เครื่องมือในการติดตามผล

เพื่อสอบทานการปฏบัิตงิาน

อย่างตอ่เนื่องโดยเจ้าหนา้ที่ผู้

ปฏบัิต ิปลัดอบต. , 

- นายกอบต. ต้องตดิตาม

ก ากับดูแลและเพื่อให้งาน

ของสว่นสวัสดกิารสังคมมี

การปฏบัิตงิานและ

ตรวจสอบทุกวัน 
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ชื่อหน่วยงาน องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน - ระดับองค์กร 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  ถึงวนัที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560  

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

อ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและปรับปรุงผลการ

ประเมนิ//ข้อคดิเห็น 

(7) 

กิจกรรม 

2. งานสังคมสงเคราะห ์

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพกิาร 

 ผู้ดอ้ยโอกาสประเภทตา่งๆ ได้รับ

การช่วยเหลอือยา่งทั่วถึงและเป็น

ธรรม 

ความเสี่ยง 

1.ไม่ได้รับข้อมูลผู้ดอ้ยโอกาสท่ี

เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้น า

อพม.ของหมูบ้่าน 

2. ผู้สูงอายุ คนพิการและ 

 ผู้ดอ้ยโอกาส ไมเ่ข้าใจ

ระเบียบและวิธีการขอรับการ

สงเคราะห์/ชว่ยเหลอื 

สาเหต ุ

1. ขาดการประสานความ

ร่วมมอืจากผู้น าอพม.ของ

หมูบ้่าน 

 

ตุลาคม 

2560 

1. จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการ

ฝึกอบรม และประสานงาน

ความร่วมมอืระหว่างผู้น า

ชุมชน, ผู้น าอพม.และ

เจ้าหนา้ที่เพื่อช่วยเหลอืผู้ท่ีมี

ความเดอืดร้อนเพื่อให้ได้ข้อมูล

ท่ีเป็นจริงและครบถ้วน 

2.เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบเข้าไป

มสี่วนร่วมในการประชาคม 

ทุกครัง้ เพื่อประชาสัมพันธ์

ระเบียบและวิธีการขอรับการ

สงเคราะห์/ชว่ยเหลอื 

30  กันยายน  

2560 

นางลนิจง ด่านแก้ว 

(นักพัฒนาชุมชน) 

ส านักงานปลัด 

 

 
 

 

 
 

-ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ

ตดิตามผลเพื่อสอบทานการปฏบัิตงิาน

อย่างตอ่เนื่องโดยเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิ

ปลัดอบต. นายกอบต. ตอ้งตดิตาม

ก ากับดูแลและเพื่อให้งานของส่วน

สวัสดกิารสังคมมกีารปฏบัิตงิานและ

ตรวจสอบทุกวัน 

 

 

                                                                 

แบบตดิตาม ปอ.3 
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                                                                 ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                               แบบตดิตาม ปอ.3             

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับองค์กร 

                                                    ส าหรับงวดตัง้แต่วนัที่  1  ตลุาคม  2559   ถึงวนัที่    30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการ

ประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

(7) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

กจิกรรม 

1. การจัดเก็บรายได้  

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

 

จุดอ่อน 

1.  ขาดบุคลากรเพราะมีการ

โอนยา้ยบ่อย ท าให้การ

ท างานไมต่อ่เนื่อง 

2.ลูกหนีค้้างช าระภาษอียู่นอก

พื้นท่ี ยากต่อการเร่งรัดหรือ

ทวงหนี ้

3.ไม่มแีผนท่ีภาษ ี

 

  

30 เมษายน  

     2560 

 

 

   

1. ท าหนังสอืแจ้งเวยีน

ต าแหนง่วา่ง 

2.จัดท าทะเบียนคุมลูกหนีใ้ห้

เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบเร่งรัด

จัดเก็บลูกหนี้คา้งช าระให้

ครบถ้วน  

3.  ออกบริการจัดเก็บภาษี

นอกสถานท่ี 

4.  ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรตา่งๆ 

5. จัดท าแผนท่ีภาษ ี

 

30  กันยายน  2560 

 

นางแววดาว  ผลภโิญ 

จนท.จัดเก็บรายได้ 

 

 

    
 

 

 

☆ 

 

☆ 

 

 
 

วิธีการตดิตาม 

ด าเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างช าระ  โดย

การส่งจดหมายทวงหนี้ทางไปรษณีย์

พร้อมก าชับผู้น าหมูบ้่านในการตดิตอ่กับ

เจ้าของท่ีดนิ 

 

 

 

 

 

 

-5- 
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    ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                              แบบตดิตาม  ปอ. 3 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับองค์กร 

      ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึงวันที่    30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการ

ประเมนิ/ข้อคิดเหน็ 

(7) 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและ

พัสด ุ

กจิกรรม 

2. การทะเบียนทรัพย์สนิและ

พัสด ุ

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหา

พัสดุและการดูแลทรัพย์สนิ

ของหน่วยงานให้เป็นไปดว้ย

ความเหมาะสมและมกีารใช้

งานอย่างมปีระสิทธิภาพเกิด

ประโยชนส์ูงสุด 

จุดอ่อน 

การก าหนดงบประมาณตามแผนการจัดหา

พัสดุประจ าปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/

จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบล  โดยวธีิตกลงราคา/สอบราคา/ประกวด

ราคา  ตอ้งอ้างองิตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์

ท่ีทางกรมการปกครองก าหนด จึงท าให้ไม่

สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซือ้/จัดจ้าง

กับราคามาตรฐานในท้องตลาด  จึงท าให้การ

จัดหาพั สดุ อาจไม่ ได้ ตรงตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 

31 ม.ค. 60 

   

1. จัดการประชุมช้ีแจงการมอบ 

หมายการปฏบัิตงิานในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของแต่ละสว่น

ให้ชัดเจน และมีหัวหน้าส่วนการ

คลังควบคุมการปฏบัิตงิานให้

ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 

  

 

 

30  ก.ย. 60 

นายณรงค์   

ประวันเตา 

นักวชิาการเงิน

และบัญชรัีกษา

ราชการแทน 

จพง.พัสด ุ

 

 

0 
 

 

 

   

 

วิธีการตดิตาม 

1.เจ้าหน้าท่ีพัสดุกลางสอบถามแต่

ละหน่วยงานในการเตรียมความ

พร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม

แผนการจัดหาพัสดุ 

2.  เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม

ศึ ก ษ า ร ะ เบี ย บ   ก ฎ ห ม า ย ท่ี

เกี่ยวข้องกับงานพัสด ุ
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                                                                                                                                                                                                              แบบตดิตาม  ปอ.3                                                                                

ชื่อหน่วยงาน    องค์การบรหิารสว่นต าบลคอนสวรรค์                      

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัองค์กร 

ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึงวันที่    30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม

หรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที ่

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

(7) 

กิจกรรม 

1 การควบคุมงานก่อสร้าง 

- เพื่อให้งานก่อสร้างถกูต้อง 

ตามรูปแบบและรายการตาม

หลักวิชาการและแล้วเสร็จตาม

สัญญา 

  

 

จุดออ่น 

บุคลากรขาดความรู้

ความเข้าใจในระเบียบ 

กฎหมาย 

3. บุคลากรขาดความรู้

ความเข้าใจในระเบียบ 

กฎหมาย 

สาเหต ู

1. ประชาชนไม่ค่อยให้

ความร่วมมอืในการ

ปฏบัิตงิาน 

2. การด าเนนิการ

ก่อสร้างช่วงฤดูฝน 

3. ไมม่เีจ้าหนา้ที่ใน

ต าแหนง่นายช่างโยธา 

  มถิุนายน  2560  1. น าวัสดุไปทดสอบกับสว่นราชการ

อื่น/จัดหาวัสดุอุปกรณต์รวจสอบให้

เพยีงพอ 

2.แจ้ง/ประสานงานผู้รับจ้างแตง่ตัง้

ตัวแทนผู้รับจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรให้ปฏบัิตงิานอยู่หน้างาน 

3. ท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ

ประโยชนท่ี์จะได้รับจากโครงการ 

4.สง่บุคลากรเข้ารับการอบรมใน

สถาบันตา่งๆ 

5 รับโอน(ยา้ย)ต าแหนง่นายช่างโยธา 

 

กันยายน 2560 

 

นายปิตวิัตร์   

ตอพล 

นายชา่งโยธา/ 

 

นายเสกสรรค์ 

นราพงษ์ 

ผู้อ านวยการกอง

ชา่ง 

 

 

 

 

       0 

      

     0 

/ 
 

0 

 

0 

 

 
 

 

- แจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบตามขั้นตอน 

- จัดท าประชาคมอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ท าความเขา้ใจกับ

ประชาชน 

- ปรับปรุงการปฏบัิตงิานให้

สอดคล้องกับการปฏบัิตงิาน

จรงิ 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ในสถาบันต่างๆ 

-  รับโอน(ยา้ย)ต าแหนง่นาย

ชา่งโยธา 
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                                                            ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                                               แบบตดิตาม  ปอ. 3 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับองค์กร 

      ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึงวันที่    30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที ่

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

(7) 

กิจกรรม 

2. งานส ารวจและออกแบบ 

- เพื่อให้งานส ารวจถกูต้อง

รวดเร็ว 

 

 จุดออ่น 

1.บุคลากร/เครื่องมือ

ส ารวจไมเ่พยีงพอ 

2. บุคลากรยังขาด

ประสบการณ์ 

3. ท าให้งานส ารวจ

ผิดพลาด 

สาเหต ุ

- ยังไม่มีบุคลากร 

ในงานส ารวจที่เชี่ยวชาญ

และไมม่ปีระสบการณ ์

- สภาพอากาศไม่

เอื้ออ านวย 

- เครื่องมือมคีวาม

คลาดเคลื่อน 

 

มถิุนายน  2560 

  

- ท าความเขา้ใจกับประชาชนเกี่ยวกับ

ประโยชนท่ี์จะได้รับจากโครงการ 

- บรรจุพนักงานในงานส ารวจ/นายช่าง

โยธาหรอืสง่ฝึกอบรมความรู้

ความสามารถ 

- ตรวจสอบเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ 

- จัดหาเคร่ืองมอืให้เพยีงพอ 

 

กันยายน 2560 

นายเสกสรรค์ 

นราพงษ์ 

ผู้อ านวยการกอง

ชา่ง 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

/ 

 

0 

 
 

 

 

 

 

 

 

- แจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

ทราบตามขั้นตอน 

- จัดท าประชาคมอย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ท าความเขา้ใจกับ

ประชาชน 

- ปรับปรุงการปฏบัิตงิานให้

สอดคล้องกับการปฏบัิตงิาน

จรงิ 
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แบบตดิตาม  ปอ.3                                                                                

                                                                  ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                           

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับองค์กร 

      ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึงวันที่    30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที ่

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผูร้ับผดิชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

(7) 

กิจกรรม 

3. งานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ 

วัตถุประสงค์  

- เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในการสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

จุดออ่น 

- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องจักรท่ีทันสมัยและปลอดภัย 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

- สภาพอากาศฝนตกท าให้เกิดความ

ไมป่ลอดภัย 

สาเหต ุ

- ท าให้การปฏบัิตงิานลา่ชา้และ

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานนอ้ย/เสี่ยงไมม่ี

ความปลอดภัยในการปฏบัิตงิาน 

- ขาดการประสานงานท่ีด ี

ระหว่างประชาชนและผู้น า,ส.อบต. 

 

ตุลาคม  2560 

  

- จัดหาเคร่ืองจักร เคร่ืองมอื วสัดุ  

อุปกรณ ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย 

 (รถกระเชา้) 

- ให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม 

- จัดท าแผนการออกพื้นท่ีก่อนออก

ส ารวจและซ่อมแซมไฟสาธารณะ

เสมอ เพื่อความปลอดภัย 

- ควรมกีารประสานงานกับประชาชน

,ผู้น าชุมชน,ส.อบต. ในการออก

ด าเนนิการทุกครัง้ 

 

 

กันยายน 2560 

 

นายเอกพงษ์    

          รอนไพรี 

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

 

นายเสกสรรค์ 

นราพงษ์ 

ผู้อ านวยการกอง

ชา่ง 

 

 

  

 

0 
 

0 
 

 

0 

 

0 

 

 

- จัดท าแผนจัดหาวัสดุเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามขัน้ตอน 

- จัดท าแผนผู้บังคับบัญชาเข้า

ฝึกอบรม 

- จัดท าแผนด าเนินการตอ่

สัปดาห์ในการซ่อมบ ารุง 

- มกีารประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรู้ล าดับขั้นตอนการ

ขอรับการส ารวจและซ่อมแซม

ไฟสาธารณะ 
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   แบบตดิตาม  ปอ.3 

                                                                                    ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                           

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับองค์กร 

      ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่  1   ตุลาคม   2559   ถึงวันที่    30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดออ่นของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ 

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

 (7) 

ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 

กิจกรรม  งานการศึกษาปฐมวัย 

วัตถุประสงค์  

 1.  เพื่อพัฒนาความพร้อมให้แก่

เด็กปฐมวัยก่อนเข้ารับการศึกษาใน

ภาคบังคับ 

2.  เพื่อแบ่งเบาภาระในการดูแล

เด็กให้แกผู่้ปกครอง 

 

 

จุดออ่น 

1.  เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีบางส่วน

มพีัฒนาการทางด้าน  รา่งกาย  

อารมณ ์ สังคมและสติปัญญา

ไมเ่หมาะสมตามวัย 

 

2.  ผู้ปกครองไมม่รีายได้

เนื่องจากต้องรับภาระเลีย้งดู

บุตรหลาน 

 

 

  

16 พฤษภาคม 

2560 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

ให้ผู้ปกครองมคีวามตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการสง่บุตรหลานเข้า

รับการพัฒนาความพร้อมเพื่อเตรยีม

เข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบงัคับ 

 

2. จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ ในการสง่เสริมให้

เด็กเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย 

  

 

 

30 กันยายน        

2560 

 

นางจินตนา 

ทัดมาลา 

ผู้อ านวยการ

กองการศึกษา 

ฯ 

 

 

       0 
 

 

 

สรุปผลการประเมิน    พบวา่ 

- ผู้ปกครองเกิดความเข้าใจให้

ความส าคัญสง่บุตรหลานเข้า

รับการเตรียมความพร้อมก่อน

วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพิ่มขึ้น 

- ประเมินผลจาผู้บังคับบัญชา 

-. ประเมินผลงานจากการ

ปฏบัิตงิาน 

- การสอบถามความพึงพอใจ

ของประชาชนในการ

ปฏบัิตงิานดา้นการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 
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แบบตดิตาม ปอ.3 

                                                                             ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์                                                           

      รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  -  ระดับองค์กร 

      ส าหรับงวดตัง้แต่วันที่  1  ตุลาคม  2559   ถึงวันที่    30   เดือน   กันยายน พ.ศ.   2560  

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ 

ด าเนินการ 

(6) 

 

วิธีการตดิตามและสรุปผล

การประเมิน/ข้อคดิเห็น 

 (7) 

3.  เพื่อใหผู้้เรียนมอีาคารเรียนท่ีได้

มาตรฐาน  ปลอดภัยและระบบ

ป้องกันการโจรกรรม 

3.  อาคารเรียนของศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กอยู่ในสภาพท่ีโดนงัดเข้า

ไปขโมยรือ้คน้ทรัพย์สนิและไม่

ปลอดภัยตอ่ผู้เรียน 

 

 

กรกฎาคม  2560 2. ปรับปรุงร้ัวประตู,หนา้ต่าง

ของศพด.ให้มีระบบป้องกันท่ี

มดิชิดกวา่เดิม 

3. จัดให้มีเวรยามรักษาความ

ปลอดภัยและตรวจตราความ

เรียบร้อยท่ีศพด.คอนสวรรค์ 

ในวันหยุดราชการและเวลา

กลางคืน 

กันยายน  2560 

นางจินตนา  ทัดมาลา 

ผู้อ านวยการกอง

การศึกษาฯ 

 

         
 

 

 

0 

-. ประเมินผลงานจากการ

ปฏบัิตงิาน 

- การสอบถามความพึง

พอใจของประชาชนในการ

ปฏบัิตงิานดา้นการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

* สถานะการด าเนนิการ                    

 

☆   =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จตามก าหนด                                 (ลงช่ือ)..............................................ผู้รายงาน 

    =   ด าเนนิการแล้ว เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด                          ( นายณัฐพล   ปลายชัยภูม ิ) 

   =    ยังไมด่ าเนนิการ             ต าแหนง่   
 0    =   อยู่ระหว่างด าเนนิการ                                                                                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

                                                        วันท่ี  30  เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ.  2560 



                                                                                                                      

 

                                                       ชื่อหน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                              แบบ ปอ.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

   ณ   วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

         1.1  กจิกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคอนสวรรค์           

สภาพแวดล้อมภายใน 

       ตามค าสั่งแบง่งานขององค์การบริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค์  ส านักปลัดมภีารกิจทัง้สิน้ 6งาน  เมื่อส ารวจและ

ประเมินแลว้  มรีะบบการควบคุมภายในท่ีคอ่นข้างเพยีงพอ  

แต่ยังมจุีดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคอื การจัดท าแผนพัฒนา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ เป็นไปในลักษณะท่ี

กว้างเกินไปไมไ่ด้ระบุกลุม่เป้าหมาย สถานที่และงบประมาณ

ท่ีจะด าเนินการให้ชัดเจน และไมส่อดคล้องกับศักยภาพ

งบประมาณที่มอียู่  ไมไ่ด้มีการส ารวจวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริง  

ความคุ้มคา่ในการใชจ้่ายงบประมาณ ท าให้ภารกิจการจัดท า

แผนพัฒนาไมส่ามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าท่ีควร   

สภาพแวดล้อมภายนอก 

      1.  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  มีเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบท้ังหมด 15 หมูบ้่าน ประชากร 6,268 คน  

2,028 ครัวเรือน  เนื้อท่ีประมาณ 49.54 ตร.กม.(32,000ไร่)  

มีพื้นท่ีความรับผิดชอบมาก และความต้องการของประชาชน

ก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการบริหารงานมีจ านวน

จ ากัด  จึงท าให้การจัดท าแผนพัฒนา  ไมส่อดรับกับศักยภาพ

ของงบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2548 ก าหนดให้น า

แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี 

        ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจ านวน

มาก เพื่อรองรับการน าโครงการไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ใน

แผนพัฒนาแล้ว โครงการท่ีประชาชนต้องการก็ไม่สามารถท่ี

จะน ามาด าเนินการได้ 

    2. ความสามารถของผู้น าชุมชนในการเชญิชวนให้

ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การพัฒนาท้องถิ่นท่ีตนอาศัยอยู่   ซึ่งพบวา่ ชุมชนแต่ละแหง่

ยังขาดการประชุมประชาคมท่ีถูกต้องและเป็นทางการ          

สภาพแวดล้อมการควบคุมขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอน

สวรรค ์ ในภาพรวมเหมาะสมและมสี่วนท าให้การควบคุมภายในมี

ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ส่วนงานย่อยบางหน่วยงานซึ่งยังมี

จุดอ่อนและความเสีย่งที่ตอ้งปรับปรุง 

ผลการประเมิน 

ส านักปลดั แบง่โครงสรา้งและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 6ฝา่ย/งาน 

คอื 1.งานบรหิารงานทั่วไป     2 .งานนโยบายและแผน   3. งาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

4.งานสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน  5. งานกฎหมายและคดี 

6. งานส่วนสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม จากการวิเคราะห์

ประเมินผลตามองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงในภารกิจ  

3 งาน คอื 

1.งานนโยบายและแผน    

2.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. งานสวัสดิการสังคมและพฒันาชุมชน   

        จากการตดิตามผลตามแบบรายงานการปฏิบตัิตามแผนการ

ปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3) พบว่า 

 1.กิจกรรมการจัดท าแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลคอน

สวรรค์ มกีารควบคุมที่เพยีงพอ บรรลุวัตถปุระสงคข์องการ

ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  

ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

1.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหวา่งผู้บริหาร,พนักงาน อบต. 

ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการมีสว่นร่วมในการจดัท า

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น         

1.2 จัดล าดับความส าคญัก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไวใ้น

แผนพัฒนา 

        แตอ่ยา่งไรก็ตาม กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลคอนสวรรค์  ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง   ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมีการวางแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 

 



                                                                                                                      

 

 

                                        ชื่อหน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                               แบบ ปอ.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

   ณ   วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(2) 

     1.2 กจิกรรมการจัดท าข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(การโอนงบประมาณ ) 

เป็นความสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  สาเหตุคอืมีความ

จ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจา่ยในบาง

หมวดและมีโครงการเร่งดว่นหรือมหีนังสือสั่งการให้ด าเนนิการตาม

นโยบายรัฐบาล 

   1.3  กจิกรรมการด าเนนิการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 

- ความพรอ้มในการปฏิบตัิงานและก าลังเจา้หนา้ที่ อุปกรณ์

เคร่ืองมือใช้และงบประมาณยงัไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

-  ภัยธรรมชาต ิสามารถเกิดขึน้ทุกปแีละมีแนวโนม้จะรุนแรงมาก

ยิ่งขึ้น  คอื สภาพแวดล้อม สภาพดินฟา้อากาศ ภัยจากธรรมชาติ 

โดยเฉพาะช่วงฤดูที่มรสุมพายพุัด  เช่น วาตภัย น้ าท่วมขัง  หน้าแลง้

ประชาชนขาดน้ าอุปโภคบรโิภคจ านวนมาก  ท าให้ประชาชนได้รับ 

ความเดือดรอ้นอย่างต่อเนื่องจากภัยตา่ง ๆ ในทุกฤดูกาล 

- ผู้เกี่ยวข้องเช่น ประชาชน,ส.อบต.,ผูน้ าหมู่บา้น ไม่ให้ความส าคัญ

ต่อการปฏิบัตงิาน 

- ประชาชนไม่ให้ความรว่มมอืในการแก้ปัญหา 
 1.4 กจิกรรมงานสวสัดิการสงัคมและพัฒนาชุมชน  

(งานจัดเก็บจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน) 

สภาพแวดล้อมภายใน 

- เจา้หน้าที่ผูร้ับผดิชอบยงัไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวธิี

ปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

-  การให้ขอ้มลูที่ไม่เปน็จรงิกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

- ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการให้ขอ้มลูที่เป็นจรงิกับการ

จัดเก็บข้อมูลจปฐ. 
- ประชาชนและผู้น าชุมชนไมป่ระสานงานกนัและไม่ให้ความส าคัญ

ในการรวมกลุ่ม 

2.กิจกรรมการจัดท าข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี/การโอนงบประมาณ  มกีารควบคุมที่

เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคุมได้ในระดับ

หนึ่ง  โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์   

ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

- ตดิตามดูแลให้เจา้หน้าท่ีได้รับมอบหมายหนา้ที่ปฏบัิตงิาน

ให้มีประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลความมปีระสิทธิภาพของการใชแ้ผนพัฒนา

ประเมินความคุ้มคา่ของการใชท้รัพยากร 

- ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย กฎหมายระเบียบ 

และวิธีปฏบัิติ 

 -จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินทุกไตรมาส 

3.กจิกรรมการด าเนนิการชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณ

ภัย             

  กิจกรรม “การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / 

ภัยธรรมชาติ”  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้

ด าเนนิการ  ดังนี ้

1. แตง่ตัง้ชุดปฏบัิตกิารเพิ่มในห้วงเวลาท่ีเสี่ยงตอ่การเกิดภัย 

2. มีค าสั่งแตง่ตัง้เจ้าหนา้ที่อยู่เวรยามประจ าเดือน 

3. การส่งเจ้าหนา้ที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา  เร่ืองการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. จัดฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) 

5. ตดิตามการประกาศ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเตือนภัย

ธรรมชาติต่างๆ ให้ประชาชนได้รับข้อมูล เป็นประจ า 

 

       แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัย / ภัยธรรมชาติ    ยังไม่ทันท่วงที  มีความล้าช้า  

ตอ้งมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 

 

 



                                                                                                                      

 

                
                                                        ชื่อหน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                          แบบ ปอ.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

             ณ   วนัที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(2) 

(ต่อ) 1.4 กจิกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 

 (งานจัดเก็บข้อมลุจปฐ.และงานพฒันาชุมชน) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

-ไม่ได้รับข้อมูลผูด้้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผูน้ าอพม.

ของหมู่บา้น 

- ผู้สูงอาย ุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ไม่เข้าใจระเบียบและ

วิธีการขอรับการสงเคราะห์/ช่วยเหลอื 

2. การประเมินความเสี่ยง 

 ( 2.1) กจิกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล

คอนสวรรค์   

ความเสี่ยง 

   1. ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทน

หมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนพัฒนาเท่าท่ีควร 

   2. โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนใน

กลุ่มของเป้าหมาย  สถานท่ีและงบประมาณ 

   3.แผนพัฒนายังไมส่ามารถแก้ไขปัญหาความตอ้งการของประชาชน

ได้อยา่งแทจ้รงิ 

(2.2) กจิกรรมการจัดท าข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(การโอนงบประมาณ) 

  -  ขาดการทบทวนการใชจ้า่ยงบประมาณ ท าให้มีการโอน

งบประมาณบอ่ยคร้ัง 

 (2.3) กจิกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย    

ความเสี่ยง 

   1. ความพร้อมในการปฏิบัติงานและก าลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์

เครื่องมือใช้และงบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

   2. ภยัธรรมชาต ิสามารถเกิดขึน้ทุกปแีละมีแนวโน้มจะรนุแรง

มากยิ่งขึน้   

   3. ประชาชนไม่ให้ความรว่มมือในการแก้ปัญหา 

 4.กิจกรรมงานสวัสดิการสงัคมและพัฒนาชุมชน 

กิจกรรม “การจัดเก็บข้อมุลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน”  มี

การควบคุมท่ีเพยีงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.คอนสวรรค์ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

- ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบ

ทานการปฏบัิตงิานอย่างตอ่เนื่องโดยเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิปลัด

อบต. นายกอบต. ต้องตดิตามก ากับดูแลและเพื่อให้งานของ

ส่วนสวัสดกิารสังคมและพัฒนาชุมชนมกีารปฏบัิตงิานและ

ตรวจสอบทุกวัน 

    แตอ่ย่างไรก็ตาม กจิกรรมงานสวสัดิการสังคมและ

พัฒนาชุมชน  ยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาความต้องการของ

ประชาชนได้อยา่งแทจ้รงิและท่ัวถึง   ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมี

การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 

 

     ข้อสรุป 

      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  

ในกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์ ,กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี /การโอนงบประมาณ  ,กิจกรรมการ

ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  และกิจกรรม

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  ต้องด าเนินการจัดท า

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

                                               
                                                 ชื่อหน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                          แบบ ปอ.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

   ณ   วนัที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(2) 

(2.4 ) กจิกรรมงานสวสัดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.

และการพัฒนาชุมชน 

ความเสี่ยง 

  1.เจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวิธีปฏิบัตงิาน 

  2. ประชาชนไมใ่ห้ความส าคญักับการให้ขอ้มลูที่เป็นจรงิกบัการจัดเก็บ

ข้อมูลจปฐ. 
  3. ไม่ได้รับข้อมลูผู้ดอ้ยโอกาสที่เป็นจรงิและครบถ้วนจากผู้น าอพม.ของ

หมู่บา้น 

3.กิจกรรมการควบคุม 

(3.1)กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลคอนสวรรค์   

ก าหนดกจิกรรมขึน้มาควบคุมดังนี้ 

1. ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาโดยทบทวน นโยบาย เป้าหมาย และ

วัตถุประสงคใ์ห้ชัดเจน และคดัเลือกโครงการที่จ าเปน็เร่งดว่น 

2. ประชาสัมพนัธ์การประชุมประชาคมอย่างต่อเนื่องทุกหมู่บา้น 

โดยการประสานงานความรว่มมือจากก านัน/ผูใ้หญ่บา้นและทุกภาคส่วนและ

รณรงค ์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถงึประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคดิ ช่วย

ท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

3.จัดท าโครงการอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจการจัดท าแผนชุมชนและจดัท า

โครงการศึกษาดูงานท้องถิ่น“ต้นแบบ”ที่ประสบความส าเร็จ  

จากผลที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนรว่มและได้รับความส าเร็จชุมชนอยูด่ีมสีุข 

(3.2)  กิจกรรมการจัดท าขอ้บัญญัติรายจ่ายประจ าปี/การโอน

งบประมาณ 

1.ประเมินผลความมปีระสิทธิภาพงบประมาณความสมเหตุสมผลความคุ้มคา่ ความ

ประหยัด ของวงเงินงบประมาณที่ตัง้ไว้ 

2.จัดให้มีการประชุม โดยผู้บริหารเพื่อทบทวนหรือยนืยันวงเงินงบประมาณที่ขอต้ัง 

3. ให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานศึกษาระเบียบและหนังสอืสั่งการในการจดัท า

งบประมาณให้เข้าใจยิ่งขึน้ 

4.แจ้งเวยีน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องใหทุ้กหน่วยงานทราบ 

5.มกีารควบคุมการปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 

ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

 



                                                                                                                      

 

                                   

                                                  ชื่อหน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                               แบบ ปอ.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

   ณ   วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(3.3)  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย    

ก าหนดกจิกรรมขึน้มาควบคุมดังนี ้

1.แต่งตั้งคณะท างานจากเจ้าหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลและ

ตัวแทนของหมู่บา้นรว่มกันในการช่วยเหลือ  และสง่ฝึกอบรมสัมมนา

เพื่อให้ความรูเ้พิ่มทักษะอยา่งต่อเนื่อง 

2. การเปดิช่องทางในการติดต่อสือ่สารระหว่างประชาชนกับอบต. 

และระหวา่งหมู่บา้นให้เป็นไปอย่างสะดวกและช่วยเหลอืกันได้อย่าง

ทันท่วงท ี

3. จดัตั้งงบประมาณให้พยีงพอ เพื่อให้การชว่ยเหลืออย่างทัว่ถงึทุก

หมู่บา้น 

4. แจ้งให้ประชาชนในหมู่บา้นเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. เพื่อ

ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

5. จดัเจา้หน้าที่อยู่เวรให้พร้อมเข้มงวดเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบตัิเวรกลางวัน

ให้มากขึน้ 

6. จดัเตรียมและดูแลรักษาอปุกรณ์ให้พร้อมรับการชว่ยเหลือ 

อยู่เสมอ 

3.4 กจิกรรมงานสวสัดิการสงัคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บจปฐ.

และการพัฒนาชุมชน 

ก าหนดกจิกรรมขึน้มาควบคุมดังนี ้

1. จดัฝึกอบรมและประสานงานความรว่มมือระหวา่งเจา้หน้าที่และผู้

จัดเก็บข้อมุลจปฐ. เพือ่ใหไ้ด้ขอ้มูลที่เป็นจรงิ 

2. กระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเข้ารว่ม

แสดงความคดิเห็น พัฒนาชุมชนของตนจดัเวทีประชาคมทกุหมู่บา้น 

3. ฝึกอบรมและประสานงานความรว่มมือระหว่างผูน้ าชุมชน,  

ผู้น าอพม.และเจ้าหน้าที่เพื่อชว่ยเหลอืผู้ที่มีความเดือดรอ้นเพื่อให้ได้

ข้อมูลที่เป็นจรงิและครบถ้วน 

4. พนักงานส่วนท้องถิน่เข้าไปมีส่วนรว่มในการประชาคมแตล่ะครัง้ 

  

 

                                   

                                

 



                                                                                                                      

 

 

                                                   

                                                ชื่อหน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                         แบบ ปอ.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

   ณ   วนัที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

 4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 

    (4.1) กจิกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบล

คอนสวรรค์   

       - ปรับปรุงค าสั่งแบง่งานให้มีความชัดเจน  ส ารวจข้อมูลเพิ่มเตมิ

จ ากสภ าพ แวดล้ อ มภ าย ใน แล ะสภ าพ แวดล้ อ มภ ายนอก  

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลทุกรูปแบบ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้

ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย  แผ่นพับ  จัดประชุมในหมู่บ้าน  

หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนา

บุคลากร และการจัดโครงการฝึกอบรมแผนชุมชนเชิญวิทยากรผู้มี

ความเชี่ยวชาญมาฝึกอบรมจัดท าโครงการศึกษาดูงาน อปท.ต้นแบบ 

ท่ีมีการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

(4.2) กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปี/การโอน

งบประมาณ 

- การจัดท าโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏบัิตพิัฒนาบุคลากร 

(4.3) กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย     

-  ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet  วิทยุ  โทรทัศน์  และ

ทางสื่อสิ่งพมิพ์  มาชว่ยในการติดตามขอ้มูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิด

ภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วง  และเพื่อเตรียมการ

ป้องกันภัย  และส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet  เพื่อ

ติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  โดยไม่ต้อง

รอรับหนังสือสั่งการท่ีมาตามระบบธุรการเพราะอาจล่าช้าไม่ทัน

การณ์   

- ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ ให้มีความชัดเจน  

จัดท าทะเบียนควบคุมและเบิกจ่ายทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ การส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายใน 

และสภาพแวดล้อมภายนอก การประสานแผนกับศูนย์ป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อ าเภอ จังหวัด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  จัด

ให้มีการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการชว่ยเหลือประชาชน  

การอพยพประชาชน   ประสานแผนการใชจ้่ายเงิน เพือ่ให้เกดิ
ความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติช่วยเหลอื 

 



                                                                                                                      

 

                                         

                                                                                                                                                 แบบ ปอ.2 

                                                   ชื่อหน่วยงาน   องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์                         

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

    ณ   วันที่  30  เดือน กนัยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

(4.4) กจิกรรมงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงาน

พัฒนาชุมชน 

  - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ให้มีความชัดเจน  ส ารวจข้อมลูเพิ่มเติม

จากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จดัฝึกอบรมและประสานงานความรว่มมอื

ระหว่างเจา้หนา้ที่และผู้จดัเก็บข้อมูลจปฐ.เพื่อให้ได้ขอ้มลูทีเ่ป็นจริง  ประชาสัมพนัธใ์ห้

ประชาชนเข้ามามสี่วนรว่ม ในการจัดท าแผนชุมชน  เผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร ให้

ประชาชนทราบ   เสียงตามสาย    แผน่พับ จดัประชุมในชุมชน หอกระจายขา่ว และ

การจัดโครงการฝึกอบรมแผนชุมชนเชญิวิทยากรผูม้ีความเช่ียวชาญมาฝึกอบรมจดัท า

โครงการศึกษาดูงานอปท.ต้นแบบ ที่มีการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

5.  วิธีการตดิตามประเมนิผล 

        ใชแ้บบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและการรายงานต่าง ๆ  เป็นเครื่องมือในการ

ตดิตามประเมินผล  เพื่อสอบทานการปฏบัิตงิานอย่างตอ่เนื่อง  โดยติดตามประเมินผลใน

แบบตดิตาม ปย.3 พบว่า   

1. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  และ 2 .กจิกรรม

การจัดข้อบัญญัติ/งบประมาณ 3. กิจกรรมการด าเนนิการช่วยเหลอืผู้ประสบสาธารณภัย   

4. กิจกรรมงานสวัสดกิารสังคมและพัฒนาชุมชน มีการควบคุมท่ีเพยีงพอ  บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมไดใ้นระดับหนึ่ง  แตย่ังคงมจีุดออ่นอยู่   จึงตอ้งจัดท าแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนว่ยงานยอ่ยตอ่ไป  

การติดตามประเมนิการควบคุม

ภายในขององคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลคอนสวรรค ์ถอืปฏิบัติตาม

แนวทางการตดิตามประเมนิผล

การควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดใน

เอกสารค าแนะน า : การจัดท า

รายงานตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ 

ข้อ 6 การติดตามประเมินผลอยู่ใน

เกณฑ์ดีพอสมควร 

 

 

  

 
 

      



                                                                                                                      

 

                                 

                                      ชื่อหน่วยงาน     องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                         แบบ  ปอ.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

   ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                     

       1.1  กจิกรรมการจัดเก็บรายได้   

สภาพแวดล้อมภายใน 

       1. จ านวนเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานมไีมเ่พยีงพอต่อปริมาณงาน 

       2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานจัดเก็บรายได้ 

       3. ไมม่แีผนที่ภาษี 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

            1. เจ้าของท่ีดนิอยูน่อกเขตพื้นท่ี ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี ้ 

( ติดต่อไมไ่ด้, มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของท่ีดนิ (ซื้อ – ขาย) 

            2. ด้วยเจ้าของท่ีดินอยู่นอกเขตพื้นท่ี  ท าให้เจ้าของท่ีดินไม่

กระตอืรือร้นในการมาช าระภาษี 

1.2  กจิกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

สภาพแวดล้อมภายใน    

             1. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนดเนื่องจากปัญหา

ด้านงบประมาณ 

             2. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ – จัดจ้างตาม

ปฏบัิตกิารจัดซื้อ-จัดจ้าง  ในกรณีมีการด าเนินงาน 

             3.  เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ( เคร่ืองคอมพิวเตอร์ , เคร่ือง

ปร๊ินเตอร์ ) มีปัญหาขัดข้องเป็นประจ า  และไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการแก้ไขปรับปรุงแผนการด าเนนิงาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

              1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ฯ กฎหมาย และข้อบังคับท่ี

เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยคร้ัง  จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมี

ข้อผิดพลาดได้ 

2.  การประเมินความเสี่ยง   

       2.1  กจิกรรมการจัดเก็บรายได้   

             1.  ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในงานด้านจัดเก็บรายได้  

ซึ่งผู้ปฏบัิตงิานเป็นเพยีงพนักงานจ้างท่ัวไป 

            2. มีลูกหนี้ค้างช าระภาษีเกินระยะเวลาท่ีก าหนดในการช าระ

ภาษี 

            3. ลูกหนี้ค้างช าระภาษีอยู่นอกพื้นท่ี ยากต่อการเร่งรัดหรือ

ทวงหนี ้

      

ผลการประเมนิ  

      กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏบัิตงิาน ออกเป็น 

4 ฝ่าย/งาน คือ 1. งานการเงินและบัญชี  

2. งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 3. งานทะเบียน

ทรัพย์สนิและแผนท่ีภาษ ี 4. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  

        จากการวเิคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดนิ ว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสีย่งในภารกิจ 2 งาน  คือ 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

2. งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 

  จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏบัิตติามแผน

ปรับปรุง (แบบตดิตาม ปย.3) พบว่า 

        จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 

1. งานการจัดเก็บรายได้   

( กิจกรรมการจัดเก็บรายได้) 2. งานพัสดุและทะเบียน

ทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน) จากการ

ติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการ

ปรับปรุง  

( แบบตดิตาม ปย. 3 ) พบวา่  

1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้     มีการควบคุมที่

เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้

ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์

ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัด

จัดเก็บลูกหนี้คา้งช าระให้ครบถ้วน  



                                                                                                                      

 

                         

                                       ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์                        แบบ  ปอ.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

   2.2  กจิกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

             1.  ผู้ปฏบัิตงิานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สนิมไีมเ่พยีงพอ

ตอ่ปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

             2.  การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  

เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ 

3. กิจกรรมการควบคุม 

     3.1  กจิกรรมการจัดเก็บรายได้   

             1. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บ

ลูกหนี้คา้งช าระให้ครบถ้วน  

             2.  ออกบริการจัดเก็บภาษนีอกสถานท่ี 

             3.หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และ

ตรวจสอบอย่างรอบคอบ       

            4. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้น าหมู่ บ้านเพื่อติดต่อกับ

เจ้าของท่ีดินในการช าระภาษี ( เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของท่ีดินโดย

การซือ้ – ขายอยู่อยา่งต่อเนื่อง ) 

             5. อ านวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ( 

ธนาณัต ิ) 

       3.2  กจิกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

                 1.ก าชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณ

เป็นประจ า  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการ

เวลาและความเหมาะสม 

                 2. ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมท้ังบัญชี

มาตรฐานท่ีทางกรมการปกครองก าหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 

                3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์และตรงตามก าหนดเวลา 

              

 

 

 

 

  

 2.  ออกบริการจัดเก็บภาษนีอกสถานที 

 3. จัดท าแผนที่ภาษี 

 4.  ผู้อ านวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงาน

อย่างใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ 

      แตอ่ย่างไรก็ตาม องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์ยังไม่สามารถจัดเกบ็รายได้  ได้ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ซึ่งยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมี

การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 

2. กจิกรรมการทะเบียนทรพัย์สินและพัสดุ  มี

การควบคุมที่เพียงพอแลว้  บรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุม  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์   

ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

1.ก าชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบ

งบประมาณเป็นประจ า  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการ

จัดหาพัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความ

เหมาะสม 

2. ก าชับเจ้าหนา้ที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย 

รวมท้ังบัญชมีาตรฐานท่ีทางกรมการปกครอง

ก าหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 

3.  ประสานหนว่ยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื้อ-

จัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงคแ์ละตรงตาม

ก าหนดเวลา 

ข้อสรุป 

      การติดตามแบบ  ปย.3  ไม่พบจุดอ่อนหรือ

ความเสี่ยง  ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียน

ทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  และ

พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง   ในกิจกรรมการ

จัดเก็บรายได้  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม   ต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในต่อไป 

 

  

 

     



                                                                                                                      

 

                                     ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                         แบบ  ปอ.2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน - ระดับองค์กร 

  ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  

             1) ใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ตของหนว่ยงานในการประชาสมัพันธ์การ

ช าระภาษ ี

             2)ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษนีอกพื้นท่ีให้ท่ัวถึงและผ่านสื่อ

ตา่ง ๆ เชน่ วิทยุชุมชน  

             3) ให้บริการช าระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ( ธนาณัติ ) 

             4) ประสานผู้น าทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการช าระภาษีพร้อม

ท้ังติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้านเป็นประจ าอย่าง

ตอ่เนื่อง 

4.2 กิจกรรมการทะเบียนทรพัย์สินและพสัดุ 

             1) ปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์ให้ใช้งานได้ด ี

             2) ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หนว่ยงานทราบ  

             3) น าระบบ Internet มาชว่ยในการบริหารและการปฏบัิตริาชการ 

มรีะบบ Internet ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเชน่ เมื่อมี

การประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ก็สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได ้

อกีทัง้ส่วนการคลังได้น าข้อมูลดงักล่าวลงเว็บไซต์ของกรมบัญชกีลาง เพื่อ

ชว่ยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารด้วย 

            4)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างผ่านทาง

เสียงตามสายของหมู่บ้าน  วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผ่านทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

            5)  การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก 

เชน่ เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ . ทอ้งถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านใน

เขตต าบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในการจัดกิจกรรมตา่ง ๆ 

5. วธิีการตดิตามประเมินผล     

     5.1  กจิกรรมการจัดเก็บรายได้   

           1)  ตรวจสอบลูกหนี้คา้งช าระจากทะเบียนคุมลูกหนี้ 

     5.2   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

            1) รายงานผลการปฏบัิตงิานตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าป ี 

                ตามแบบ ผด.3 ให้ผู้บริหารทราบตามล าดับขั้นตอน 

            2) ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-

จัดจ้าง ( ตามแบบ คตง.) 

 

 

                               

 

 



                                                                                                                      

 

                                               ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์                           แบบ  ปอ. 2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  - ระดับองค์กร 

   ณ  วันที่   30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

          1.1  กจิกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

      สภาพแวดล้อมภายใน 

           จาการส ารวจและประเมนิระบบควบคุมภายในของภารกิจ

แตล่ะข้อแลว้  พบวา่มีระบบควบคุมภายในท่ีมีความเพยีงพอ  แตย่ัง

พบความเสี่ยงในดา้นการควบคมุงานก่อสร้าง  เจา้หน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบขาดทักษะและความช านาญบุคลากรขาดความรู้ความ

เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และ อุปกรณใ์นการตรวจสอบ 

วัสดุไม่เพยีงพอ 

       สภาพแวดล้อมภายนอก 

      (1) ตัวแทนผู้รับรับจ้างไมป่ฏบัิตงิานอยู่หน้างานขาดการ

ประสานงาน 

      (2) ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมอืในการปฏบัิตงิาน 

      (3) การด าเนนิการกอ่สร้างชว่งฤดูฝน 

    1.2  กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง   

       สภาพแวดล้อมภายใน 

              การออกแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจส าคัญที่ตอ้ง

ด าเนนิการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่ง

ส าคัญที่ตอ้งด าเนินการอย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน

การด าเนนิการดังกล่าวมคีวามล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจา้หนา้ที่ไม่

เพยีงพอ  และไมม่ทัีกษะ  ขาดความช านาญในการเขียนแบบยังไม่มี

บุคลากรในงานส ารวจที่เชี่ยวชาญและไม่มปีระสบการณ ์ ซึง่เป็น

ความเสี่ยง จ าเป็นต้องด าเนนิการจัดท าแผนการปรับปรุง 

         สภาพแวดล้อมภายนอก 

               พบความเสี่ยงในด้านการออกแบบงานก่อสร้างไม่

สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ท าให้บางโครงการการ

จัดซือ้จัดจ้างล่าช้า   เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย 

1.3 กจิกรรมซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 

       สภาพแวดล้อมภายใน 

- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องจักรท่ีทันสมัยและปลอดภัย 

-บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและท าใหก้ารปฏบัิตงิานลา่ชา้

และเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานนอ้ย/เสี่ยงไมป่ลอดภัย 

 

ผลการประเมนิ    

         กองชา่ง แบ่งโครงสร้างและการปฏบัิตงิาน  

ออกเป็นภารกิจงานประจ า  4 งาน คือ 1 งานก่อสร้างและ

ซ่อมบ ารุง 2. งานออกแบบและควบคุม 3. งานประสาน

สาธารณูโภค และ 4. งานผังเมอืง  จากการวเิคราะห์

ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม

ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่า

ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 1. งานก่อสร้างและ

ซ่อมบ ารุง (กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง)  2.งาน

ออกแบบและควบคุม(กิจกรรมการส ารวจและออกแบบ

ก่อสร้าง)3.งานประสานสาธารณูปโภค (กิจกรรมงานซ่อม

ไฟฟา้สาธารณะ) จากการตดิตามผลตามแบบรายงานการ

ปฏบัิตติามแผนการปรับปรุง  

( แบบตดิตาม ปย. 3 ) พบวา่  

1. กิจกรรมการควบคุมงานกอ่สร้าง  มีการควบคุมที่

เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงคข์องการควบคุมได้ใน

ระดับหนึง่  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  

ได้ด าเนินการ  ดังนี ้

1.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ

การควบคุม และประมาณราคาก่อสร้าง 

2. แจ้งรายงานใหผู้้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน 

3. จัดท าประชาคมอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ังท าความเขา้ใจกับ

ประชาชน 

4. ปรับปรุงการปฏิบัตงิานให้สอดคล้องกับการปฏบัิตงิาน

จรงิ 

 

        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

ยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการ

ด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมีการวาง

แผนการปรับปรุงการควบคุมตอ่ไป 

 

 

                                                                                                                                                 

 



                                                                                                                      

 

แบบ  ปอ. 2 

         ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                           

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  - ระดับองค์กร 

   ณ  วันที่   30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

       สภาพแวดล้อมภายนอก 

- สภาพอากาศฝนตกท าให้เกิดความไมป่ลอดภัย 

- ขาดการประสานงานท่ีด ีระหวา่ง ประชาชนกับผู้น าชุมชน และส.อบต. 

ในการให้ขอ้มูล 

2. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 กจิกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

(1 ) อุปกรณใ์นการตรวจสอบวัสดุไม่เพยีงพอ 

(2) ตัวแทนผู้รับรับจ้างไมป่ฏบัิตงิานอยู่หน้างานขาดการประสานงาน 

(3) ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมอืในการปฏบัิตงิาน 

(4) การด าเนนิการก่อสร้างช่วงฤดูฝน 

2.2 กจิกรรมงานส ารวจและออกแบบ 

- บุคลากรงานส ารวจไมเ่พยีงพอ 

- บุคลากรยังขาดประการณ ์

- ท าให้งานส ารวจผิดพลาด 

- เครื่องมืองานส ารวจไมเ่พยีงพอ, เคร่ืองมอืมีความคลาดเคลื่อน 

- สภาพอากาศไมเ่อื้ออ านวย 

2.3 กจิกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 

- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์เครื่องจักรท่ีทันสมัยและปลอดภัย 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

- สภาพอากาศฝนตกท าให้เกิดความไมป่ลอดภัย 

3.  กจิกรรมการควบคุม 

    3.1   กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

    1) ก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน ให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม ่ ๆ หนังสือสั่ง

การจากหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยใชร้ะบบสารสนเทศ  (IT) เพื่อให้การ

ค านวณราคาคา่ก่อสร้างขณะจดัท าข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับความเป็น

จรงิในอนาคตมากที่สุด 

    2) น าวัสดุไปทดสอบกับสว่นราชการอ่ืน 

    3) แจ้งผู้รับจ้างแตง่ตัง้ตัวแทนผู้รับจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

   4) ท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับประโยชนท่ี์จะได้รับจาก

โครงการ 

    5)  ขอบรรจุแต่งต้ังเจ้าหนา้ที่เพิ่มเตมิ 

     

 

2. กิจกรรมการส ารวจออกแบบก่อสร้าง  มี

การควบคุมที่เพียงพอ  บรรลวุัตถุประสงค์

ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การ

บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ได้ด าเนินการ  

ดังนี้ 

1.ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบ

สารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง 

        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบ

ก่อสร้าง    ยังล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน  

ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมีการวางแผนการปรับปรุง

การควบคุมตอ่ไป 

 

 

ข้อสรุป 

      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือ

ความเสี่ยง  ในกิจกรรมการคบคุมงานก่อสร้าง 

กิจกรรมการส ารวจและออกแบบการก่อสร้าง   

และกิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ยังไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้องด าเนินการ

จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 

 

                                                                                                                                                

 



                                                                                                                      

 

แบบ  ปอ. 2 

         ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                           

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  - ระดับองค์กร 

   ณ  วันที่   30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ/ข้อสรุป 

    3.2   กจิกรรมการส ารวจและออกแบบการก่อสรา้ง    

      1)  ก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน ให้ด าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดย

ล าดับความส าคญัของโครงการในการออกแบบแปลน 

      2) ให้เจ้าหนา้ที่เข้ารับการอบรมการใชร้ะบบสารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ

ก่อสร้าง 

     3)  ปรับกรอบอัตราก าลังเพื่อขอบรรจุแต่งต้ังเจ้าหนา้ที่เพิ่มเตมิ 

   3.3 กจิกรรมงานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ 

     1) จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย 

     2) ให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม 

     3) ประสานงานความร่วมมอืระหว่างประชาชน ผู้น าชุมชน และ  

ส.อบต.ในการให้ขอ้มูลท่ีถูกต้องและเป็นจริง 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร   

        การใช้งานระบบสารสนเทศ  การปฏบัิตริาชการของส่วนโยธามีระบบ  

Internet  และระบบเครอืขา่ย Network  (LAN)  สามารถสบืค้นขอ้มูลและการใช้

ข้อมูลร่วมกันได ้ ท้ังหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏบัิตงิานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แตอ่ย่างไรก็ตามยังมขี้อจ ากัดในการใช้งานของระบบแตล่ะบุคคล

เนื่องจากมีข้อจ ากัดดา้นความรู้ด้านคอมพวิเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ 

Wireless Lad ภายในองค์กร 

 

5. การติดตามประเมินผล 

          ใชก้ารสังเกตการตรวจสอบการท างาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม

ประเมินผล  นอกจากนีก้็ใชแ้บบสอบทานการปฏบัิตงิานช่วยในการตดิตาม

ประเมินผลอกีชัน้หน่ึงในบางกรณกีารตดิตามและประเมินผลการด าเนนิการโดย

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิ  ต าแหนง่ หวัหน้าสว่นโยธา และจากการตดิตามประเมินผลใน

แบบตดิตาม ปย.3 พบวา่  1. กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง   2.กิจกรรมการ

ส ารวจและออกแบบการก่อสร้าง  3.กิจกรรมงานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ มกีาร

ควบคุมท่ีเพยีงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดบัหนึ่ง  แตย่ังคงมี

จุดออ่นอยู่ จึงตอ้งจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนว่ยงานยอ่ย

ตอ่ไป 

 

             

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

                                            แบบ ปอ.2 

                                                  ชื่อหน่วยงาน     องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค์                    

                       สรุปผลการประเมนิองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร 

    ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

            1.1 กจิกรรมงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     สภาพแวดล้อมภายใน 

             ตามค าสั่งแบง่งานองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  

มภีารกิจงานทัง้สิน้  3  งาน  เมื่อส ารวจและประเมินระบบควบคุม

ภายในของภารกิจแต่ละข้อแลว้  พบวา่ระบบควบคุมภายในมคีวาม

เพยีงพอ  แตย่ังพบความเสีย่งอยูบ้่างแตไ่มร้่ายแรง  กลา่วคือ 
เนื่องจาก 

    1) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก อาคารสถานที่ ร้ัว ประตู หนา้ต่าง ไมม่คีวาม

ปลอดภัย เนื่องจากถูกบุคคลภายนอกงัดหนา้ต่างเข้าขโมยรือ้คน้

ทรัพย์สนิ เป็นจุดออ่นท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  ป้องกัน  ความ

สูญเสียของทางราชการ 
   2 )  เด็กปฐมวัยในพืน้ท่ีบางส่วนมพีัฒนาการทางด้าน  รา่งกาย  

อารมณ ์ สังคมและสติปัญญาไมเ่หมาะสมตามวัย 

       สภาพแวดล้อมภายนอก 

1) ผู้ปกครองไมม่รีายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลีย้งดูบุตรหลาน 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยง

จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจ

งานประจ าแล้ว  ความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ  ดังตอ่ไปน้ี 

1) ศูนยพ์ัฒนาเด็ก อาคารสถานท่ี ร้ัว ประตู หนา้ต่าง ไมม่คีวาม

ปลอดภัย เนื่องจากถูกบุคคลภายนอกงัดหนา้ต่างเข้าขโมยรือ้คน้

ทรัพย์สนิ เป็นจุดออ่นท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  ป้องกัน   

ความสูญเสียของทางราชการ 
2 )  เด็กปฐมวัยในพืน้ท่ีบางส่วนมพีัฒนาการทางด้าน  รา่งกาย  

อารมณ ์ สังคมและสติปัญญาไมเ่หมาะสมตามวัย 

 3)  ผู้ปกครองไมม่รีายได้เนื่องจากต้องรับภาระเลีย้งดูบุตรหลาน 

 

ผลการประเมนิ 

        ส่วนการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   

มภีารกิจตามโครงการและค าสั่งแบ่งงาน 3 งาน  คือ   

1. งานบริหารการศึกษา  2. งานส่งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม  3. งานกิจการโรงเรียน   

         จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองคป์ระกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา่ด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

ผลการประเมินพบวา่   ระบบการควบคุมภายในตาม

ภารกิจที่ปรากฏตามค าสั่งแบง่งานมรีะบบการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมแลว้ แตพ่บความเสี่ยงในภารกิจ  1  

งาน ท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  คือ   (กิจกรรมงาน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก) 

          จากการตดิตามผลแบบรายงานการปฏบัิตติาม

แผนการปรับปรุง (แบบตดิตาม ปย.3) พบว่า กิจกรรม

การพัฒนาศูนยเ์ด็กเล็ก มกีารควบคุมท่ีเพยีงพอประสบ

ความส าเร็จในระดับหนึ่ง  คือ  

1. มกีารจัดท าสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น 

2. มกีารจัดท าสภาพภูมทัิศน์บริเวณอาคาร และ

ด าเนนิการ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้ได้มาตรฐาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3. จัดให้ผูดู้แลเด็กเล็กเล็กศกึษาดงูานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ตามความเหมาะสม 

4. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ

ด าเนนิการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในดา้นตา่งๆ 

สรุปผลการปฏบัิตงิานให้ผู้บังคบับัญชาทราบตามล าดับ 

เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข       

ข้อสรุป 

      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  

ในกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และได้ด าเนินการ

ปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม   ในระดับ

หนึ่ง  

  

 



                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                  แบบ ปอ.2 

                                                 ชื่อหน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์                    

           สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร 

   ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

3. กจิกรรมการควบคุม 

1. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองมีความตระหนักถึง

ความจ าเป็นในการส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนาความพร้อมเพื่อ

เตรียมเข้าศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ 

2. ปรับปรุงร้ัวประตู,หนา้ต่างของศพด.ให้มีระบบป้องกันท่ีมิดชิด

กว่าเดิม 

3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อยท่ี

ศพด.คอนสวรรค์ ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน 

4. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมพร้อมและท าความเขา้ใจในการน า

บุตรหลานมาเข้าในระดับปฐมวัยท่ีศพด.คอนสวรรค์ 

4.  สารสนเทศและการตดิต่อสื่อสาร 

    น าระบบ Internet  มาชว่ยในการบริหารและการปฏบัิตริาชการ  

เพื่อช่วยในการตดิตามขอ้มูลข่าวสาร ระเบียบ  โดยไม่ต้องรอรับ

หนังสือสั่งการท่ีมาตามระบบธุรการ  มาศกึษาและจัดวางควบคมุ

ภายในในการด าเนินงานตา่ง ๆ ดังนี้ 

   (1)  การส ารวจข้อมูลดา้นการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระบบ  

Internet  เพื่อทราบขอ้มูลท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

   (2)  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศพด.ผ่านทาง

เว็บไซต์ของทาง อบต. วิทยุชุมชนในท้องถิ่น  เสยีงตามสายของ

หมูบ้่าน และประสานความรว่มมอืจากส่วนราชการ หน่วยงานท่ีมี

ความสามารถทางดา้นกีฬาในเขตพื้นท่ีเพื่อให้ค าปรึกษาและขอความ

ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานต่อไป 

 (3) การติดต่อประสานงานภายใน  อบต. คอนสวรรค์    ระหวา่งส่วน

ตา่ง ๆ โดยใชร้ะบบ Wireless  Lan   เพื่อเป็นการสื่อสารท่ีทันสมัยและ

รวดเร็วในการรับข้อมูลขา่วสาร งานของแตล่ะส่วนราชการ 

 

 

แตอ่ย่างไรก็ตาม  ยังคงมีจุดอ่อน  พบความเสี่ยงท่ี

ตอ้งบริหารจัดการ  คือ การรักษาความปลอดภัย

ป้องกันการโจรกรรมของอาคารสถานท่ี ซึ่งเป็น

ภารกิจของงานสว่นการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมจะต้องร่วมกับผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้อง

ชว่ยกันแก้ไข เนื่องจากไมม่แีผนงาน/โครงการ เพื่อ

ด าเนนิการขอจัดตั้งงบประมาณ 

  

       

 

 

 

 

   



                                                                                                                      

 

      แบบ ปอ.2 

                                                 ชื่อหน่วยงาน     องคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์                    

        สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน – ระดับองค์กร 

   ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรุป 

5.  วิธีการตดิตามประเมนิผล 

ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน    “ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์

เด็กเล็ก” พบวา่ มกีารควบคุมท่ีเพยีงพอ ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง  คือ 

(1)   ใชก้ารสังเกตการตรวจสอบการท างาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม

ประเมินผล  นอกจากนีก้็ใชแ้บบสอบทานการปฏบัิตงิานช่วยในการตดิตาม

ประเมินผลอกีชัน้หน่ึงในการตดิตามและประเมิน 

ผลนัน้ ด าเนินการโดยเจา้หน้าท่ีผู้ปฏบัิต ิต าแหน่งนักวิชาการศึกษาและ

เจ้าหนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

(2) จัดท าสื่อการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึ้น 

(3) จัดท าสภาพภูมทัิศน์บริเวณอาคาร และด าเนนิการการปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีให้ได้มาตรฐานของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

(4)จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนนิการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน

ด้านต่างๆ 

(5)สรุปผลการปฏบัิตงิานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ เพื่อพจิารณา

ปรับปรุงแก้ไข 

 

    สรุปผลการประเมิน    จากการวิเคราะห์ส ารวจ  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์    พบจุดอ่อนที่

เป็นความเสี่ยงของ   ส านักปลัด  กองคลัง  กองชา่ง  และส่วนการศึกษา   จ านวนทั้งสิน้  10 กิจกรรม  ดังนี้ 

1. ส านักปลัด  มกีิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3  จ านวน  4  กิจกรรมดังนี้ 

                     1.1 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์       มีการควบคุมที่

เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แตย่ังมีจุดอ่อน คือ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  โครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมาก งบประมาณ ไม่เพียงพอที่จะจัดสรรครบทุก

โครงการและโครงการมเีป็นจ านวนมากและปฏิบัติจริงไม่ได้  เนื่องจากประชาชนไม่ใหค้วามส าคัญและไม่ให้ความสนใจ

เข้ามามีสว่นร่วมเสนอปัญหาความต้องการและไม่เขา้ร่วมประชาคม สภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ท าให้มกีาร

ปรับเปลี่ยนโครงการที่วางไว้ไม่มคีวามชัดเจน 

              1.2 กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี(งานโอนงบประมาณ) มีการ

ควบคุมที่เพียงพอ แตย่ังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  ยังมีจุดอ่อน เนื่องจาก ขาดการทบทวนการใชจ้่าย

งบประมาณ ท าให้มีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง    

              1.3 กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ   มีจุดอ่อนของการ

ควบคุมหรอืความเสี่ยง  คือ ความพร้อมในการปฏิบัติงานและก าลังเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือใช้และงบประมาณยัง

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึน้ เช่น วาตภัย,ไฟป่า 

เป็นต้น    และประชาชนไม่ใหค้วามรว่มมอืในการแก้ปัญหา    

                                                                                                                            /กิจกรรม... 



                                                                                                                      

 

1.4 กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  แตย่ังไม่ 

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  ยังคงมจีุดอ่อน คือ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและวิธี

ปฏิบัติงาน   ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการใหข้้อมูลที่เป็นจรงิกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. และไม่ได้รับข้อมูล

ผูด้้อยโอกาสที่เป็นจริงและครบถ้วนจากผู้น าอพม.ของหมูบ่้าน 

2.ส่วนการคลัง  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3  จ านวน  2  กิจกรรม  ดังนี้ 

2.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  ยังคงมจีุดอ่อน  คือ  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ยังไม่ 

สามารถจัดเก็บรายได้  ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

       2.2 กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ในระดับหนึ่ง แตบ่รรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมจีุดอ่อน คือ  การจัดซือ้-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  เนื่องจาก

ความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ 

3.ส่วนโยธา  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3  จ านวน  3  กิจกรรม  ดังนี้ 

       3.1 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  คือ  อุปกรณ์ในการ

ตรวจสอบวัสดุไม่เพียงพอ   ตัวแทนผูร้ับรับจ้างไม่ปฏิบัติงานอยู่หนา้งานขาดการประสานงาน ,ประชาชนไม่ค่อยใหค้วาม

ร่วมมือในการปฏิบัติงาน  และการด าเนินการก่อสร้างช่วงฤดูฝน       

       3.2 กิจกรรมงานส ารวจและออกแบบ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  คือ บุคลากรงาน

ส ารวจไม่เพียงพอท าให้งานส ารวจผดิพลาด  เนื่องจากบุคลากรยังขาดประสบการณแ์ละเครื่องมอืงานส ารวจไม่

เพียงพอเครื่องมอืมีความคลาดเคลื่อน  รวมถึงสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย  

        3.3กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง คือ บุคลากรยังขาด

ความรู้ ความเข้าใจ เนื่องจากขาดเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย  รวมถึงสภาพอากาศฝน

ตกท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงาน 

          4. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3  

จ านวน  1  กิจกรรม  ดังนี ้

        4.1  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง    คือ  เด็กเล็กใน

พื้นที่ของส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย ,ผู้ปกครองไม่มีรายได้

เนื่องจากต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน ส่วนอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพที่โดนงัดเข้าไปขโมยรื้อค้น

ทรัพย์สินและไม่ปลอดภัยต่อผู้เรียน ก็ได้ด าเนินการแก้ไขและปรับปรุง บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง  แต่ในบาง

กิจกรรมยังมจีุดอ่อนที่ตอ้งควบคุม   

       ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ต้องไปด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง  ตามแบบ ปอ. 3  

ต่อไป 

 

        ลงช่ือ....................................................ผู้รายงาน   

            (นายณัฐพล  ปลายชัยภูมิ) 

        ต าแหน่ง     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

                           วันที่   30   เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ.  2560 
 



                                                                                                                      

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

งานนโยบายและแผน         

กจิกรรม 

1.การจัดท าแผนพัฒนาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่ อ ให้ ป ระชาชน ในพื้ น ท่ี ทุ ก

หมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วน

ร่ ว ม ต่ อ ก า รพั ฒ น า ท้ อ งถิ่ น

โดยเฉพาะปัญหาแต่ละหมู่บ้าน 

เพื่อท าให้การจัดท าแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมทุกปัญหาและความ

ต้ องการของประชาชนอย่ าง

แท้จริง 

ความเสี่ยง 

1. ความต้องการท่ีแท้จริง

ขอ งป ระชาชน เป็ น เพี ย ง

ทางผ่ านตั วแทนหมู่ บ้ าน

ประชาชนยังไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม

ในการจั ดท าแผนพัฒ นา

เท่าท่ีควร 

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุ

ไวใ้นแผนพัฒนายังขาดความ

ชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  

สถานท่ีและงบประมาณ 

3. แผนพัฒนายังไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาความต้องการ

ของประชาชนได้อยา่งแทจ้รงิ 

 

1  ส.ค. 60 

 

1.  ประสานความร่วมมือกับ

ทางส านั กงานพัฒนาชุมชน

อ า เภอคอนสวรรค์   ในการ

ด าเนินการจัดประชุมประชาคม

ต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา ฯ 

ร่วมกัน 

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์   ให้

ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน

การเข้ามาช่วยคิด  ช่วยท าใน

การพัฒนาท้องถิ่นของตน 

3.  จัดท าโครงการ หมู่บ้านน า

ร่องในการเป็นต้นแบบในการ

ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนท่ีถูกต้องตามท่ีระเบียบ ฯ 

 

     31  ส.ค. 60 

 

นางสาวชลธิชา   

บุญโยธา 

นักวเิคราะห์นโยบายและ

แผน 

 

นายรุจิรัตน์  ประดับค า 

ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลคอนสวรรค์ 

 

 

 

  

 การติดตามประเมินผล    

1. ใช้แบบสอบทานเป็นเค ร่ืองมือในการติดตาม

ประเมินผล รวมท้ังระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพ ท์    โทรสาร หนั งสือสอบถาม  หนั งสือ

อิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มาจัดท าแผนและควบคุม

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ

ควบคุมต่อไป และรายงานผลการด า เนินการให้

ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบอยา่งต่อเนื่อง 

2. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนา

และศักยภาพทางงบประมาณขององค์การบริหารสว่น

ต าบล คอนสวรรค์ ห ลั งจ ากจั ดท าข้ อ บัญ ญั ติ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปแีลว้เสร็จ   

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม   

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่   

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

 สาเหต ุ

1. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดท า

แผนพัฒนาชุมชน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไวใ้นแผนพัฒนา   โดยเฉพาะ

กลุ่ม เป้าหมาย   สถานท่ี   และงบประมาณ ท่ีจะใช้

ด าเนนิการ   

3. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ  ซึ่งคัดคิด

ขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงท่ีจะน าเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์

ปัญหาภาพรวมของหมูบ้่าน 

    



                                                                                                                      

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 (6) 

 กจิกรรม 

2.การจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายและการ

โอนงบประมาณ 

วัตถุประสงค์  

 1.เพื่อให้การจดัท า

ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย การโอนเงนิ

งบประมาณ และการแกไ้ข

เปลี่ยนแปลงเงนิงบประมาณ

รายจ่ายเปน็ไปตามระเบยีบ

และถูกต้อง 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยง 

- มีการโอนงบประมาณรายจา่ยเพื่อ

ไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็น

บ่อยคร้ัง 

สาเหต ุ

- มีความจ าเปน็ต้องโอนงบประมาณ 

เนื่องจากงบประมาณน้อยไมพ่อจ่าย

ในบางหมวดและมีโครงการเร่งด่วน

หรอืมีหนังสอืสัง่การใหด้ าเนนิการ

ตามนโยบายรัฐบาล 

 

1  สิงหาคม 

2560 

 

ประเมินผลความมี

ประสิทธิภาพงบประมาณ

ความสมเหตุสมผลความ

คุม้คา่ ความประหยัด ของ

วงเงินงบประมาณทีต่ั้งไว้ 

- จัดใหม้ีการประชุม โดย

ผู้บริหารเพื่อทบทวนหรอื

ยืนยนัวงเงนิงบประมาณที่

ขอตั้ง 

- ให้ผูร้ับผดิชอบของแตล่ะ

หน่วยงานศึกษาระเบียบ

และหนงัสอืสัง่การในการ

จัดท างบประมาณให้เขา้ใจ

ยิ่งขึ้น 

 

30  กันยายน 

2560 

 

นายรุจริัตน ์

ประดับค า 

(ปลัดอบต.) 

 

นางจารุวรรณ  

ตอเงิน 

  (ผช.จนท.ธุรการ) 

การติดตามประเมนิผล    

- ติดตามดูแลให้เจ้าหน้าทีไ่ดร้ับมอบหมาย

หน้าที่ปฏิบตัิงานให้มีประสิทธภิาพ 

- ประเมินผลความมีประสิทธภิาพของการ

ใช้แผนพัฒนาประเมนิความคุม้คา่ของการใช้

ทรัพยากร 

- ทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย 

กฎหมายระเบียบ และวธิีปฏิบตัิ 

  

 

           



                                                                                                                      

 

 
แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ 

จุดอ่อน 

(3) 

การปรบัปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 (6) 

 สาเหตุ  (ตอ่) 

- แตล่ะหนว่ยงานไมไ่ด้วาง

แผนการใชจ้า่ยท่ีชัดเจนท าให้มี

การโอนเพิ่มหรือลดในรายการ

เดียวกันบ่อย 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  

ข้อบังคับและค าสั่ง   

 

30 ตุลาคม  

2560 

 

- แจ้งเวยีน กฎหมาย ระเบียบ

ข้อบังคับและค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องให้

ทุกหน่วยงานทราบ 

- มกีารควบคุมการปฏบัิตงิาน

ของเจ้าหนา้ที่ให้เป็นไปตาม

กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และ

ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

-ให้แต่ละสว่นจัดท าแผนการใช้

จ่ายเงินท่ีชัดเจนทุกไตรมาส 

 

   30 กันยายน 2560 

 

 นางจารุวรรณ  ตอเงิน 

(ผช.จนท.ธุรการ) 

 

    นายรุจิรัตน์  ประดับค า 

         ( ปลัดอบต.) 

        ส านักงานปลัด 

การตดิตามประเมินผล   (ตอ่) 

- ประเมินผลความมปีระสิทธิภาพของการ

จัดตั้งงบประมาณความสมเหตสุมผลความ

คุ้มคา่ ความประหยัด ของวงเงนิงบประมาณ

ท่ีต้ังไว้ 

- ตดิตามดูแล เพ่ือมิให้มกีารฝ่าฝืนนโยบาย

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งต่าง 

 

                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560                           

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

 

(6) 

งานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

กจิกรรม 

3.การด าเนนิการช่วยเหลอื

ผู้ประสบสาธารณภัย / ภัย

ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์  

เพื่ อ ให้ การช่วย เหลือและ

สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณ

ภัยในต าบล    มีความสะดวก

รวดเร็วยิ่ งขึ้น  เป็นไปตาม

มาตรฐาน  ลดการสูญเสีย

ชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชน  

และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

งบประมาณ 

ความเสี่ยง 

1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่

ทันท่วงที 

2.เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอและขาดทักษะท่ี

จ าเป็นในการปฏิบัติงาน/ประชาชนไม่ให้

ความร่วมมอืเท่าท่ีควร   

3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนได้อยา่งทั่วถึง 

4. ปัญหาในการสั่งใช้ก าลัง อปพร.ในเขต

พื้นท่ี   

 สาเหตุ 

   ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้

บ้านเรือนราษฎรเสียหาย  และพันธ์ุพืช

ทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่น

ล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้อง

ถนน  และน้ าท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิว

จราจร   

  

1 ม.ีค. 60 

 

1. ให้ เจ้าหน้าท่ี ท่ี รับผิดชอบลงพื้นท่ี

ส ร้ างค วาม รู้ แล ะค วาม เข้ า ใจ แก่

ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้  

2.ฝึ กทบทวนอาสาสมั ค ร อพปร.

เพิ่มเตมิ ทุกปี 

3. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานให้เพียงพอ  และทันต่อการ

แก้ ไข ปัญ หาความ เดื อน ร้อนของ

ประชาชน 

5 .ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม าณ เพื่ อ จ่ า ย เป็ น

ค่าตอบแทนการปฏบัิตหินา้ที่ให้กับ  

อปพร.ในการปฏิบัติหน้าท่ีทุกคร้ังท่ี

เรียกใชง้าน 

 

30  กันยายน   

2560 

 

สิบเอกสิทธิพงษ์ 

พัฒนธีรานนท์ 

จพง.ป้องกันฯ 

 

 

การติดตามประเมนิผล 

     1.  มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร.) ทุกปีก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ   โดยประธานอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   ณ ท่ีท า

การองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์     

       2.  ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ังระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน 

อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มาจัดท าแผนและ

ควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้

บรรลุผลของการควบคุมตอ่ไป 

 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วนัที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

 

 

 

 

 

         ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาด

แคลนน้ าอุปโภค - บริโภค พืชพันธ์ุการเกษตรได้รับความเสียหาย

จากภัยแลง้    

2.  เมื่อฝนตกมีพายุ  ลมแรง ท าให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็น

อันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน  และน้ าท่วมไหลแรงกัด

เซาะพืน้ผิวทางจราจร   

3.ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดอืดร้อนจากการขาดแคลน

น้ าอุปโภค - บริโภค พืชพันธ์ุการเกษตรในเขตพื้นท่ีได้รับความ

เสียหาย 

4. ก าลัง อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก และประกอบอาชีพ

เกษตรกร  จึงไม่สามารถสั่งใชง้านได้อย่างเต็มท่ี 

5. การถมท่ีดินปิดทางไหลผ่านของน้ า  เมื่อฝนตก  ท าให้ไม่มีทาง

ระบายน้ า   น้ าจึงไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นท่ีทางการเกษตร 

 6.ส่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม

สัมมนาในงานท่ี เกี่ยวกับการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

7. องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์

ก าหนด ให้ ใน เขตพื้ น ท่ี เป็ น เขต บั งคั บ ใช้

พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

  



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน

(3) 

การปรบัปรุง 

 

                     (4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

         (5) 

หมายเหต ุ

 

         (6) 

4. กจิกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ 

4.1 โครงการ  Re  x - ray 

วัตถุประสงค์  

1.เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิภายในหมู่บ้านของตนเอง 

 2.เพื่อส ารวจและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง

ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเขตพื้นท่ี 

3.เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติดยา

เสพติดในเขตพื้นท่ี 

ความเสี่ยง 

1.  ข้อมูลท่ีได้รับอาจจะไมต่รงกบัความเป็นจริง 

สาเหตุ 

1. ผู้ให้ขอ้มูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพติด 

2. ผู้เสพ หรือผู้คา้ยาเสพติด  เป็นญาตกิับผู้ให้ข้อมูล  

3.  การกลั่นแกล้งกันเองของประชาชนภายในหมู่บ้าน 

4. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความส าคัญในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของประชาชน 

5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทาง

ส่วนราชการ 

 

15 พ.ค. 60 

 

1.  จัดประชุมเพื่อสร้างความ

เข้ า ใ จ ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บ ริ ห า ร  

พนักงานส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน

แล ะป ระชา ชน ใน เขตพื้ น ท่ี

เกี่ยวกับความส าคัญของการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูบ้่าน

และหาแนวทางป้องกันและ

ควบคุมร่วมกัน 

2. มีการตรวจสอบข้อมูลกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นประจ า

อย่างตอ่เนื่อง 

 

 

30 กันยายน 

2560 

 

สิบเอกสิทธิพงษ์ 

พัฒนธีรานนท์ 

จพง.ป้องกันฯ 

 

นายรุจิรัตน์ 

      ประดับค า 

ปลัด อบต. 

 

การติดตามประเมนิผล 

ใช้ แ บ บ ส อ บ ท าน เป็ น

เคร่ืองมือในการติดตาม

ประเมินผล  รวมท้ังระบบ

ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ ก า ร

สื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน 

อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อ

ทราบความคืบหน้าของ

การด าเนินงานและได้มา

จัดท าแผนและควบคุม

ป รับป รุงระบบควบคุ ม

ภายในให้บรรลุผลของการ

ควบคุมตอ่ไป 



                                                                                                                      

 

                                                                                    แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วนัที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบ

จุดอ่อน 

     (3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

               (5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

5 กิจกรรมการลดปัญหาลด

ภาวะโลกร้อน 

  5.1 การป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกรอ้น 

2 . เพื่ อ รั ก ษ า ส ภ าพ ค ว าม

สมบูรณ์ของผืนป่าชุมชน ให้เป็น

แหล่งอาหารให้กับราษฎรต าบล

คอนสวรรค์และพื้นท่ีใกล้เคียง

อย่างย่ังยนื 

3. เพื่อบ ารุงรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติแหล่งน้ าและผืนป่า ให้

คงความอุดมสมบูรณ์ ให้ระบบ

นิ เวศ เป็ น ไปตามกล ไกของ

ธรรมชาติ    ให้คนและป่าอยู่

ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่าง

ยั่งยืน 

 

ความเสี่ยง 

1. มี เส้นทางในการเข้าถึงพื้นท่ีป่าชุมชน

หลายเส้นทาง   ท าให้ยากต่อการควบคุมผู้

เข้าใช้พืน้ท่ี 

2. ด้วยในช่วงฤดูแลง้ ป่าชุมชนจะมกีารพลัด

ใบของต้นไม้ เพื่อคายน้ าท าให้มีใบไม้ทับถม

กันเป็นจ านวนมาก ท าให้บางคร้ังเกิดการ

เสียดส ี หรือมผีู้ท้ิงก้นบุหร่ีไว้ในป่า   

ท าให้เกิดไฟไหม้ 

3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชนได้อยา่งทั่วถึง 

4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และขาด

จิตส านกึในการอยูร่่วมกับป่าชุมชน 

  

5 ก.ค. 60 

 
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การดับไฟป่า และสร้างความรู้

ความ เข้ า ใจให้ แก่ประชาชน 

เพื่ อ ให้ คนกั บ ป่ าอยู่ ร่ วมกั น  

พ ร้อ ม ท้ั งป ลู ก จิ ต ส า นึ ก ให้

ประชาชนรักษ์และหวงแหนป่า

ของชุมชน 

2.  จัดการบ ารุงรักษาแนวกันไฟ

ป่าอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี 

3.  จัดตั้งงบประมาณในการ

จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ในการดับ

ไฟป่า 

4. จัดชุดลาดตระเวนเป็นประจ า

อย่างตอ่เนื่อง 

 

30   กันยายน   2560 

 

สิบเอกสิทธิพงษ์ 

พัฒนธีรานนท์ 

จพง.ป้องกันฯ 

 

 

การติดตามประเมินผล 

ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ั งหมด ท่ีมี อยู่ ใน  อบต . อย่ าง

ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มาจัดท า

แผนและควบคุมปรับปรุงระบบ

ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ

ควบคุมตอ่ไป 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

             (5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

 

 

 

5. ขาดการบ า รุงรักษาแนวกันไฟ ป่าอย่าง

ตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี 

6. ขาดบุคลากรท้ังในระดับพื้นท่ีและส่วนกลาง

ในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 

สาเหตุ 

1.ไฟไหม้ป่า 

2. มีการลักลอบเก็บของป่าไปขาย 

3. การลักลอบตัดตน้ไม้ในป่า 

4. การบุกรุกพื้นท่ีป่า 

 

    

 

                 
 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

6. กจิกรรมป้องกันและ

ช่วยเหลือประชาชนจาก

ภัยโรคติดต่อ 

6.1 โครงการปฏบัิตกิาร

ควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลอืดออก 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

2. เพื่อให้ประชาชน

ตระหนักถึงการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลอืดออก 

ความเสี่ยง 

1. พบผู้ป่วยโรคไข้เลอืดออกในเขตพื้นท่ี 

2. มีลูกน้ ายุงลายกระจายตัวอยู่ท่ัวไปในหมูบ้่าน 

3. มยีุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพื้นท่ีเป็นจ านวน

มาก 

สาเหตุ 

1. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุม

โรคอย่างจรงิจัง 

2. อาสาสมัครประจ าหมูบ้่านขาดการด าเนนิการ

อย่างต่อเนื่อง  อาจจะด้วยการขาดแรงจูงใจใน

การท างาน 

3. ขาดความรว่มมือจากประชาชนในพื้นท่ี 

4. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทาง

ภาครัฐเพยีงอย่างเดียว   โดยขาดการดูแลตัวเอง

เบือ้งต้น 

 

31  พ.ค. 60 

 

1.มอบทรายอะเบทให้กับราษฎร

ทุกครัวเรือนเพื่อก าจัดลูกน้ า

ยุงลาย 

2. ออกบริการพ่นหมอกควัน

ให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขต

พื้นท่ีทุกครัวเรือน 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการ

แพร่ระบาดของโรคและท าความ

เข้าใจถึงการป้องกันและควบคุม

โรค 

4.สร้างจิตส านกึให้ประชาชน

ตระหนักถึงความส าคัญของการ

ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลอืดออกดว้ยตนเองเบือ้งต้น 

 

30  กันยายน  2560 

นางขนษิฐา  รักษม์ณ ี

หัวหนา้ส านักปลัดอบต. 

 

นายรุจิรัตน์  ประดับค า 

ปลัดอบต. 

 

 

การติดตามประเมนิผล 

ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ัง

ระบบส ารส น เท ศ แล ะก าร

สื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน อบต. 

อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความ

คืบหน้าของการด าเนินงานและ

ได้มาจัดท าแผนและควบคุม

ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้

บรรลุผลของการควบคุมตอ่ไป 

 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

 

 

 

5. ในช่วงฤดูฝน  มีน้ าขังอยู่ท่ัวไป  ท าให้

เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย 

6 . สุ ข ลั ก ษณ ะภาย ในค รั ว เรื อ น ไม่

เหมาะสม 

 5 . จั ด ฝึ ก อ บ รม ให้ ค ว าม รู้

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่ บ้ าน ในการป้ องกั นและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อม

ท้ังสร้างแรงจูงในการปฏบัิตงิาน 

 

  

 

 

 



                                                                                                                      

 

                            

                                                      แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม   (1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรอืความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่   (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

              (5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

7. กจิกรรมฟื้นฟูเศรษฐกจิ   

ให้ขยายตัวอย่างยัง่ยนื 

7.1 โครงการเงินกู้ยมืเศรษฐกิจชุมชน 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่ม

อาชีพเกษตร 

 2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ

อาชีพของเกษตร  โดยไม่ต้ องเสี ย

ดอกเบ้ีย 

3.  ส่งเสริมการขยายตัวของผลผลิต

ทางการเกษตรให้ออกสูต่ลาดมากยิ่งขึน้ 

4.  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

ความเสี่ยง 

1.  มลีูกหนี้คา้งช าระเงนิกู้เกิน

ระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญา 

2.  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  

ไมม่หีลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้ 

สาเหตุ 

1. สมาชกิกลุ่มอาชพีไม่ปฏบัิตติาม

สัญญาเงนิกู้   

2 . ก ลุ่ ม อ าชี พ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม

วัตถุประสงค์ของโครงการท่ีขอกู้ 

3.  สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ช าระ

เงินกู้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

30 ต.ค. 59 

1.  มีการติดตามการช าระหนี้ของ

กลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ

โครงการเป็นประจ าอย่างตอ่เนื่อง    

2.  มีการตรวจสอบความเป็นไปได้

ของโครงการท่ีขอกู้ยืมเงินก่อนการ

พจิารณาอนุมัตเิงินกู้ให้กับกลุม่อาชพี 

3.  มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ  จาก

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการเป็น

ประจ าอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

30 ก.ย. 60 

 

นางลนิจง   ด่านแก้ว 

นักพัฒนาชุมชน 

 

นายรุจิรัตน์  ประดับค า 

ปลัด อบต. 

การติดตามประเมนิผล 

ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ ใน อบต. อย่าง

ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มา

จัดท าแผนและควบคุมปรับปรุง

ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผล

ของการควบคุมตอ่ไป 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560                                                                  
กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

8. กจิกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์  สร้างความปรองดอง

สมานฉันท ์

8.1  โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน

ท้องถิ่นไทย  เทิดไทอ้งคร์าชัน  84 พรรษา 

วัตถุประสงค์  

1 . เพื่ อ เ ป็ น ก า ร เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ  84  

พรรษา 

2.  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน

ให้กับราษฎรผู้ยากไร้  และด้อยโอกาสใน

เขตพื้นท่ีผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย   

3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้  และ

ด้อยโอกาสในเขตพื้นท่ี 

ความเสี่ยง 

1. ความเหมาะสมของผู้ได้รับ

คัดเลอืกจากประชาคมหมูบ้่าน 

2.  บ้านท่ีมีการก่อสร้างและส่ง

มอบแล้วมีการช ารุดเสียหาย

ภายหลัง 

 

สาเหตุ 

1.  การพิจารณาคัดเลือกของ

ประชาคมหมู่ บ้านไม่ละเอียด

รอบคอบ  ซึ่งอาจมาจากบุคคล

กลุ่มน้อยในหมู่บ้าน  อาจไม่มี

การพิจารณาประวัติ  สภาพ

ความเป็นอยู ่ และภูมิหลังของผู้

ถูกพิจารณา 

 

 

30 ธนัวาคม 

     2560 

 

1. มเีจ้าหนา้ท่ีเข้าร่วมประชุมประชาคม

หมูบ้่านทุกครัง้ 

 2.ก าหนดหลักเกณฑ์จ านวนคนท่ีเข้า

ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ

จ านวนประชากรในหมูบ้่าน 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้

ชัดเจน 

4.  มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่าง

ตอ่เนื่องและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

5. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ

ระหว่างผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  

ผู้น าชุมชนและประชาชนในเขตพื้นท่ี

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของ

โครงการและหลกัเกณฑก์าร

ด าเนนิงานให้เข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน 

 

30 ก.ย. 2560 
การติดตามประเมนิผล 

ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผล  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ั งหมด ท่ีมีอยู่ ใน  อบต . อย่ าง

ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า

ของการด าเนินงานและได้มาจัดท า

แผนและควบคุมปรับปรุงระบบ

ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ

ควบคุมตอ่ไป 



                                                                                                                      

 

  

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

             (5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

4. เพื่อให้ผลผลิต ( บ้านท้องถิ่นไทย) ท่ี

ได้ด าเนินการมีความถูกต้องตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด   และเหมาะสมกับ

งบประมาณที่ใชด้ าเนนิการ 

 

2.  เจ้ าของบ้านยากจนไม่มี

งบประมาณในการซ่อมบ ารุง

ภายหลังการสง่มอบแลว้ 

    

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.   2560                                                                                          

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที่พบ

อ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 (6) 

9.งานสวัสดกิารสังคมและพัฒนา

ชุมชน 

กจิกรรม 

9.1 การจัดเก็บขอ้มูล จปฐ. และ

งานพัฒนาชุมชน 

วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อให้ชุมชนเกิดความ 

เข้มแข็งพึ่งพาตนเองและมี

คุณภาพชีวิตท่ีด ี

2. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น 

เกิดการรวมกลุม่และมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่นของตน 

ความเสี่ยง 

1.การให้ขอ้มูลท่ีไม่เป็นจริงกับการ

จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

2. ขาดการรวมกลุม่อาชพี 

และไมม่สี่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตน 

สาเหต ุ

1.ประชาชนไม่ให้ความส าคญักบั

การให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับการ

จัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

2. ประชาชนและผู้น าชุมชนไม่

ประสานงานกันและไมใ่ห้

ความส าคัญในการรวมกลุม่ 

3. เจ้าหนา้ทีผู่้รับผิดชอบงาน ยัง

ขาดทักษะ และระเบียบฯความรู้

ความเข้าใจในการปฏบัิตงิาน 

 

 มถิุนายน 

  2560 

 

1. จัดฝึกอบรมและ

ประสานงานความ

ร่วมมอืระหว่างเจ้าหนา้ที่ 

และผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 

2. กระตุน้ประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนเห็น

ประโยชนข์องการเข้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น 

พัฒนาชุมชนของตนจัด

เวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน 

3. เจ้าหนา้ที่รับผิดชอบ

งาน เขา้รับการฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มทักษะ ในการ

ปฏบัิตงิาน ความรู้ความ

เข้าใจในระเบียบฯ 

30 กันยายน  2560 

 

  นางลนิจง   ดา่นแก้ว 

     (นักพัฒนาชุมชน) 

      ส านกังานปลัด 

- ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม

ผลเพื่อสอบทานการปฏบัิตงิานอย่างตอ่เนื่องโดย

เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิต ิปลัด อบต. นายกอบต. ต้อง

ตดิตามก ากับดูแลและเพื่อให้งานของส่วน

สวัสดกิารสังคมมกีารปฏบัิตงิานและตรวจสอบ

ทุกวัน 

 

                        

 



                                                                                                                      

 

 

                                                        แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

งานพั ฒ น าแล ะจั ด เก็ บ

รายได้ 

กจิกรรม 

 1.การจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน

ก ารจั ด เก็ บ ราย ได้ ขอ ง

องค์การบริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์   เป็นไปตาม

ร ะ เ บี ย บ ฯ  ก ฎ ห ม า ย 

ก าหนดไว้ 

จุดอ่อน 

1.ขาดบุคลากรเพราะมีการโอนยา้ย

บ่อย ท าให้การท างานไมต่อ่เนื่อง 

2.ลูกหนีค้้างช าระภาษอียู่นอกพื้นท่ี 

ยากตอ่การเร่งรัดหรือทวงหนี้ 

3.ไม่มแีผนท่ีภาษ ี

4.  เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องยังขาดทักษะ

ในการปฏบัิติงานและขาดความรู้ ความ

เข้าใจ ในเร่ืองของระเบียบ ฯ กฎหมาย

ท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีท า 

5.การให้บริการช าระภาษีให้บริการไม่

ท่ัวถึง 

 

   

  

1 เมษายน  2560 

   

1. ท าหนังสอืแจ้งเวยีนต าแหนง่วา่ง 

2.จัดท าทะเบียนคุมลูกหนีใ้ห้เจ้าหนา้ที่

รับผิดชอบเร่งรัดจัดเก็บลูกหน้ีค้างช าระ

ให้ครบถ้วน  

3.  ออกบริการจัดเก็บภาษนีอกสถานท่ี 

4.  ส่งเจ้าหน้าท่ี    ท่ี เกี่ ยวข้องในงาน

จัดเก็บรายได้ เข้า รับการฝึกอบรมใน

หลักสูตรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาความรู้

ใน ด้ าน ระ เบี ยบ  ฯ  แล ะกฎหม าย ท่ี

เกี่ยวข้องในงาน 

5.  ให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับงานจัดเก็บรายได้เรียนรู้งานซึ่งกันและ

กันเพื่อให้สามารถท างานร่วมกันได้ใน

กรณท่ีีต าแหนง่งานในหนว่ยงานวา่งลง 

6. จัดท าแผนที่ภาษี 

 

30 กันยายน  2560 

 

นส.แววดาว ผลภิ

โญ 

จนท.จัดเก็บรายได้ 

 

นางยุพิน   สมัตถะ 

ผู้อ านวยการกอง

คลัง 

การติดตามประเมนิผล 

 ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมอืในการ

ติดตามประเมินผลควบคุมภายในท่ี

ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร

ท้ังหมดท่ีมอียู่ใน อบต. อยา่งตอ่เนื่อง  

หากพบจุดอ่อนจะได้ท าแผนการ

ปรับปรุงเพื่อด าเนินงานในด้านงาน

พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตาม

ระเบียบ ฯ กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

                
                                                         



                                                                                                                      

 

 

                                                                 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.   2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและ

พัสด ุ

กจิกรรม 

2. การทะเบียนทรัพย์สนิ

และพัสด ุ

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการ

จัดหาพัสดุและการดูแล

ทรัพย์สนิของหนว่ยงานให้

เป็นไปดว้ยความเหมาะสม

และมีการใชง้านอย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์

สูงสุด 

จุดอ่อน 

การก าหนดงบประมาณตามแผนการ

จัดหาพั สดุ ประจ า ปี และแผนการ

ปฏบัิตกิารจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยวิธีตก

ลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา  

ตอ้งอ้างอิงตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์

ท่ีทางกรมการปกครองก าหนด จึงท า

ให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการ

จัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานใน

ท้องตลาด  จึงท าให้การจัดหาพัสดุอาจ

ไม่ ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ท่ี

ก าหนดไว้ 

 

31 ม.ค. 60 

   

1. จัดการประชุมช้ีแจงการมอบ 

หมายการปฏบัิตงิานในหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของแต่ละสว่นให้ชัดเจน และมี

หัวหน้าสว่นการคลังควบคุมการ

ปฏบัิตงิานให้ถูกตอ้งตามระเบียบทาง

ราชการ 

  

 

 

30  ก.ย. 60 

นายณรงค์  

ประวันเตา 

นักวชิาการเงินและ

บัญชรัีกษาราชการ

แทน 

จพง.พัสดุ 

 

 

วิธีการตดิตาม 

1.เจ้าหน้าที่พัสดุกลางสอบถามแตล่ะ

หน่วยงานในการเตรียมความพร้อม

ในการจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนการ

จัดหาพัสด ุ

2. เจ้าหน้าท่ี เข้ารับการฝึกอบรม

ศึกษาระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานพัสด ุ

 

 

 

   

 

 

                                 

 



                                                                                                                      

 

   แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  

   (1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 (2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

งานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

กิจกรรม 

   1. การประมาณราคา

ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การส ารวจออกแบบ

และประมาณราคาคา่

ก่อสร้างเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ แม่นย า และ

เกิดประโยชนต์อ่การพัฒนา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล

คอนสวรรค์และประชาชน

อย่างแท้จริง 

จุดออ่น 

1.  การประมาณราคาก่อสร้าง   ไม่

ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างท่ีจะ

ด าเนนิงาน 

2.การประมาณราคาไม่สอดคล้อง

กับสภาวะ เศรษฐกิ จ ในระหว่ าง

ด าเนนิการจัดซือ้ -  จัดจ้าง 

สาเหต ุ

1. การผันผวนของราคาสินค้าใน

ท้องตลาด ท าให้งบประมาณในการ

ก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น 

2. จ านวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีไม่

เพยีงพอต่อปริมาณงานที่มี 

 

1  มี.ค.  2560 

  

 

1.  ก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน   ให้

ศกึษาระเบียบ ฯ  หนังสอืสั่งการจาก

หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และใชร้ะบบ

สารสนเทศ  (IT) ในการค านวณราคา

งานก่อสร้าง   ขณะจัดท าข้อบัญญัติ  

ให้สอดคลอ้งกับความเป็นจริงกบัสภาพ

เศรษฐกิจในขณะด าเนนิงาน 

2. ส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการฝึกอบรมการ

ใชร้ะบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ

ประมาณราคาและระเบียบ ฯ กฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ 

 

30 กันยายน  2560 

 

นายปิตวิัตร์  ตอพล 

นายชา่งโยธา 

 

นายเสกสรรค์ 

นราพงษ์ 

ผู้อ านวยการกอง

ชา่ง 

 

 

 ตดิตามประเมินผล 

ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือในการ

ติดตามประเมินผลควบคุมภายในท่ี

ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  

หากพบจุดอ่อนจะได้ ท าแผนการ

ป รับป รุงเพื่ อด า เนิ น งานด้ านก าร

ประมาณราคางานก่อสร้างให้บรรลุ

วัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 

กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  

   (1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

 (2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานส ารวจ  งาน

ประมาณราคา  งานออกแบบ  และงาน

ควบคุมงาน   เป็นคนเดียวกัน      จึงท า

ให้ขาดการตรวจสอบท่ีรอบคอบและ

รัดกุม 

4.  ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และความ

ช านาญในการปฏบัิตงิาน 

5.  ผู้ปฏิ บัติงานยังขาดความรู้ ความ

เข้ า ใจ ในระ เบียบ  ฯ และกฎหมาย ท่ี

เกี่ยวข้องในงานประมาณราคาก่อสร้าง 

 3.  รับโอน (ย้าย)  พนักงานสว่น

ต าบลในต าแหนง่งานท่ีเกี่ยวข้อง

กับงานประมาณราคาก่อสร้าง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่

มอียู่และสาเหต ุ

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

งานออกแบบและควบคุม

อาคาร 

กจิกรรม 

  2. การออกแบบ

ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อให้การออกแบบ

งานก่อสร้างเป็นไปอย่าง 

ถูกต้อง  แม่นย า  และ

เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด

ในการด าเนินงาน   

จุดอ่อน 

1.  การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด 

2.  ขาดบุคลากรในต าแหน่ง งานวิศวกร

โยธา  ในการรับรองแบบแปลนงานกอ่สร้าง 

สาเหตุ 

1. จ านวนเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิานมไีมเ่พียงพอ

ตอ่ปริมาณงานที่มี 

2. เจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องขาดทักษะ  และ

ความช านาญในการใช้ระบบสารสนเทศใน

การออกแบบงานก่อสร้าง  

3.  ไมม่กีรอบอัตราก าลังในต าแหนง่   

วศิวกรโยธา 

  

1  ก.ค. 2560 

 

1.  ก าชับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบัิตงิาน   ให้ศึกษา

ระเบียบ ฯ  หนังสือสั่งการจากหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง  และใช้ระบบสารสนเทศ  (IT) 

ใน ก ารออกแบบ งานก่ อส ร้าง    ให้

สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพ

เศรษฐกิจและสภาพงาน2.  ส่งเจ้าหนา้ที่ท่ี

เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบ

สารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้าง

ให้ ถู กต้ อง แม่ นย า  และเป็น ไปตาม

ระเบียบ ฯ ที่ก าหนดไว้ 

3.  ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง  

 ขออัตราก าลังในต าแหน่ง วิศวกรโยธา 

เพิ่มเตมิ 

 

30  ส.ค.  2560 

 

 

นายปิตวิัตร์  ตอพล 

นายชา่งโยธา 

 

นายเสกสรรค์  

นราพงษ์ 

ผู้อ านวยการกอง

ชา่ง 

 

ตดิตามประเมินผล 

 1.  ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผลควบคุมภายในท่ี

ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  

หากพบจุดอ่อนจะได้ ท าแผนการ

ป รับป รุงเพื่ อด า เนิ น งานด้ านก าร

ออกแบบก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายท่ี

ก าหนดไว้ 

 

                        

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วนัที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหต ุ

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

 

 

 

 

 

 

4.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานส ารวจ  งาน

ประมาณราคา  งานออกแบบ  และ

งานควบคุมงาน   เป็นคนเดียวกัน      

จึงท าให้ขาดการตรวจสอบท่ีรอบคอบ

และรัดกุม 

5.  ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ

เข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง

ที่มีอยู่และสาเหต ุ

(2) 

งวด/เวลาที่

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

งานออกแบบและควบคุม

อาคาร 

กจิกรรม 

    3 .ก า ร ค ว บ คุ ม ง า น

ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ 

      เพื่อให้การควบคุมงาน

ก่ อ ส ร้ า ง ข อ งอ งค์ ก า ร

บ ริห ารส่ วนต าบล คอน

ส ว ร รค์   เป็ น ไป อ ย่ า ง 

ถูกต้อง  แม่นย า  และเกิด

ประสิทธิภาพ สูงสุดในการ

ด าเนนิงาน   

จุดอ่อน 

1. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบ

แปลนท่ีก าหนดไว้ 

สาเหตุ 

1. จ านวน เจ้าหน้า ท่ีผู้ ปฏิ บัติ งานมี ไม่

เพยีงพอต่อปริมาณงานที่ม ี

2. เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องขาดทักษะ  และ

ความช านาญในการควบคุมงานก่อสร้าง  

3.  ผู้ปฏบัิตงิานดา้นงานส ารวจ  งาน

ประมาณราคา  งานออกแบบ  และงาน

ควบคุมงานก่อสร้าง   เป็นคนเดียวกัน      

จึงท าให้ขาดการตรวจสอบท่ีรอบคอบและ

รัดกุม 

  

31 ม.ค. 60 

 

1.  ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน   ให้ศึกษา  

ระเบียบ ฯ  และหนังสือสั่งการจากหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง  ในการควบคุมงานก่อสร้าง  ให้

ถูกต้อง  รอบคอบและรัดกุมตามท่ีระเบียบฯ 

ก าหนดไว้ 

2.  ส่งเจ้าหน้าท่ี ท่ี เกี่ ยวข้อง   เข้ารับการ

ฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมงาน

ก่อสร้าง 

3. ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง เพื่ อขอเพิ่ ม

อัตราก าลังในต าแหน่งงานท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

การควบคุมงานก่อสร้าง 

4.  ออกค าสั่งมอบหมายงาน  และก าหนด

ภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบ อยา่งชัดเจน 

 

30 ก.ย. 60 

 

นายปิตวิัตร์   

    ตอพล 

นายชา่งโยธา 

 

นายเสกสรรค์  

นราพงษ์ 

ผู้อ านวยการกอง

ชา่ง 

 

ตดิตามประเมินผล 

 1.  ใช้แบบสอบทานเป็นเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผลควบคุมภายในท่ี

ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร

ท้ังหมดท่ีมีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  

หากพบจุดอ่อนจะได้ ท าแผนการ

ป รับป รุงเพื่ อด า เนิ น งานด้ านก าร

ค ว บ คุ ม ง า น ก่ อ ส ร้ า ง ให้ บ ร ร ลุ

วัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 

กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่มีอยู่และ

สาเหต ุ

(2) 

งวด/เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

(6) 

 4 .   ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ยั ง ข าด

ความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ 

ฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องใน

งานควบคุมงานก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค ์

ของการควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ

ความเสี่ยงที่ยังมอียู่ 

(2) 

เวลาที ่

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 (6) 

งานประสานสาธารณูปโภค 

กจิกรรม 

4. งานซ่อมไฟฟา้สาธารณะ 

วัตถุประสงค ์ 

- เพื่อให้ประชาชนมคีวาม

ปลอดภัยในการสัญจรและ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

 

- ขาดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ์

เครื่องจักรท่ีทันสมัยและ

ปลอดภัย 

- บุคลากรยังขาดความรู้ความ

เข้าใจ 

- สภาพอากาศฝนตกท าให้

เกิดความไม่ปลอดภัย 

- ขาดการประสานงานระหวา่ง

ประชาชน.ผู้น าชุมชน,ส.อบต. 

ในการให้ขอ้มูลตามล าดับ

ก่อนหลังเพื่อส ารวจ/ซ่อม 

 

30 ตุลาคม  2560 

  

- จัดหาเคร่ืองจักร เคร่ืองมอื วสัดุ  

อุปกรณ ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย 

-ให้บุคลากรเข้าฝกึอบรม 

- แจ้งให้ประชาชน.ผู้น าชุมชน,ส.อบต.

ได้ประสานงานในการให้ข้อมูล

ตามล าดับก่อนหลังเพื่อส ารวจ/ซ่อม 

- จัดท าแผนออกส ารวจ/ซ่อมเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามขัน้ตอน 

 

30 กันยายน   2560 

 

นายเอกพงษ์  รอนไพรี 

          ผู้ชว่ยชา่งไฟฟา้ 

 

นายเสกสรรค์     นราพงษ์ 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 

 

 

 

- จัดท าแผนจัดหาวัสดุเสนอ

ผู้บังคับบัญชาตามขัน้ตอน 

- จัดท าแผนผู้บังคับบัญชาเข้า

ฝึกอบรม 

- จัดท าแผนด าเนินการตอ่

สัปดาห์ในการซ่อมบ ารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

งานส่ ง เส ริมก ารศึ ก ษ า 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

กจิกรรม 

 1.การจัดการแข่งขันกีฬา 

 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การจัดการแข่งขัน

กี ฬ า เป็ น ไป ด้ ว ย ค ว า ม

ถูกต้องตามระเบียบ กฎ 

กติกา 

ความเสี่ยง 

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

ในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ 

กติกา ตามมาตรฐานสากล 

สาเหต ุ

มกีารเปลี่ยนแปลง กฎและกตกิาใน

ประเภทกีฬาตา่ง ๆ อย่างตอ่เนื่อง 

 

 

30 ธ.ค. 60 

 

 

1.  จัดฝกึอบรมบุคลากรด้าน

การตัดสินกีฬาท้ังจากตัวแทน

หมูบ้่านและพนักงานสว่นต าบล

โดยเชญิวิทยากรจากหน่วยงาน

ท่ีมีความช านาญในดา้นการกีฬา 

ตามมาตรฐานสากล 

 

30 ก.ย. 60 

 

นางจินตนา  ทัดมาลา 

ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา ฯ 

 

 ตดิตามประเมินผล 

ใชแ้บบสอบทานเป็นเครื่องมอืในการติดตาม

ประเมินผลควบคุมภายในท่ีปรับปรุงใหม่

อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ังระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารท้ังหมดท่ีมีอยู่ ใน อบต. 

อย่างต่อเนื่อง  หากพบจุดอ่อนจะได้ท า

แผนการปรับปรุงเพื่อด าเนินงานด้านการ

จัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุวัตถุประสงค์  

ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

                

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

                                                                   

แบบ  ปอ.3 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลคอนสวรรค ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 

ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 

 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(5) 

หมายเหต ุ

 

 

(6) 

งานส่ ง เส ริมก ารศึ ก ษ า 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

กจิกรรม 

1. ฮีตสบิสองคองสบิสี ่

2 . ง า น บุ ญ ป ร ะ เพ ณี

เอกลักษณ์ประจ าหมู่บ้าน 

 วัตถุประสงค์ 

1 .  เ ป็ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์

วัฒนธรรมเดิมไว้ 

2.ส ร้างความสามัคคี ใน

ชุมชน 

 

ความเสี่ยง 

ขาดปรัญชาชาวบ้านท่ีให้ความรู้เร่ือง

เก่าของค าว่าฮีตสบิสองคองสบิสี ่

สาเหตุ 

น าเอาวัฒนธรรมของสากลมาใชม้าก

เกินไปท าให้วัฒนธรรมเดิมเร่ิม

หายไป 

 

 

เมษายน 2560 

 

 

1.  ควรจัดประชุมผู้น าและจัด

อบรมผู้น าหมูบ้่าน เกี่ยวกับฮีตสบิ

สองคองสบิสี ่ โดยการหาวทิยากร

ท่ีช านาญงานด้านนีโ้ดยเฉพาะมา

ให้การอบรมเพื่อช่วยรักษาฮีตสบิ

สองคองสบิสี่ไว้ต่อไป 

 

30 ก.ย. 60 

 

นางจินตนา  ทัดมาลา 

ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา ฯ 

 

ตดิตามประเมินผล 

ใช้แบบสอบทานเป็นเค ร่ืองมือในการ

ติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ท่ี

ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ าเสมอ  รวมท้ัง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารท้ังหมดท่ี

มีอยู่ ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  หากพบ

จุดอ่อนจะได้ท าแผนการปรับปรุงเพื่อ

ด าเนินงานด้านการจัดประเพณีฮีตสิบสอง

คองสิบสี่ให้บรรลุวัตถุประสงค์  ถูกต้อง

ตามระเบียบ ฯ กฎหมายท่ีก าหนดไว้ 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

 

                                                                       ชื่อหน่วยงาน  องค์การบรหิารสว่นต าบลคอนสวรรค์                                                        แบบ  ปอ.3 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ   วันที ่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กจิกรรมวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมอียู่ 

(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจดุอ่อน 

      (3) 

การปรับปรุง 

 

             (4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

         (5) 

หมายเหต ุ

 

                   (6) 

งานกิจการโรงเรียน 

กจิกรรม 

 2.การพัฒนาศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

 วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อพัฒนาความพรอ้ม

ให้แกเ่ด็กปฐมวยักอ่นเข้ารับ

การศึกษาในภาคบังคับ 

2.  เพื่อแบ่งเบาภาระในการ

ดูแลเด็กให้แกผู่้ปกครอง 

3. เพื่อให้ผู้เรียนมอีาคารเรียนท่ี

ได้มาตรฐาน  ปลอดภัยและ

ระบบป้องกันการโจรกรรม 

ความเสี่ยง 

1.เด็กปฐมวัยในพืน้ท่ีบางส่วนมพีัฒนาการ

ทางด้าน  ร่างกาย  อารมณ ์ สงัคมและ

สตปัิญญาไมเ่หมาะสมตามวัย 

2. อาคารเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กไมไ่ด้

มาตรฐานและมดิชิดและไมป่ลอดภัยต่อผู้เรียน 

 

สาเหต ุ

1. ผู้ปกครองไม่มีรายได้เนื่องจากต้องรับภาระ

เลีย้งดูบุตรหลาน 

2. ด้านบุคลากรบางส่วน ยังขาดการฝึกอบรม 

พัฒนาความรูใ้หม่ๆ และระเบียบฯท่ีเกี่ยวข้อง 

3.อาคารเรียนของ ศพด. ไมม่ดิชดิ  เสี่ยงตอ่

การถูกโจรกรรม  

 

30 พ.ค. 60 

 

 

1 ต.ค. 60 

 

 

 

1.  ประชาสัมพันธ์สร้างความ

เข้าใจใหผู้้ปกครองมคีวาม

ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ

ส่งบุตรหลานเข้ารับการพัฒนา

ความพร้อมเพื่อเตรียมเข้าศึกษา

ระดับการศกึษาภาคบังคับ 

2. จัดตั้งงบประมาณในการ

ปรับปรุง อาคาร ส่วนท่ีเพิ่มเตมิ 

ให้มีระบบป้องกันท่ีมิดชิด

กว่าเดิม 

3. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

หรือศกึษาตอ่ 

  

 

30 ก.ย. 60 

 

 

 

 

 

30 ก.ย. 60 

 

 

นางจินตนา   

ทัดมาลา 

ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา ฯ 

 

 ตดิตามประเมินผล 

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองส่งเด็ก

เข้าเรียนอยา่งต่อเนื่อง 

2.สง่ครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้มี

ความรู้ ความสามารถในการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี

พัฒนาการเหมาะสมตามวัย 

3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยและ

ตรวจตราความเรียบร้อยท่ีศพด.คอนสวรรค์

ในวันหยุดราชการและเวลากลางคืน 

                
 

  (ลงช่ือ) ...............................................ผู้รายงาน 

                       ( นายณัฐพล   ปลายชัยภูม ิ)  

                                                                         ต าแหนง่         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

                                                                       วันท่ี  30  เดอืน พฤศจิกายน    2560



                                                                                                                      

 

แบบ ปอ. 1 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร 

(  ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6  ) 

แบบที่ 2 กรณพีบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรยีน  คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน  /ผู้ก ากับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  การประเมนิการควบคุมภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค ์ ส าหรับงวดตั้งแต่

วันท่ี 1  ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถงึวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ด าเนินการตามแนวทางตดิตามประเมินผล

การควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า : การจัดท ารายงาน

การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ได้จัดใหม้ีขึ้นตามที่

ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ องค์การบรหิารส่วนต าบลคอน

สวรรค ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและ

การใชท้รัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรอืลดความผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

การสิน้เปลือง หรอืการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

  แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตาม

ต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึง

การลดความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  นอกจากนี้อาจเกิดข้อผดิพลาดหรอืความ

เสียหายและความผดิปกติที่ไม่อาจสบืทราบได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาส

ของการหลีกเลี่ยงหรอืละเลยการควบคุมรวมทั้งขอ้จ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรอืเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และ

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ได้วเิคราะหป์ระเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  1 ส านัก 3 กอง  คือ 1. ส านักปลัด  2.  กองคลัง  3.  กองช่าง และ 4. กอง

การศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการ

ประเมินพบว่า   ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง  และกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบการ

ควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ  ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง 

/อย่างไรก็ตาม.. 
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            อย่างไรก็ตาม  ยังมจีุดอ่อนพบความเสี่ยง  ที่ตอ้งจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  ในภารกิจ  15  กิจกรรม   ดังนี้ ในภารกิจ  ของ  ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง

และกองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

 ส านักปลัด   

1.กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค)์   

 เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน  (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )  

ยังมีความเสี่ยง จงึบริหารความเสียงเพิ่มเตมิ  ดังตอ่ไปนี้ 

1.1 ความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยัง 

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 

1.2 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ยัง 

ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 

       1.3  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์   ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของ 

งบประมาณที่มอียู่  และขาดการมสี่วนรว่มจากประชาชนในพื้นที่ 

        1.4. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความตอ้งการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

                        2.กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี(การโอนงบประมาณ) 

        2.1  มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็นบ่อยครั้ง 

        2.2  มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวด 

และมีโครงการเรง่ดว่นหรอืมีหนังสอืสั่งการให้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

        2.3  แตล่ะหนว่ยงานไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนท าให้มกีารโอนเพิ่มหรือลดใน 

รายการเดียวกันบ่อย 

                             2.4 บุคลากรยังขาดความรูค้วามเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่ง  

                      3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัย / ภัยธรรมชาติ )   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (กิจกรรมเดิมที่

ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง จงึบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิ  ดังตอ่ไปนี้ 

3.1  การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยไม่ทันท่วงที 

       3.2  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน / ประชาชนไม่ใหค้วาม

ร่วมมือเท่าที่ควร 

         3.3  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

         3.4  ปัญหาในการสั่งใชก้ าลัง อปพร. ในเขตพื้นที่ 

                       4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x – ray)   เป็นความเสี่ยงใน

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ความเสี่ยงใหม่) ยังมคีวามเสี่ยงดังตอ่ไปนี้ 
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4.1  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 

                  5. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน)  

เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมีความเสี่ยง

ดังตอ่ไปนี ้

                          5.1  มีเส้นทางในการเข้าถึงพืน้ที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง  ท าให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่ 

                          5.2 ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของตน้ไม้ เพื่อคายน้ าท าให้มใีบไม้ 

ทับถมกันเป็นจ านวนมาก ท าให้บางครัง้เกิดการเสียดสี  หรอืมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า   ท าให้เกิดไฟไหม้ 

                         5.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนอง 

ความตอ้งการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

    5.4. ประชาชนขาดความรูแ้ละความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและ 

ขาดจิตส านกึในการอยู่รว่มกับป่าชุมชน 

          5.5. ขาดการบ ารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี                                                                                              

   5.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพืน้ที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 

       6. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ  (โครงการปฏิบัติการ 

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ/งานควบคุมโรค  ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมี

ความเสี่ยงดังต่อไปนี ้

         6.1  พบผูป้่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพืน้ที่ 

6.2  มลีูกน้ ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน 

6.3  มยีุงลายแพรร่ะบายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจ านวนมาก 

7. กิจกรรมงานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน 

สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (ความเสี่ยงเดิม)  ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

                           7.1  การให้ขอ้มูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

           7.2  ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและไม่มีสว่นรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

       7.3  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการให้ขอ้มูลที่จัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

           7.4  ประชาชนและผูน้ าชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ให้ความส าคัญในการรวมกลุ่ม 

           7.5  เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบงาน ยังขาดทักษะ และระเบียบฯความรูค้วามเข้าใจปฏิบัติงาน 

กองคลัง   

8. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

(กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )  ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 

ดังตอ่ไปนี ้

        8.1  มีลูกหนี้ค้างช าระภาษีเกินระยะเวลาที่ก าหนดในการช าระภาษี 

       8.2  ลูกหนี้ค้างช าระภาษีอยู่นอกพืน้ที่ ยากต่อการเรง่รัดหรอืทวงนี้ 
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        8.3  เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู ้ ความเข้าใจ   

ในเรื่องของระเบียบ ฯ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

   8.4  ไม่มแีผนที่ภาษี 

  9. กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนทรัพย์สินและ

พัสดุ (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง  จงึบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 

ดังตอ่ไปนี ้

9.1  การก าหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีและแผนการปฏิบัติการ 

จัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา  ต้องอ้างอิง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองก าหนด จึงท าให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัด

จา้งกับราคามาตรฐานในท้องตลาด  จงึท าให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

   9.2  เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ   

ในเรื่องของระเบียบ ฯ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

กองช่าง   

10.กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อม 

บ ารุง    (ความเสี่ยงใหม่ )   ยังมีความเสี่ยง  ดังตอ่ไปนี้     

    10.1 การประมาณราคาก่อสรา้งไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะด าเนนิงาน 

      10.2 การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหวา่งด าเนินการจัดซื้อ-จัดจา้ง 

11. กจิกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร  (ความเสี่ยงใหม่)   ยังมีความเสี่ยง  ดังตอ่ไปนี้ 

11.1  การเขียนแบบล่าช้า  และมีขอ้ผดิพลาด 

11.2  ขาดบุคลากรในต าแหน่งงานวิศวกรโยธา  ในการเขียนแบบและรับรองแบบแปลน

งานก่อสร้าง 

12. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร   ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมคีวามเสี่ยงดังต่อไปนี้      

12.1  งานก่อสรา้งมคีวามผิดพลาดจากแบบแปลนที่ก าหนดไว้ 

                    13. กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ     เป็นความเสีย่งในภารกิจของงานประสาน

สาธารณูปโภค   (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

        13.1  ขาดเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย 

          กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

                  14. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  (ความเสี่ยงใหม่  )   ยังมีความเสี่ยง  ดังต่อไปนี้ 

14.1 ขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตาม 

มาตรฐานสากล 
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15.  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการโรงเรียน 

 (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังตอ่ไปนี้  

   15.1 เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย 

   15.2 อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมิดชิด และไม่ปลอดภัยต่อ

ผูเ้รียน 

 ทั้งนี ้  ได้แนบรายงานผลการตดิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

(แบบติดตาม ปอ. 3)  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร (แบบ ปอ.

2)  และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ( แบบ ปอ. 3 ) มาพร้อมนี้แล้ว 

 

 

      ลายมอืชื่อ..........................................ผู้รายงาน  

     ( นายณัฐพล   ปลายชัยภูมิ ) 

         ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

            วันที่   ๒๕  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      

 

           แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน  

โดยผู้ตรวจสอบภายใน 

(  ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6  ) 

แบบที่ 2 กรณพีบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรยีน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

  ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2559    ถึงวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2560  ตามแนวทางติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า : 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม 

ผลการสอบทาน ไม่พบว่า ส านัก/ส่วนของ องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ไม่ด าเนินการตามแนวทางการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตาม มีขอ้ตรวจพบ/สังเกตที่มีนัยส าคัญ ดังนี้   

 

 จากการสอบทาน  พบความเสี่ยง ที่ตอ้งจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบการ 

ควบคุมภายใน ในภารกิจ 17 กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3 จ านวน 9 

กิจกรรม และกิจกรรมที่เป็นจุดออ่น/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึน้ จ านวน 8 กิจกรรม ดังนี้ 

                       ส านักปลัด   

    1.กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค)์   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน  (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ 

ปย. 3 )  ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสียงเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมูบ่้านประชาชนยัง 

ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 

1.2 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ยัง

ไม่ 

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 

       1.3 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์   ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของ 

งบประมาณที่มอียู่  และขาดการมสี่วนรว่มจากประชาชนในพื้นที่ 

1.3 แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความตอ้งการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

 

/2.กิจกรรมการจัดท า... 

 



                                                                                                                      

 

               2.กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (การโอนงบประมาณ) 

                     2.1  มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจา่ยที่จ าเป็นบ่อยครั้ง 

       2.2 มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวด 

และมีโครงการเรง่ดว่นหรอืมีหนังสอืสั่งการให้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

      2.3  แตล่ะหน่วยงานไม่ได้วางแผนการใชจ้่ายที่ชัดเจนท าให้มกีารโอนเพิ่มหรอืลดในรายการ 

เดียวกันบ่อย 

                                2.4 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับและค าสั่ง  

               3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา

ธารณภัย / ภัยธรรมชาติ )   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (กิจกรรมเดิมที่

ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง จงึบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิ  ดังต่อไปนี้ 

3.1  การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยไม่ทันท่วงที 

       3.2  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน / ประชาชนไม่ใหค้วาม 

   ร่วมมือเท่าที่ควร 

         3.3  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ 

   ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

         3.4  ปัญหาในการสั่งใชก้ าลัง อปพร. ในเขตพื้นที่ 

                      4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x – ray)   เป็นความเสี่ยงใน

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ความเสี่ยงใหม่) ยังมคีวามเสี่ยงดังตอ่ไปนี้ 

4.1  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 

                     5. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่า

ชุมชน)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมีความ

เสี่ยงดังตอ่ไปนี ้

5.1  มเีส้นทางในการเข้าถึงพืน้ที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง  ท าให้ยากต่อการควบคุมผูเ้ข้าใช้ 

พืน้ที่ 

5.2 ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของตน้ไม้ เพื่อคายน้ าท าให้มใีบไม้ทับถม 

กันเป็นจ านวนมาก ท าให้บางครัง้เกิดการเสียดสี  หรอืมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า   ท าให้เกิดไฟไหม้ 

5.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

      5.4. ประชาชนขาดความรูแ้ละความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาด 

จติส านึกในการอยู่รว่มกับป่าชุมชน 

            5.5. ขาดการบ ารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี                                                                                              

          5.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพืน้ที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 

 

/6. กิจกรรมป้องกัน.. 

 



                                                                                                                      

 

6. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ  (โครงการปฏิบัติการ 

ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ/งานควบคุมโรค  ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมี

ความเสี่ยงดังต่อไปนี ้

         6.1  พบผูป้่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพืน้ที่ 

6.2  มลีูกน้ ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน 

6.3  มยีุงลายแพรร่ะบายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจ านวนมาก 

7. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)  

เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมอาชีพ  ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

7.1  มีลูกหนี้ค้างช าระเงินกู้เกินระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

7.2  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้ 

7.3  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 

8. กิจกรรมปกป้องเทดิทูนสถาบัน พระมหากษัตรยิ์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์  

(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถ่ินไทย เทดิไท้องค์ราชัน 84 พรรษา)   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ

งานบริหารทั่วไป   

 ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมีความเสี่ยง ดังตอ่ไปนี้ 

8.1  ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมูบ่้าน 

8.2  บ้านที่มีการก่อสร้างและสง่มอบแล้วมกีารช ารุดเสียหายภายหลัง 

  9. กิจกรรมงานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ 

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (ความเสี่ยงเดิม)  ยังมีความเสี่ยง ดังตอ่ไปนี้ 

                          9.1 การให้ขอ้มูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

      9.2 ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและไม่มสี่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

      9.3 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการให้ขอ้มูลที่จัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

      9.4  ประชาชนและผูน้ าชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ใหค้วามส าคัญในการรวมกลุ่ม 

      9.5  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยังขาดทักษะ และระเบียบฯความรูค้วามเข้าใจในการ

ปฏิบัติงาน 

         กองคลัง   

10. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

(กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 

ดังตอ่ไปนี ้

        10.1  ขาดบุคลากรเพราะมีการโอนย้ายบ่อย ท าให้การท างานไม่ตอ่เนื่อง 

       10.2  ลูกหนีค้้างช าระภาษีอยู่นอกพืน้ที่ ยากต่อการเร่งรัดหรอืทวงนี้ 

        10.3  เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ   

ในเรื่องของระเบียบ ฯ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

   10.4  ไม่มแีผนที่ภาษี 



                                                                                                                      

 

  11. กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสดุ (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง  จึงบริหารความเสี่ยง

เพิ่มเติม ดังตอ่ไปนี ้

11.1  การก าหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีและแผนการปฏิบัติการ 

จัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา  ต้องอ้างองิ

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑท์ี่ทางกรมการปกครองก าหนด จงึท าให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัด

จา้งกับราคามาตรฐานในท้องตลาด  จึงท าให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

   11.2  เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ   

ในเรื่องของระเบียบฯ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

ส่วนโยธา   

12.กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อม

บ ารุง    

(ความเสี่ยงใหม่ )   ยังมคีวามเสี่ยง  ดังต่อไปนี้     

12.1 การประมาณราคาก่อสรา้งไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะด าเนินงาน 

        12.2 การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างด าเนินการจัดซือ้-จัด

จา้ง 

13. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร  (ความเสี่ยงใหม่)   ยังมีความเสี่ยง  ดังตอ่ไปนี้ 

11.1  การเขียนแบบล่าช้า  และมีขอ้ผดิพลาด 

11.2  ขาดบุคลากรในต าแหน่งงานวิศวกรโยธา  ในการเขียนแบบและรับรองแบบแปลน

งานก่อสร้าง          

14. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร    ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมคีวามเสี่ยงดังตอ่ไปนี้          

14.1  งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่ก าหนดไว้ 

                       15. กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ     เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานประสาน

สาธารณูปโภค   (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

        

                       15.1  ขาดเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย 

          ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

                      16. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม  (ความเสี่ยงใหม่  )   ยังมีความเสี่ยง  ดังต่อไปนี้ 

16.1 ขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตาม 

มาตรฐานสากล 

/17.กิจกรรมฮีตสิบสอง.. 

 



                                                                                                                      

 

 

17. กิจกรรมฮตีสิบสองคองสิบสี่ งานบุญประเพณเีอกลักษณ์ประจ าหมู่บ้าน  เป็นความเสี่ยง

ในภารกิจของงานส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ความเสี่ยงใหม่  )   ยังมีความเสี่ยง  ดังตอ่ไปนี้ 

17.1 ขาดปรัญชาชาวบ้านที่ใหค้วามรูเ้รื่องเก่าของค าว่าฮีตสิบสองคองสบิสี ่

18.  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการโรงเรียน 

 (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังตอ่ไปนี้  

   18.1 เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย 

   18.2 อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมิดชิด และไม่ปลอดภัยต่อ

ผูเ้รียน 

ทั้งนี ้ ได้แนบรายงานผลการตดิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับ 

องค์กร (แบบติดตาม ปอ. 3)  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร 

(แบบ ปอ.2) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ( แบบ ปอ. 3 ) มาพร้อมนี้แล้ว 

 

 

      ลายมอืชื่อ.............................................ผูต้รวจสอบภายใน 

        ( นางขนิษฐา   รักษ์มณี ) 

                       ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

             วันที่  ๒๕  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 



                                                                                                                      

 

 แบบ ปย. 1-ร 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 

(  ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6  ) 

แบบที่ 2 กรณพีบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรยีน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 

  การประเมินการควบคุมภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ ส าหรับงวดตั้งแต่

วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2560    ถึงวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ด าเนินการตามแนวทางติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า : 

การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคอน

สวรรค์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ

ผดิพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรอืการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและ

การด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึง

ระเบียบปฏิบัติของฝา่ยบริหาร 

            แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตาม

ต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี ้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึง

การลดความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  นอกจากนี้อาจเกิดข้อผดิพลาดหรอืความ

เสียหายและความผดิปกติที่ไม่อาจสบืทราบได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาส

ของการหลีกเลี่ยงหรอืละเลยการควบคุมรวมทั้งขอ้จ ากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรอืเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และ

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

  จาการสอบทาน  ได้วิเคราะหป์ระเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วน

ต าบลคอนสวรรค์  4 ส่วน  คือ 1. ส านักปลัด  2.  กองคลัง  3.  กองช่าง และ 4. กองการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม   

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินพบว่า   ส านักปลัด  



                                                                                                                      

 

ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา  และส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  

ประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง 

/จากผลการประเมิน 

จากผลการประเมิน ดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  

 ส าหรับงวดตั้งแตว่ันที่  1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.2560  ถึงวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2560  เป็นไปตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุมภายใน  แต่อย่างไรก็ตาม  ยังมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง  ที่ตอ้งจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  ในภารกิจ  17 กิจกรรม  เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ 

ปย. 3  จ านวน 9 กิจกรรม  และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน / ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น  จ านวน 8 กิจกรรม  ดังนี้ ใน

ภารกิจ  ของ  ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่างและส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังนี้ 

ส านักปลัด   

1.กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอน 

สวรรค)์   เป็นความเสีย่งในภารกิจของงานนโยบายและแผน  (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ 

ปย. 3 )  ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสียงเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความต้องการที่แท้จรงิของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมูบ่้านประชาชนยังไม่

กล้าแสดง 

ความคิดเห็นและมีสว่นร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 

1.2 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์  ยัง

ไม่ 

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 

       1.3  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์   ยังไม่สอดคล้องกับศักยภาพของ 

งบประมาณที่มอียู่  และขาดการมสี่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ 

        1.4. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความตอ้งการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

          2.กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (การโอนงบประมาณ) 

 2.1  มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งงบประมาณรายจ่ายที่จ าเป็นบ่อยครั้ง 

         2.2 มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณน้อยไม่พอจ่ายในบางหมวด 

และมีโครงการเรง่ดว่นหรอืมีหนังสอืสั่งการให้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 

         2.3  แตล่ะหน่วยงานไม่ได้วางแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนท าให้มกีารโอนเพิ่มหรอืลดใน 

รายการเดียวกันบ่อย 

                                2.4 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บังคับและค าสั่ง  

              3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ

ภัย / ภัยธรรมชาติ )   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (กิจกรรมเดิมที่ได้วาง

แผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง จงึบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิ  ดังต่อไปนี้ 



                                                                                                                      

 

3.1  การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยไม่ทันท่วงที 

       3.2  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน / ประชาชนไม่ใหค้วาม

ร่วมมือเท่าที่ควร 

/3.3 ขาดวัสดุ... 

         3.3  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

         3.4  ปัญหาในการสั่งใชก้ าลัง อปพร. ในเขตพื้นที่ 

              4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ Re x – ray)   เป็นความเสี่ยงในภารกิจ

ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ความเสี่ยงใหม่) ยังมคีวามเสี่ยงดังตอ่ไปนี้ 

4.1  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 

5. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ารอบป่าชุมชน)   

เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมีความเสี่ยง

ดังตอ่ไปนี ้

5.1  มเีส้นทางในการเข้าถึงพืน้ที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง  ท าให้ยากต่อการควบคุมผูเ้ข้าใช้ 

พืน้ที่ 

5.2  ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของตน้ไม้ เพื่อคายน้ าท าให้มใีบไม้ทับถม 

กันเป็นจ านวนมาก ท าให้บางครัง้เกิดการเสียดสี  หรอืมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า   ท าให้เกิดไฟไหม้ 

5.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ 

ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

      5.4. ประชาชนขาดความรูแ้ละความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และขาด 

จติส านึกในการอยู่รว่มกับป่าชุมชน 

            5.5. ขาดการบ ารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างตอ่เนื่องเป็นประจ าทุกปี                                                                                              

          5.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพืน้ที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 

6. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ  (โครงการปฏิบัติการควบคุม 

และป้องกันโรคไข้เลือดออก)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ/งานควบคุมโรค  ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมีความเสี่ยง

ดังตอ่ไปนี ้

         6.1  พบผูป้่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพืน้ที่ 

6.2  มลีูกน้ ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน 

6.3  มยีุงลายแพรร่ะบายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจ านวนมาก 

7. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน)  

เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมอาชีพ  ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 

7.1  มีลูกหนี้ค้างช าระเงินกู้เกินระยะเวลาที่ก าหนดในสัญญา 

7.2  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันในการกู้ 



                                                                                                                      

 

7.1  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 

8. กิจกรรมปกป้องเทดิทูนสถาบัน พระมหากษัตรยิ์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์  

(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถ่ินไทย เทดิไท้องค์ราชัน 84 พรรษา)   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของ

งานบริหารทั่วไป   ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมีความเสี่ยง ดังตอ่ไปนี้ 

8.1  ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมูบ่้าน 

8.2  บ้านที่มีการก่อสร้างและสง่มอบแล้วมกีารช ารุดเสียหายภายหลัง 

9. กิจกรรมงานจัดเก็บข้อมูลจปฐ.และงานพัฒนาชุมชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน 

สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน (ความเสี่ยงเดิม)  ยังมีความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 

                          9.1  การให้ขอ้มูลที่ไม่เป็นจริงกับการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

      9.2  ขาดการรวมกลุ่มอาชีพและไม่มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

      9.3  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการให้ขอ้มูลที่จัดเก็บข้อมูลจปฐ. 

      9.4  ประชาชนและผูน้ าชุมชนไม่ประสานงานกันและไม่ใหค้วามส าคัญในการรวมกลุ่ม 

      9.5  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ยังขาดทักษะ และระเบียบฯความรูค้วามเข้าใจในการ 

ปฏิบัติงาน 

กองคลัง 

10. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   

(กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง จึงบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม 

ดังตอ่ไปนี ้

        10.1  มลีูกหนี้ค้างช าระภาษีเกินระยะเวลาที่ก าหนดในการช าระภาษี 

       10.2  ลูกหนีค้้างช าระภาษีอยู่นอกพืน้ที่ ยากต่อการเรง่รัดหรอืทวงนี้ 

        10.3  เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ   

ในเรื่องของระเบียบ ฯ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

   10.4  ไม่มแีผนที่ภาษี 

  11. กิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนทรัพย์สิน

และพัสดุ (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง  จึงบริหารความเสี่ยง

เพิ่มเติม ดังตอ่ไปนี ้

11.1  การก าหนดงบประมาณตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปีและแผนการปฏิบัติการ 

จัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา  ต้องอ้างอิง

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการปกครองก าหนด จึงท าให้ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการจัดซื้อ/จัด

จา้งกับราคามาตรฐานในท้องตลาด  จงึท าให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑท์ี่ก าหนดไว้ 

   11.2  เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ   

ในเรื่องของระเบียบ ฯ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท า 

กองช่าง 



                                                                                                                      

 

12.กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้างและซ่อม 

บ ารุง    (ความเสี่ยงใหม่ )   ยังมีความเสี่ยง  ดังตอ่ไปนี้     

       12.1 การประมาณราคาก่อสรา้งไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะด าเนินงาน 

         12.2 การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างด าเนินการจัดซือ้-จัด

จา้ง 

 

/13.กิจกรรมด้าน.. 

 

 

13. กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร  (ความเสี่ยงใหม่)   ยังมีความเสี่ยง  ดังตอ่ไปนี ้

11.1  การเขียนแบบล่าช้า  และมีขอ้ผดิพลาด 

11.2  ขาดบุคลากรในต าแหน่งงานวิศวกรโยธา  ในการเขียนแบบและรับรองแบบแปลน

งานก่อสร้าง 

14. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบและ 

ควบคุมอาคาร    ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมคีวามเสี่ยงดังตอ่ไปนี ้          

14.1  งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่ก าหนดไว้ 

15. กิจกรรมการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ     เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภค   

(กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย. 3) ยังมคีวามเสี่ยงดังต่อไปนี้      

         15.1  ขาดเครื่องมอื วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ทันสมัยและปลอดภัย 

          ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   

                16. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศกึษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม  (ความเสี่ยงใหม่  )   ยังมีความเสี่ยง  ดังตอ่ไปนี ้

16.1 ขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตาม 

มาตรฐานสากล 

17.  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการโรงเรียน 

 (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังตอ่ไปนี้  

   17.1 เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางส่วนมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาไม่เหมาะสมตามวัย 

   17.2 อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและมิดชิด และไม่ปลอดภัยต่อ

ผูเ้รียน 



                                                                                                                      

 

  ทั้งนี ้  ได้แนบรายงานผลการตดิตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับ

องค์กร (แบบติดตาม ปอ. 3)  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร 

(แบบ ปอ.2)  และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ( แบบ ปอ. 3 ) มาพร้อมนี้แล้ว 

 

 

      ลายมอืชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส  

     ( นายรุจริัตน์   ประดับค า ) 

           ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์   

                             วันที่   25  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 


