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ค ำน ำ 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ เป็นหน่วยงานราชการที่ได้มีการติดตามการ
ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6  เพ่ือประเมิน
และควบคุมการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ และก าหนดมาตรฐาน
ในการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ซึ่งก าหนดไว้ปีละหนึ่งครั้ง โดยจะต้องแสดงข้อมูลสรุป
ภารกิจ และวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม  ความเสี่ยงที่ส าคัญ  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับทราบ  นั้น    

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบประเมินระบบ
การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ประจ าปี 2561 ตามค าสั่งที่ 051/2561 ลงวันที่  
7 กุมภาพันธ์ 2561 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยได้ก าหนดให้
หน่วยงานประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม 
  ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตามระเบียบฯข้อ 6 งวดสิ้นสุด 
30 กันยายน 2561 เพ่ือช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอเกิดการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรายงานการติดตามประเมินผลดังกล่าวจะยังเป็นสายงานและระเบียบต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ ซึ่งได้ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินฯ    ข้อ 6   งวดประจ าปีงบประมาณ 2561   ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง
วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   จึงจัดส่งรายงานแบบติดตามและประเมินผล    
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ก าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดต่อไป 
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แบบ ปอ. ๑ 
 

หนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน / นำยอ ำเภอขุนยวม 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  

๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61   เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  
มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก  อย่างไรก็ตาม  ยังคงมี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ต้องการจัดบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน  ดังนี้  
            ส ำนักปลัด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จ านวน  8  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็น
กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  ดังนี้   
         1) กิจกรรมงำนบริหำรงำนบุคคล  การเลือนขั้นเงินเดือน เกิดความขัดแย้งของพนักงานส่วนต าบล
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินเพ่ือเลือนขั้นเงินเดือน เพราะมีผู้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประเมิน
และยังเห็นว่าการประเมินไม่เป็นธรรมไม่มีความเหมาะสม อีกท้ังกระบวนการประเมินถูกแทรกแซงจากฝ่าย
ต่างๆ 
          2) กิจกรรมกำรจัดท ำประชำคม เพื่อให้ประชำคมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น ประชาชนเข้า
ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น า
ท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 
       3) กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายใน
ต าบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเท่ียงหรือ
ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที เป็นต้น 
       4) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถำบันและสร้ำงควำมสำมัคคี คืนควำมสุขแก่คนในชำติ  เกิดการแบ่ง
ฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น 
      5) กิจกรรมกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนจำกโรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดใน
เขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไม่ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง 
      6) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
     7) กิจกรรมด้ำนงำนส่งเสริมกำรเกษตร  ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร  ประชาชน
ประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช   



      8)  กิจกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ  การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของ
เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง 
ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
 

            กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการเงินและบัญชี , ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ , 
งานจัดเก็บรายได้ จ านวน  ๓  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  ดังนี้   
           ๑) กิจกรรมด้ำนงำนกำรเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน    พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ คือ การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
           ๒) กิจกรรมด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ในระหว่างปี 
มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
           ๓) กิจกรรมด้ำนงำนจัดเก็บรำยได้  พบว่า ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความ
เสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
 

            กองช่ำง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  2  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการ
ปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน  ดังนี้   
       1) กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่
เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็น
คุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 
       2) กิจกรรมงำนควบคุมอำคำร ตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร ระเบียบหนังสือและหนังสือสั่งการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างเพราะเจ้าหน้าที่มีอยู่จ านวนน้อยและยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหนังสือ
สั่งการและระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างฉบับใหม่ 
          กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน  ๒  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็น
กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน  ดังนี้   
       ๑) กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ  พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ด้านปฐมวัย, 
สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 
       2) กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากร
กับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งท าให้งานล่าช้า และขาดความละเอียด
รอบคอบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

           (ลงชื่อ)..........................................ผู้รายงาน 
              (นายบุญส่ง  เจริญเด่นสุริน) 

            ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ   
                                                                     วันที่ 31 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

 
 



แบบ ปอ. ๒ 
ชื่อหน่วยรับตรวจ 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ วันที่   ๓๐   เดือน   กันยำยน    พ.ศ. ๒๕61 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
ส ำนักงำนปลัด 
 ๑.1)  กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรงำนบุคคล    
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
คือ  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เลื่อนขั้น
เงินเดือน 2 ครั้ง และโควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
พนักงานซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งกันภายใน
องค์กรท าให้พนักงานขาดขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
๑.2) กิจกรรมด้ำนกำรจดัท ำประชำคม เพ่ือให้
ประชำชนมีส่วนรว่มในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บา้นเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเปน็
หน้าที่ของผู้น าและสมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอ
โครงการเข้าสู่แผนฯ 
๑.3) กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน  
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปจัจัยภายใน คือ  มีการ
ปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทกุพื้นที่/เส้นทางภายใน
ต าบล, เจ้าหน้าที่ยงัขาดจิตส านกึในการร่วมลดการใช้
พลังงาน เชน่ การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือ
ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาท ีเป็นต้น 
๑.4)  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถำบัน  
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ การแบ่งฝ่ายทางการเมือง,  เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นที่ 
 
 

 

    
 
 

ผลกำรประเมิน 
      โครงสร้างสว่นราชการของ อบต.แม่อูคอ
ประกอบด้วย ส านักงานปลัด, กองคลัง , กองช่าง และ
กองการศึกษาฯ 
     ส านักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัตงิาน 
ออกเป็น  5   งาน   คือ ๑) งานบริหารทั่วไป ๒) งาน
นโยบายและแผน  3) งานสวสัดิการและสังคม  4) งาน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  5)งานการเจ้าหน้าที่  
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดนิ ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔    พบว่ามจีุดอ่อนที่ติดตามและความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จ านวน 8 กิจกรรม ดังนี้ 
1.กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 
2.กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น   
3.กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
4.กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนัและสรา้งความสามัคคี 
คืนความสุขแก่คนในชาต ิ
5.กิจกรรมการป้องกันและชว่ยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ   
6.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7.กิจกรรมด้านงานสง่เสริมการเกษตร 
8.กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
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๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (ต่อ) 
๑.5) กิจกรรมกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชน
จำกโรคติดต่อ  เปน็ความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ  ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพืน้ที ่เนื่องจากประชาชนไม่ปฏบิัติตาม
หลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน 
ปรับปรุง ปฏิบัต ิตลอดจนการระบาดของโรควัณโรค  
เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาด
การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและตอ่เนื่อง 
๑.6) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
       เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ท าให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน 
1.7) กิจกรรมกำรด้ำนงำนสง่เสริมกำรเกษตร 

เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ  ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร และ
ปัจจัยภายนอก คือ ประชาชนประสบปัญหาด้าน
การเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ 
โรคเก่ียวกับพืช 
1.8) กิจกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ 
       เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  
คือ  การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ 
บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สาร
บรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่
ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็น
เรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการ
สืบค้น     
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๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (ต่อ) 
กองคลัง 
๑.๑) กิจกรรมด้ำนงำนกำรเงินและบัญช ี
กำรรับและเบิกจ่ำยเงิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
๑. การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน
โดยไม่ผา่นการตรวจสอบก่อน 
๑.๒) กิจกรรมด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่พสัดุโดยตรง  
๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก
ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
๑.๓) กิจกรรมด้ำนงำนจดัเก็บรำยได้ 
๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผดิชอบต าแหน่งเจา้หน้าที่
จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครัง้การลงพื้นที่จัดเก็บ
ภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และ
เกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไวใ้นมือระหว่างที่มีการ
จัดเก็บ 
 

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (ต่อ) 
กองช่ำง 
๑.1 กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง มีความเสี่ยงเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดการประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน  
๑.2 กิจกรรมงำนควบคุมอำคำร ตำม พ.ร.บ.
ควบคุมอำคำร  
       1.มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในประจ าป ี
        2.เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน เข้าใจไม่ชัดเจน 
คลุมเครือ 
         3.การรางานหรือให้ข้อมูลมีการจัดล าดับขั้น
ความลับของข้อมูลและบุคคลทีค่วรได้รับ 
 
  

 

กองคลัง     ได้วิเคราะห์ประเมนิระบบการควบคุม
ภายในที่ปรากฏตามค าสั่งมอบหมายงาน ในภารกิจ   
5  งาน  คือ  
    งานการเงนิ 
    งานการบัญช ี
    งานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
    งานทะเบียนทรัพย์สนิและพสัดุ 
    งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 
    โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ 
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔    พบว่า  
การรับจ่าย,การจัดซื้อ จัดจ้าง,การจัดเก็บรายได้ ไม่
พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญแต่ตอ้งติดตามและ
ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

 

 
 
 
 
 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่ำง   ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามค าสั่ง
แบ่งงานในภารกิจ  ๒ งาน คือ 
     ๑. งานก่อสร้าง 
     ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการ
ประเมิน พบวา่ การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม 
ปย.๓  ยังไมบ่รรลุวัตถุประสงคข์องการควบคุม และ
พบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม ่ในกิจกรรมอ่ืน  คือ งำน
ก่อสร้ำง    กิจกรรมงำนควบคุมอำคำร ตำม พ.ร.บ.
ควบคุมอำคำร  
  ซึ่งมีการติดตาม ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
เพือ่ให้ความเสี่ยงลดลง             
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กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
๑.๑ กิจกรรมด้ำนกำรงำนบริหำรกำรศึกษำ เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้  
บุคลากรที่เปน็พนักงานจา้งยังขาดประสบการณ์ดา้น
การสอนเด็กอนุบาล , ด้านสถานที่ ภายในบริเวณ
ศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางสว่น สถานที่คับแคบ 
และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเลน่ 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (ต่อ) 
๑.๒ กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้ งานล่าช้า ไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจัยเสีย่ง คือ ขาดแคลน
บุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้าน
อ่ืนนอกเหนือจากงานในหนา้ที่ ท าให้ปริมาณงานมาก 

๒.  กำรประเมินควำมเสี่ยง 

ส ำนักงำนปลัด 

๒.1) กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรบุคคล    
    ความเสี่ยงเกิดจากความขัดแย้งของพนักงาน
ส่วนต าบลเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพราะมีผู้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับ
ผลประโยชน์จากการประเมินและยังเห็นว่าการ
ประเมินไม่เป็นธรรมไม่มีความเหมาะสม อีกทั้งการ
กระบวนการประเมินยังถูกแทรกแซงจากฝ่ายต่างๆ 
๒.2) กิจกรรมกำรจัดท ำประชำคม เพ่ือให้ประชำคม
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
     จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชมุประชาคมหมู่บ้าน
เทียบกับประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บา้น 
พบว่ายงัมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดวา่
เป็นหน้าที่ของผูน้ าท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เปน็ผู้เสนอ
ความเห็นต่างๆ  ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อยที่จะรบัทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุก
เพศทุกวัย 
 
 
 

กองกำรศึกษำศำสนำวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้างงานและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น ๒ งานคือ งานบริหารการศึกษา และงาน
ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จากการวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ พบจุดอ่อนในภารกิจงาน
ด้านการสง่เสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  กิจกรรม
ด้านงานบริหารการศึกษา และด้านการสง่เสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไมบ่รรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
 
 
 
 
 

 
การประเมินความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนต าบล 
แม่อูคอ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดบัส่วนงาน
และระดับกิจกรรมการท างานทีส่อดคล้องกันมากข้ึน เนน้ใน
กิจกรรมย่อย และติดตามควบคมุในแต่ละส่วนงานเพิ่มข้ึน ต้อง
อาศัยความร่วมมือทั้งจากผูบ้ริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างทุกระดบัอย่างจริงจงั 
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  กำรประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 
๒.3) กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน  
     การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงน้อย แต่
การปลูกต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่/เสน้ทางย่อมส่งผล
ต่อสภาพภูมิทัศน์ในเขตต าบลและลดภาวะโลกร้อนและ
การลดใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศ ส าหรับการลด
ใช้พลังงานภายในส านักงานยงัมไีม่สามารถปฏิบัตไิด้
อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลต่อภาวะเสี่ยงต่อการสิ้นเปลือง
งบประมาณในการจา่ยค่าไฟฟา้ในระยะยาว 
 

๒.4) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถำบันและสร้ำงควำม
สำมัคคี คืนควำมสุขแก่คนในชำติ  
    การแบ่งฝ่ายทางการเมืองเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกระดับประเทศที่ส่งผล/โอกาสท าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นทีไ่ด้ แต่ภายหลงัจาก
มีการรัฐประหารท าให้การแบ่งแยกทางการเมืองลด
น้อยลง   
๒.5) กิจกรรมกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนจำก
โรคติดต่อ  
      โอกาสเกิดโรคติดต่อในพื้นที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติ
และพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวนัของประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง และขาดการ
กระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการ
ป้องกันอย่างต่อเนื่อง 
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  กำรประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 
๒.6) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
      ปัจจัยเสี่ยงทีท่ าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพตดิใน
พื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาด
ความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่
ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่า
ลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คน
อ่ืนรู้ อาจท าให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจติใจของ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย 
๒.7 กิจกรรมด้ำนงำนส่งเสริมกำรเกษตร  
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในคือขาดเจ้าหนา้ที่ที่มี
ความรู้ด้านการเกษตร  และความเสี่ยงที่เกิดจากปจัจัย
ภายนอกที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โอกาสทีจ่ะให้การ
ช่วยเหลือ ประชาชนจากปญัหาภัยธรรมชาติต่างๆ ลา่ชา้ หรือ
ด้านการสง่เสริมการผลิตต้องอาศัยนักวิชาการเกษตรจากระดับ
อ าเภอ   
๒.8 กิจกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ 

    ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนงัสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและ 
ประกาศเกิดจากความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดการเอาใจใส่
และติดตามน าเอกสารมาไว้ทีง่านสารบรรณกลาง 
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  กำรประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 
กองคลัง 
๒.9) กิจกรรมด้ำนกำรรับ-กำรเบิกจ่ำยเงิน 
การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่
ในระดับปานกลาง ซึง่จากการประเมินพบว่า  
1. สอบทานการปฏิบัตงิานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่ง
การและมติ ครม.และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
2. ตรวจสอบการรับ และการน าฝากเงิน  
3. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 
๒.๑0) กิจกรรมด้ำนงำนทะเบยีนทรัพย์สินและพัสดุ 
กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
    การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า  
หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าทีพ่สัดุหรือมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายงานด้านพัสดทุี่มีความรู้เก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้ อาจท าให้การ
ท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจ าเปน็ต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมาย และการปฏิบัตทิี่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล และ
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสดุ  
๒.๑1) กิจกรรมด้ำนงำนจดัเกบ็รำยได้ 
   การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบวา่มี
ความเสี่ยงสูง เนื่องจากเจ้าหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย
จ าเป็นจะต้องเก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งโอกาสที่เงนิจะสูญ
หายหรืออ่ืนๆ อาจเกิดขึ้นก่อนน าส่งคณะกรรมการน า
ฝากเงินได้ จึงต้องอาศัยจิตส านกึและการปฏิบัติหนา้ที่
ความรับผิดชอบสูง  
 

 

 
 
 

การประเมินความเสี่ยงอยู่ระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุก
ด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อนเนื่องจากมีค าสั่ง
แบ่งงานที่เปน็ลักษณ์อักษร แตต่้องการติดตามตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบและหัวหนา้หน่วยงานย่อยอย่าง
สม่ าเสมอ 
    ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบตัิ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดี่ยวกัน 
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  กำรประเมินควำมเสี่ยง (ต่อ) 

กองช่ำง 
2.12 กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง  สาธารณสมบัตทิี่เป็น
โครงสร้างพืน้ฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา 
ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่
เสมอ 

 ๒.13 กิจกรรมงำนควบคุมอำคำร ตำม พ.ร.บ. 
ควบคุมอำคำร 

       มีการประเมินผลความเสีย่งยังไม่ครอบคลุม 
เนื่องจากการด าเนนิงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้น
ชิด ขาดการวางแผนการด าเนนิงาน เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิาน เข้าใจไม่ชัดเจน คลุมเครือ 

กองกำรศึกษำฯ 

๒.๑4 กิจกรรมด้ำนงำนบริหำรกำรศึกษำ 

เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ  

๒.๑ ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนกังานจา้งตามภารกิจยัง

ขาดประสบการณ์และยังไมไ่ด้ผา่นการจบหลักสูตร

ปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจสง่ผลต่อความรู้ความเข้าใจ

ต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 

สังคมและจิตใจ ซึ่งมผีลต่อการพัฒนาการของเด็ก 

๒.๒ สนามภายในบริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็กยังปรับปรุง

ไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานส าหรับการจัดกิจกรรม

นันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย และยัง

ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนือ่งมาจากงบประมาณ

และความพร้อมด้านอ่ืนๆ สง่ผลต่อการพัฒนาการของ

เด็ก  
๒.๑5 กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม    
     เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน
เนื่องจากบุคลากรในส่วนการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งได้รับงานจากส่วนอื่น
ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล้าช้า 
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3. กิจกรรมกำรควบคุม 
๓.1 กิจกรรมงำนบริหำรงำนบคุคล       
    สร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานในองค์กร 
ปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานที่เป็นจริง และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สร้างความเข้าใจอันดี 
ระหว่างพนักงานและผู้บริหารขององค์กร  
๓.2  กิจกรรมกำรจัดท ำประชำคม เพ่ือให้ประชำคมมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
   ประชุมชี้แจงผา่นกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิน่  ให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ/
ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ 
คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบา้งหรือมีบท
ก าหนดโทษอยา่งไรบ้าง เปน็ตน้  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจใน
การเข้าร่วมจัดท าประชาคม เชน่ การจับสลากรางวัล 
ส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
๓.3 กิจกรรมกำรลดปญัหำภำวะโลกร้อน 
    ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นทีว่่างเปลา่ที่ควรจะปลูก
ต้นไม้ให้ร่มร่ืนและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนักใน
การลดใช้พลังงานกับเจ้าหนา้ทีอ่ย่างต่อเนื่อง 
๓.4 กิจกรรมปกป้องเทดิทูนสถำบัน  
      จัดกิจกรรมปกป้องสถาบนัพระมหากษัตริย์และจัด
กิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมกำรควบคุม (ต่อ) 

๓.5 กิจกรรมกำรป้องกันและชว่ยเหลือประชำชนจำก
โรคติดต่อ 
   ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้
ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวด
หมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อลดปริมาณลูกน้ ายุงลาย
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ตรวจสอบการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานควบคุมวัณโรค  และใช้แบบ
สอบทานการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน 
อัตราป่วย อัตราการตาย 
๓.6 กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหำ 
ยำเสพติด จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่ม
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิต
อาสา , กีฬาตา้นยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น 
และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพตดิในโรงเรียนและจดุเสี่ยง
หมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนกัเกี่ยวกับยาเสพติด 

๓.7 กิจกรรมด้ำนงำนส่งเสริมกำรเกษตร    

      สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรูด้้านการเกษตรโดยตรง , 

ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

ความรู้ด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความ

ร่วมมือกับเกษตรอ าเภอเพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร 
๓.8 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  
  เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานด้านธุรการติดตามและน าหนังสือ
จากผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ทีส่่วนกลาง 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

3.กิจกรรมกำรควบคุม (ต่อ) 

กองคลัง 
๓.๑0) กิจกรรมด้ำนกำรรับ-กำรเบิกจ่ำยเงิน 
๓.๑1) กิจกรรมด้ำนงำนทะเบยีนทรัพย์สินและพัสดุ 
๓.๑2) กิจกรรมด้ำนงำนจดัเกบ็รำยได้ 
ทั้งสำมกิจกรรมมีกิจกรรมกำรควบคุม ดังนี้ 
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ด้วยการ
รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รบัผดิชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร มีผู้อ านวยการกองคลังตดิตาม  
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
กองช่ำง 
๓.๑3 กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง  
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การ
ปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณคา่ของสาธารณสมบัติของ
ส่วนรวมร่วมกัน 
๓.๑4 กิจกรรมงำนควบคุมอำคำร ตำมพ.ร.บ. ควบคุม
อำคำร   
มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีต่รวจสอบ
ภายในประจ าป ี 

ส่วนกำรศึกษำฯ 
๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลังเพื่อ        
แบ่งความรับผิดชอบงานในหนา้ที่ให้ชัดเจน 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างาน  
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพฒันาการด้านสนามเด็ก
เล่น 

๔. รื้อถอนสิ่งปลูกสรา้งที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้
กว้างขวางขึ้น 

 

 

 
 
 
 

 

 



องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

    ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ

คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบตัิต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน

ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

    ๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจในนโยบาย

และแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง 

    ๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบตัิ

หน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 

    ๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพนัธ์

งานให้กับประชาชนและผูท้ี่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

    ๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาค

ส่วนเพื่อน ามาพัฒนาและสง่เสริมการมีส่วนร่วม 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ  หัวหน้างาน และปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพื่อให้การ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อู
คอ 

ในภาพรวมระบบสารและการสือ่สารของอบต.แม่อูคอ มี
ความเหมาะสมครอบคลุมทุกดา้น ท าให้การปฏิบตัิงาน
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นลานถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดใน
เอกสารค าแนะน าการจัดท ารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ข้อ ๖ ถือว่ามีความ
เหมาะสมและเปน็ที่นา่พอใจมากข้ึน 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ การประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในครบทัง้ ๕ องค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
 หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  
          1) กิจกรรมงำนบริหำรงำนบุคคล  การเลือนขั้นเงินเดือน  เกิดความขัดแย้งของพนักงานส่วนต าบล
เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินเพ่ือเลือนขั้นเงินเดือน เพราะมีผู้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประเมิน
และยังเห็นว่าการประเมินไม่เป็นธรรมไม่มีความเหมาะสม อีกทั้งกระบวนการประเมินถูกแทรกแซงจากฝ่าย
ต่างๆ 
         2) กิจกรรมกำรจัดท ำประชำคม เพื่อให้ประชำคมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น  ประชาชนเข้า
ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น า
ท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 



       3) กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายใน
ต าบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศระหว่าง
พักเท่ียงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาท ีเป็นต้น 
       4) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถำบันและสร้ำงควำมสำมัคคี คืนควำมสุขแก่คนในชำติ  เกิดการแบ่ง
ฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น 
      5) กิจกรรมกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนจำกโรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดใน
เขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไม่ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง 
      6) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
     7) กิจกรรมด้ำนงำนส่งเสริมกำรเกษตร  ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร  ประชาชน
ประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช   
      8)  กิจกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ  การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของ
เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง 
ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
      9) กิจกรรมด้ำนงำนกำรเงินและบัญชี การรับและเบิกจา่ยเงนิ   พบวา่ยังมีความเสี่ยงที่มนีัยส าคัญ คือ 
การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไมค่รบถ้วนโดยไม่ผ่าน
การตรวจสอบก่อน 
     10) กิจกรรมด้ำนงำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ในระหว่างปียงัไม่มี
ข้าราชการผู้รบัผิดชอบต าแหนง่เจ้าหน้าที่พสัดุโดยตรง , มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน,เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไมค่รบถ้วน 
      ๑1) กิจกรรมด้ำนงำนจัดเกบ็รำยได้  พบวา่ ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหนง่เจ้าหน้าที่จดัเก็บรายได้
โดยตรง ซึ่งบางคร้ังการลงพื้นทีจ่ัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือ
เงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
            ๑2) กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัตทิี่เป็น
โครงสร้างพืน้ฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
ดังนั้น จงึควรมีการสร้างแรงจงูใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสา
ธารณสมบัติของสว่นรวมร่วมกนั 
       13) กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำงมีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในคือสาธารณสมบัติที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่
เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกป้องรักษาเห็นคุณค่าของ
สาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 
       14) กิจกรรมงำนควบคุมอำคำร ตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร ระเบียบหนังสือและหนังสือสั่งการ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างเพราะเจ้าหน้าที่มีอยู่จ านวนน้อยและยังไม่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหนังสือ
สั่งการและระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างฉบับใหม่ 
       ๑5) กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม   เมื่อเปรยีบเทียบสัดส่วนบคุลากรกับ
ปริมาณงานยังพบวา่ ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึง่บางคร้ังท าให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ 
 

 



 
แบบ ปอ. ๓ 

ชื่อหน่วยรับตรวจ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่อูคอ 
รำยงำน แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕61 

 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

1. กิจกรรม 

- งานบริหารงานบุคคล 

วัตถุประสงค์กำรควบคุม 

เพื่อให้เพื่อให้การบริหารงาน

บุคคลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพเหมาะสมกบั

โครงสร้างของอบต. และเกิด

ประสิทธผิลในการให้บริการ

ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

๑. มีแบบบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน  
๒ . มี แ บ บ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
๓.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
4. มีค าสั่งคณะกรรมการเลื่อน
ขั้น 

 

๑ ตุลาคม 
๒๕60 

1. สร้างข้อตกลงในองค์กรเพื่อลดความขัดแย้งกัน
2.การเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละคร้ังควรพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงและควรโปร่งใส 

 ๓๐ กันยายน ๒๕61  
 
-ปลัด อบต. 
- หัวหน้าส านักงานปลัด 

-นักทรัพยากรบุคคล 

ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ท า น เป็ น
เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารติ ด ต าม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง 



 
แบบ ปอ. ๓ 

 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

2. กิจกรรม 

- การจัดท าประชาคม เพื่อให้

ประชาคมมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด 

ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาใน

ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 

 

๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุม

ประชาคมหมู่บ้ าน เพื่ อจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่น้อยมากเมื่อ

เป รียบ เที ยบกับสั ดส่ วนของ

ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด 

๑๗  มีนาคม 

๒๕60 

๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน

ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ

วางแผนพัฒนาท้องถิน่ 
๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม 
เช่น การจับสลากรางวัล ส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
เป็นต้น 

 

๓๐ กันยายน ๒๕61 

/หัวหน้าส านักงาน

ปลัด , นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ท ำ น เป็ น

เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารติ ด ต าม

ประเมินผล เปรียบ เที ยบ

สั ดส่ วนผู้ เข้ าร่ วมป ระชุ ม

ป ระช าค ม  กั บ ค รั ว เรื อ น

ทั้งหมดในแต่ละหมู่บ้าน 



 
แบบ ปอ. ๓ 

 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

3. กิจกรรม 

-  กำรลดปัญหำภำวะโลก

ร้อน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้พื้นที่ต าบลบ้านลานมี

สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศ

บริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพ

ของคนในต าบล 

 

๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยงัไม่

ครอบคลุมทุกพื้นที่/เสน้ทาง

ภายในต าบล 

๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกใน

การร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น 

การเปิด – ปิดแอร์ระหว่างพัก

เที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาท ี

เป็นต้น 

 

๓๑ กรกฎาคม 

๒๕60 

๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นทีว่่างเปลา่ที่ควรจะ

ปลูกต้นไม้ให้ร่มร่ืนและทั่วถึง 

๒. สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกบั

เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

๓๐ กันยายน ๒๕61 

/หัวหน้าส านักงาน

ปลัด , นักจัดการงาน

ทั่วไป 

เนื่ อ ง จ า ก เป็ น กิ จ ก ร ร ม

ต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการก าหนด

แผน การป รับ ป รุ งการให้

บ ร รลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เป็ น

ประจ าทุกปี   

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

4.กิจกรรม 

- ปกป้องเทิดทูนสถำบันและ

สร้ำงควำมสำมัคคี คืน

ควำมสุขแก่คนในชำติ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อสร้างจิตส านึกและ

ความตระหนักถึงความส าคัญ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่

เป็นสถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของคนไทยให้เกิดความรัก 

สามัคคี สร้างความปรองดอง

สันติสุขแก่คนในชาต ิ

๑ . การแบ่งฝ่ายทางการเมือง 

๒. เกิดความขัดแย้ งระหว่าง

บุคคลบางกลุ่มในพื้นที่ 

๑ ตุลาคม  

 ๒๕60 

๑. จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่ม

ในต าบล 

๓๐ กันยายน  ๒๕61 
- ผู้บริหาร  
- ปลัด อบต. 

เนื่ อ ง จ า ก เป็ น กิ จ ก ร ร ม

ต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการก าหนด

แผน การป รับ ป รุ งการให้

บ ร รลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เป็ น

ประจ าทุกปี 



 

 
แบบ ปอ. ๓ 

 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

5. กิจกรรม 

- กำรป้องกันและช่วยเหลือ

ประชำชนจำกโรคติดต่อ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

  

 ๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ระบาดในเขตพืน้ที ่เนื่องจาก

ประชาชนไมป่ฏิบัติตามหลักการ

ป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อส

ม.มาดูแล 

๒. การระบาดของโรควัณโรค  

 

๑  ตุลาคม  

๒๕60 

 ๑.ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. 

๒. จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ความสะอาด

เพื่อลดปริมาณลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

๓. ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ด าเนินงานควบคุมวัณโรค 

๔. ใช้แบบสอบทานการลดลงของการแพร่กระจาย

เชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย 

 
 
๓๐ กันยายน  ๒๕61 

- หัวหน้าส านักงานปลัด 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

จั ด ท าแ ผน ก ารป รับ ป รุ ง

ป้ อ งกั น โรค ติ ด ต่ อ อ ย่ า ง

ต่อเนื่อง และปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม 



 
แบบ ปอ. ๓ 

 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

6. กิจกรรม 

  - กิจกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

วัตถุประสงค ์

-  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในกลุ่ม

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 

 

 

๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพ

ติดในกลุ่มวัยรุ่น 

๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ

ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า 

ผู้เสพ 

 

๑ ต.ค.60 

 

 ๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง 

๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , 

กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น 

๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุด

เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยา

เสพติด 

 
๓๐ กันยายน  ๒๕61 

- หัวหน้าส านักงานปลัด 
– เจ้าพนักงานป้องกัน 

- นักวิเคราะห์ฯ 

ปรับปรุงการใช้แบบสอบทาน

เป็ น เครื่อ งมื อ ในการแจ้ ง

เบาะแส พร้อมทั้งประสาน

ผู้น า ร่วมเป็นหูเป็นตาโดย

แจ้งชื่อผ่าน อบต.,หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องโดยวิธีลับ  

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

7. กิจกรรม 

     ด้านงานส่งเสริม

การเกษตร 

วัตถุประสงค์กำรควบคุม 

๑. เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่

ใน พื้ น ที่ ที่ ป ระกอบ อาชี พ

เกษตรได้รับความรู้ ในการ

บริหารจัดการด้านการเกษตร

อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี

ร า ย ได้ จ า ก ผ ล ผ ลิ ต ท า ง

การเกษตรเพิ่มขึ้น 

๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน

การเกษตร 

๒. ประชาชนประสบปัญหาด้าน

การเกษตร จากภัยธรรมชาติ 

อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 

๑  ต.ค  ๒๕60 
 
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร 
๒. ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัย
ธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 

 
 
๓๐ ก.ย. ๒๕61 

- หัวหน้าส านักงานปลัด 

- นักจัดการงานท่ัวไป 

๑.ประกาศสรรหา/รับโอน/

บรรจุแต่ งตั้ งข้ าราชการ/

พนักงานจ้าง 

๒. สนับสนุนการฝึกอบรม/

ประสานความร่วมมื อกับ

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

8. กิจกรรม 

  งานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์กำรควบคุม 

เพื่อให้งานสารบรรณ เกิด

ความเป็นระบบ สามารถ

สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว 

การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่ง

และประกาศ บางเรื่องเจ้าของ

เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สาร

บรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเร่ือง

และไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับ

ธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่า

เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจ

เกิดความล่าช้าในการสืบค้น 

 

๑  ตุลาคม ๒๕

60 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและน า

หนังสือจากผู้ รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่

ส่วนกลาง 

 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕61 

- หัวหน้าส านักงานปลดั  
- เจ้าพนักงานธุรการ 

ปรับปรุงแบบสอบทานให้

เพื่อปรับใช้ในการรับเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

9. กิจกรรม 

งำนกำรเงินและบัญช ี

การรับและเบิกจ่ายเงนิ 

วัตถุประสงค์กำรควบคุม 

๑. เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 

การจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินตาม

งบประมาณและนอกงบประมาณ 

การบันทึกบญัชี การเก็บรักษาเงิน

เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบยีบ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน

การเบิกจ่ายเงิน 

๑. การจัดท าเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายไม่

ครบถ้วน 

๒. มีการเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่

ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

 

๑ ต.ค. 60 

   

 
๑.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้
ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจา่ย 

๒. เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบ

ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
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นักวิชาการเงินและ

บัญชี/ผู้อ านวยการกอง

คลัง 

ยังมีการด าเนินการในส่วน

ที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่บ้าง จึง

ได้จัดท าแผนการปรับปรุง 

(ปย.2) เพื่อติดตามในงวด

ต่อไป (๓๐ ก.ย. 60)  โดย

ใช้ แ บ บ ส อ บ ท า น ก า ร

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ

สั่งการและมติ ครม. 

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

กระบวนกำรปฏิบัตงิำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน

การเงินถูกต้องและมีความนา่เชือ่ถือ 

๑0. กิจกรรม 

งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

วัตถุประสงค์กำรควบคุม 

๑. เพื่อให้การด าเนินการที่ถูกต้องตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการรับเงิน  

 

 

 

๑. เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบงาน

พัสดุยังขาดความรู้

ด้านพัสดุ  

๒. มีการเร่งรัดการ

จัดซื้อจัดจ้างและ

ปริมาณงานมากท า

ให้เกิดอุปสรรคใน 

 

 

 

๑ ต.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
๑. จัดส่งเจ้าหน้าให้เข้ารับการอบรมและศึกษา
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และมีค าสั่งแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 

 

 

 

๓๐  ก.ย.  61 

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติ

การ,เจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี 

ปฏิบัติงาน,

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

กระบวนกำรปฏิบัตงิำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงนิขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑1. กิจกรรม 

งำนจัดเก็บรำยได ้

วัตถุประสงค์กำรควบคุม 

๑.   เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 

การจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินตาม

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  

การปฏิบัติงาน 

๓. เอกสาร

ประกอบการจัดซื้อจัด

จ้างไม่ครบถ้วน 

 

๑.  ยังไม่มีข้าราชการ

ผู้รับผิดชอบต าแหนง่

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โดยตรง ซึ่งบางคร้ังการ

ลงพื้นทีจ่ัดเก็บภาษ ี

 

 

 

 

๑ ต.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ควรสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ และได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เปน็ลายลักษณ์อักษรแล้ว 

 

 

 

 

 

๓๐  ก.ย.  61 

- เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีปฏบิัติงาน 

- นักวิชาการพัสด ุ

 

 
 



แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

การบันทึกบญัชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบยีบและ

ข้อบังคับ 

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ 

๑2. กิจกรรมด้ำนงำนก่อสร้ำง 

วัตถุประสงค์กำรควบคุม 

๑. เพื่อให้งานโครงสร้างพื้นฐานมีความ

มั่นคง แข็งแรง ได้รับการดูแลรักษาและ

สนองตอบความต้องการของประชาชน

อย่างทั่วถึง 

ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ต้ อ ง เซ็ น ชื่ อ อ อ ก

ใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยง

การการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มี

การจัดเก็บ 

 

๑. สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้าง

พื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการ

ดูแลรักษา 

 

 

 

 

๑ ต.ค. 60 

 

 

 

 

ก าชับ  ให้ค าชี้ แนะผู้ น าชุมชน /

ประชาคมหมู่บ้ าน ให้รู้บทบาท

ห น้ าที่ ข อ งต น เอ ง ใน ก ารช่ ว ย

สอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่

ของตนเองอีกทางหนึ่ง 

ปฏิบัติการ 
- ผู้ อ าน วยการ
กองคลัง 
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- ผอ.กองช่าง 

- นายช่างโยธา 

- เจ้ า พ นั ก ง า น
ธุรการ 

 

 

 

 

ปรับใช้แบบสอบทานเป็น

เครื่อ งมื อในการติ ดตาม

ประเมินผลและใช้ระบบ

สารสนเทศที่มีอยู่ใน อบต.   

  

       
  



 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

๑3. กิจกรรมงำนควบคุมอำคำร พ.ร.บ. 

ควบคุมอำคำร 

วัตถุประสงค์กำรควบคุม 

๑. เพื่อให้การควบคุมอาคารเป็นไปอยา่ง 

ถูกต้องแม่นย า และเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

๑4. กิจกรรมงำนบริหำรกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 -เพื่ องานบริหารการศึกษาและงาน

ส่ งเสริมการศึกษาเป็ น ไปด้ วยความ

เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมายก าหนด 

มีจ านวนเจ้าหนา้ที่ผูป้ฏิบัติงานไม่

เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี และ

จนท.ขาดความช านาญในการใช้

สารสนเทศมาช่วยด าเนนิการ 

 

 

ควำมเสี่ยง  

 - การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไมไ่ด้

มาตรฐาน 

ปัจจัยเสี่ยง 

๑. บุคคลกรที่เป็นพนักงานจ้างยัง  

๑ ต.ค. 60 

 

 

 

 

  

1 ตุลาคม 

๒๕60 

 ๑. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องควรมีการ

ตรวจสอบก่อนเสนอผู้บงัคับบัญชา

ตามล าดับชั้น 

 

 

 

๑. ส่งเจา้หน้าที่เข้ารับการอบรม 

ด้านตา่ง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะมากข้ึน 

๒.จัดหาอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการ

ด้านสนามเด็กเล่น 

 
 

๓๐ ก.ย. 61 

- ผอ.กองช่าง 

- นายช่างโยธา 

- เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 61 
- นักวิชาการ

ศึกษา 

- เจ้ าพนั ก งาน
ธุรการ 

 

ใช้แบบสอบทานเป็น

เครื่องมือติดตามประเมินผล 



 
 

แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

 

 

 

 

 

 

 

ขาดประสบการด้านการสอนเด็ก

อนุบาล 

๒. ด้ านสถานที่  ภายในบริ เวณ

ศูนย์ฯ  มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน 

สถานที่คับแคบ และยังขาดอุปกรณ์

สนามเด็กเล่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง 

เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวาง

ขึ้น๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมด้าน

การดูแลเด็ก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนกำรปฏิบัตงิำน 

โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

(๑) 

 ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลำที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก ำหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมำยเหตุ 

 

 

 

(๖) 

๑5. กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ  

ศำสนำและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

เพื่อให้งานบริหารการศึกษาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมาย

ก าหนด 

 

ควำมเสี่ยง 

   - งานล่าช้าไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง  

๑. ขาดแคลนบุคลากร 

๒. บุคคลกรที่มีอยู่ได้รับมอบหมาย

งานดา้นอ่ืนนอกเหนือจากงานใน

หน้าที่ในปริมาณที่มาก 

1 ตุลาคม 

๒๕60 

๑ . บ รรจุบุ คคลกรให้ครบตาม

ต าแหน่งเพื่ อรับผิดชอบงานนั้ น

โดยตรง 

 

 
3 0  ก .ย . 6 1 
- นั ก วิ ช า ก า ร
ศึกษา 

- เจ้ าพนั ก งาน
ธุรการ 

 

ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเปน็

เครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลในการปฏบิัติงาน

และรายงานผลด าเนินการให้

ผู้บังคับบัญชาทราบผลการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

              
 (ลงชื่อ) 

                                                                (นายบุญส่ง  เจริญเด่นสุริน) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

                                                               วันที่  ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒561 


