
  

                                                                                                                 แบบติดตาม  ปย. 3    

     ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                                                          
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

  สําหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน      
(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
 

(7) 

งานนโยบายและแผน      
กิจกรรม 
1. การจัดทําแผนพัฒนา
องค์ารบริหารส่วนตําบล
กรอกสมบูรณ์ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การจัดทําแผน 
พัฒนาประจําปี เป็นไป
อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยง 
แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพงบประมาณ และขาด
การมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 
สาเหตุ 
ความต้องการของประชาชนมี
มาก และระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการจัดทํางบ 
ประมาณรายจ่ายของ อปท. 

  

1  สิงหาคม 
2555 

 

1. การประชุมเพื่อ
สร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้บริหาร  
พนักงาน อบต. และ
ชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนา  
2. จัดลําดับความ 
สําคัญก่อนหลังในการ
ดําเนินการ 

  

30  มิถุนายน   2556 

 
นางสาวเบญจวรรณ  
หล้าสมบูรณ์ 
จนท.วิเคราะห์นโยบาย 
และแผน 

 
 

นางพิศมัย  เบา้คําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 

⃝ 

 
  
 
 
 

☆ 

การติดตามประเมินผล                                            
กิจกรรม “การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
กรอกสมบูรณ์”  มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยอบต.
กรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  ดังนี้                              
1. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร  
พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา  
2. จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในการดําเนินการ 
      แต่อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์  ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   ยังมีความเสี่ยงที่
ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 

 
 
 

☆ = ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด                             (ลงชื่อ).....................................................ผู้รายงาน 

  = ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                                   (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
 X = ยังไม่ดําเนินการ                                                                      ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
 O = อยู่ระหว่างดําเนินการ                         วันที่   10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

                                                                                                                        แบบติดตาม  ปย. 3 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

สําหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(7) 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
กิจกรรม 
1. การดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย/ภัยธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม 

เพื่อควบคุมดูแล 
ตรวจสอบ ระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ให้มีมาตรฐาน ลดการ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ความเสี่ยง 
   การเกิดความเสียหายทั้งใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ง  ทําให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ   
และให้ความช่วยเหลือไม่
ทันท่วงที 
สาเหตุ 
   ในฤดูฝนจะมีพายุฝน  ลมแรง  
ทําให้บ้านเรือนประชาชน
เสียหาย  และพืชพันทาง
การเกษตรเสียหายจากน้ําท่วม  
ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากการขาด
แคลนน้ําอุปโภค-บริโภค  พืช
พันทางการเกษตรเสียหายจาก
ภัยแล้ง 

  

1  เมษายน  
2555 

 
1. การส่งเจ้าหน้าที่ไป
เข้ารับราชการอบรม
สัมมนา  เรื่องการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.  จัดฝึกอบรมอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ให้
ได้ร้อยละ 2 ของ
จํานวนประชากร 

 

30  กันยายน 2555 
  
 
 

น.ส.วิลามล  หอมหวล 
นักพัฒนาชุมชน 

  
 
 

นายทัยเทพ  ธูปทอง 
ปลัด อบต. กรอกสมบูรณ์ 
 

 

⃝ 

 
 
 

⃝ 

 
 

 การติดตามประเมินผล             
       กิจกรรม “การดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ภัยธรรมชาติ”  มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย อบต.
กรอกสมบูรณ์ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
1. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา   
เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ให้ได้ร้อยละ 2 ของจํานวนประชากร         
      แต่อย่างไรก็ตาม การดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ  ยังไม่ทันท่วงที  มีความล้าช้า  
ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 

 

☆ = ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด                         (ลงชื่อ)................................................ผู้รายงาน 

  = ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                                (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
 X = ยังไม่ดําเนินการ                                      ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
 O = อยู่ระหว่างดําเนินการ                        วันที่   10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

                                                                                              แบบติดตาม  ปย. 3 

  ชื่อหน่วยงาน  ส่วนกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

                         สําหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(7) 

งานพัฒนาและจดัเก็บ
รายได้ 
กิจกรรม 
1. การจัดเก็บรายได้  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

 
 
จุดอ่อน 
1.  มีลูกหนี้ค้างชําระภาษีเกิน
ระยะ 
เวลาที่กําหนดในการชําระภาษี 
2.  ลูกหนี้ค้างชําระภาษีอยู่
นอกพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัด
หรือทวงหนี้ 

  

 

30 เม.ย. 2555 

 

 

   
1. จัดทําทะเบียนคุม
ลูกหนี้ให้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเร่งรัด
จัดเก็บลูกหนี้ค้างชําระ
ให้ครบถ้วน  
2.  ออกบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ 
3.  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตาม
หลักสูตรต่างๆ 

 

30  กันยายน  2553 

 

 
นางเสาวรส  พิทักษ์ธานิน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
    

 
 
 
 

 

☆ 

วิธีการติดตาม 
ดําเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชําระ  โดยการส่งจดหมาย
ทวงหนี้ทางไปรษณีย์พร้อมกําชับผู้นําหมู่บ้านในการ
ติดต่อกับเจ้าของที่ดิน 
สรุปผลการประเมิน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมลูกหนี้ปรากฏว่า  ลูกหนี้ค้าง
ชํารุลดลงจาก.................ราย  เป็นเงิน....................บาท  
ลดเหลือ..........................ราย  เป็นเงิน....................บาท 

 
 
 

* สถานะการดําเนินการ                          ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน   

☆   =   ดําเนินการแล้ว  เสร็จตามกําหนด                                             (นางพิศมัย  เบ้าคําภา)  

   =   ดําเนินการแล้ว  เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                                   ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง 
  =    ยังไม่ดําเนินการ                                วันที่  10  เดือน ตุลาคม 2556 
 0    = อยู่ระหว่างดําเนินการ                                        

 



  

แบบติดตาม  ปย. 3 
 

ชื่อหน่วยงาน  ส่วนกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                                                               
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

สําหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กิจกรรม 
2. การทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหา
พัสดุและการดูแลทรัพย์สินของ
หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและมีการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จุดอ่อน 
       การกําหนดงบประมาณตามแผนการจัดหา
พัสดุประจําปีและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัด
จ้างตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  โดย
วิธีตกลงราคา/สอบราคา/ประกวดราคา  ต้อง
อ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่ทางกรมการ
ปกครองกําหนด  จึงทําให้ไม่สอดคล้องกับงบ 
ประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐาน
ในท้องตลาด  จึงทําให้การจัดหาพัสดุอาจไม่ได้
ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กําหนดไว้ 

 

31  ม.ค.  55 

   
 
1. จัดการประชุมชี้แจงการมอบ 
หมายการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้
ชัดเจน  และมีผู้อํานวยการกอง
คลังควบคุมการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
  
 

 

30  ก.ย. 56 

 

น.ส.รุ่งมณี  
สามารถ 
จพง.พัสดุ 

 

 

☆ 

 
 
 
 
   
 

วิธีการติดตาม 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุกลางสอบถามแต่
ละหน่วยงานในการเตรียมความ
พร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้างตาม
แผนการจัดหาพัสดุ 
2.  เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ 
 

 
 
 

* สถานะการดําเนินการ              ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน   

☆   =   ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด                                 (นางพิศมัย  เบ้าคําภา)  

    =   ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด              ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง 
   =    ยังไม่ดําเนินการ                    วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
 0    =     อยู่ระหว่างดําเนินการ                                        



  

แบบติดตาม  ปย. 3 

ชื่อหน่วยงาน  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                                                       
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

               สําหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(7) 

งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
กิจกรรม 
1. การประมาณราคาก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การสํารวจออกแบบและ
ประมาณราคาคา่ก่อสร้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แม่นยํา และเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา อบต.และประชาชน 

จุดอ่อน 
การประมาณราคาถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง 
สาเหตุ 
การผันผวนของราคาสินคา้เกี่ยวกับการ
ก่อสร้างในตลาด  ที่สูงขึ้น 

 

1 มกราคม 2555 

1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ  การสั่งการ
จากหน่วยงานต่างๆ  โดยใช้
สารสนเทศ (IT)  เพื่อให้การ
คํานวณราคาค่าก่อสร้างขณะ
จัดทําเทศบัญญัติสอด คล้องกับ
ความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด 
2. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
การใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ
ออกแบบ 
3. บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม 

 
30 ก.ย. 53 

 
 

นายธวัชชัย  
ดุลสอน 

ผช.ช่างโยธา 
 
 

นายณัฐปภัสร์  
เทพารักษ์  

นายช่างโยธา  
รก.หัวหน้าส่วน

โยธา 

 

⃝ 

 
 
 
 
 

☆ 

 
 

 ติดตามประเมินผล 
1.  หัวหน้าส่วนโยธาได้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และควบคุม
การปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ศึกษา
ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การประมาณการค่า
ก่อสร้างมีความผิดพลาดน้อย  ผู้รับ
จ้างสามารถดําเนินการได้ แต่ก็มี
สภาวะเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอยู่
เหนือการควบคุม  
2. ติดตามการทํางานของเจ้าหนา้ที่ ผู้
ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พบว่า ทํางานได้รัดกุม
ถูกต้องมากขึ้น 

* สถานะการดําเนินการ              ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน   

☆   =   ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด                               (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์ )  

    =   ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                       ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
   =    ยังไม่ดําเนินการ                    วันที่ 10  เดือน ตุลาคม 2556 
 0    =   อยู่ระหว่างดําเนินการ                                        



  

แบบติดตาม  ปย. 3 

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

สําหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2555 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม   
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  
 (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ 

 
(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
(7) 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร      
กิจกรรม 
2. การออกแบบก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การออกแบบงาน
ก่อสร้างเป็นไปอย่าง รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ    

จุดอ่อน 
การเขียนแบบล่าช้า และมี
ข้อผิดพลาดบางส่วน 
สาเหตุ 
- มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และ
เจ้าหน้าที่  ไม่ชํานาญในการ
ใช้สารสนเทศมาช่วยในการ
ดําเนินงาน 

  
31  ม.ค. 55 

 
1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้
ดําเนินการอย่างรวดเร็วและเป็น
ระบบ โดยลําดับความสําคัญของ
โครงการในการเขียนแบบแปลน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
การใช้ระบบสารสนเทศในการ
ออกแบบก่อสร้าง 
3. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังขอ
อัตราตําแหน่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 

 
30 ก.ย. 56 

 
นายธวัชชัย  ดุลย์

สอน 
 ผช.ช่างโยธา 

 
 

นายณัฐปภัสร์ 
เทพารักษ์ 

นายช่างโยธา 
รก.  หัวหน้าส่วน

โยธา 

 
 

 
 
 

☆ 

 
 
 

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
1.  ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ใน
การเออกแบบการก่อสร้าง ตลอดจนส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบการก่อสร้าง ซึ่ง
พบว่ามีความผิดพลาดน้อยลง  แต่ยังต้องใช้
เวลาในการสร้างความชํานาญในการใช้
โปรแกรมประยุกต์นั้น 
2.  การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่าง
การประสานความร่วมมือในการดําเนินการ 

 

* สถานะการดําเนินการ              ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน   

☆   =   ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด                             (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์)  

    =   ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                     ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
   =    ยังไม่ดําเนินการ                    วันที่   10   เดือน ตุลาคม  2556 
 0    =   อยู่ระหว่างดําเนินการ                                        



  

   
         แบบติดตาม  ปย. 3 

 ชื่อหน่วยงาน  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                                 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

สําหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะการ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

(7) 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กิจกรรม 
   การจัดการแข่งขันกีฬา 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
ส่งเสริมการกีฬาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดอ่อน 
บุคลากรขาดความชํานาญและ
ความเข้าใจในการจัดการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ  เนื่องจาก
ขาดบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการโดยเฉพาะ 
สาเหตุ 
มีการเปลี่ยนแปลงกฎและกติกา
ในประเภทกีฬาต่างๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง 

  

1  ตุลาคม  2555 

 

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
หน่วยของ อบต. ร่วมปฏิบัติงาน 
2. สร้างเครือข่ายการทํางานกับ
ภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ  
3. บรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน
เจ้าหน้าที่นันทนาการ 

 

30  กันยายน  
2556 

 
  

น.ส สมลักษณ์   
ครองบุญ 

นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 

 

 ☆ 

 

 

 

 

วิธีการติดตามประเมินผล    
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2. สอบถามความพึงพอใจจากประชาชน 
สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
1. การจัดการแข่งขันกีฬาประสบผลสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  ใน
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับ การจัดการแข่งขัน
กีฬามากขึ้น 

 

 

* สถานะการดําเนินการ              ลงชื่อ.............................................................ผู้รายงาน   

☆   =   ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด                            (นางสาวสมลักษณ์  ครองบุญ)  

   =   ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                                          ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 
  =    ยังไม่ดําเนินการ                    วันที่   10   เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2556 



  

0    =    อยู่ระหว่างดําเนินการ 



  

แบบ ปย.2 
            

 ชื่อหน่วยงาน  สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                        
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

ณ  วันท่ี 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
         1.1.  กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์           
สภาพแวดล้อมภายใน 
       ตามคําสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  
สํานักปลัดมีภารกิจท้ังสิ้น   6   งาน  เม่ือสํารวจและประเมินแล้ว  มี
ระบบการควบคมุภายในท่ีค่อนข้างเพียงพอ  แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง 
กล่าวคือ  การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์ เป็นไปในลักษณะท่ีกว้างเกินไปไม่ได้ระบุกลุ่มเป้าหมาย  
สถานท่ีและงบประมาณท่ีจะดําเนินการให้ชัดเจน  และไม่สอดคล้อง
กับศักยภาพงบประมาณท่ีมีอยู่ไม่ได้มีการสํารวจวิเคราะห์ถึง
ข้อเท็จจริง  ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ  ทําให้ภารกิจการ
จัดทําแผนพัฒนา 
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าท่ีควร   
สภาพแวดล้อมภายนอก 
     1.  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  มีเขตพ้ืนท่ีรับ 
ผิดชอบท้ังหมด  ๗  หมู่บ้าน  ประชากร  6,366 คน  3,136  
ครัวเรือน  เนื้อท่ีประมาณ  52  ตร.กม. (32,500 ไร่)  มีพ้ืนท่ี
รับผิดชอบมาก  และความต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน  แต่
งบประมาณในการบริหารงานมีจํานวนจํากัด  จึงทําให้การจัดทํา
แผนพัฒนาไม่สอดรับกับศักยภาพของงบประมาณ  เพราะระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี พ.ศ. 
2548  กาํหนดให้นําแผนพัฒนาท้องถ่ินมาเป็นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
        ดังนั้น  จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจํานวนมาก  
เพ่ือรองรับการนําโครงการไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้ว โครงการท่ี
ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถท่ีจะนํามาดําเนินการไ 
     2.  ความสามารถของผู้นําชุมชนในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถ่ินท่ีตน
อาศัยอยู่   ซ่ึงพบว่า  ชุมชนแต่ละแห่งยังขาดการประชุมประชาคมท่ี
ถูกต้องและเป็นทางการ ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ผลการประเมิน    
          สํานักปลัด  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบติังาน  ออกเป็น
ภารกิจงานประจาํ  6  งาน   คือ  1. งานบริหารงานท่ัวไป  
2.  งานบริหารงานนโยบายและแผน  3. งานกฎหมายและคดี   
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  5. งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน  6.  งานสังคมสงเคราะห์ 
          จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 
2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน  คือ 1. งานนโยบาย
และแผน (กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์)  2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(กิจกรรมการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย)  จากการ
ติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( 
แบบติดตาม ปย. 3 )  พบว่า  
1. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
กรอกสมบูรณ์  มีการควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง   โดยองค์การบริหารส่วนตําบล
กรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
     1.  จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน อบต.  ผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน         
     2.  จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา 
        แต่อย่างไรก็ตาม  กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาอบต.
กรอกสมบูรณ์  ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง   ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมีการวาง
แผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
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         1.2 กิจกรรมการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
สภาพแวดล้อมภายภายใน 
              ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในงานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง  และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร. )  ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  การสั่งใช้กําลังยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  เนื่องจาก อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วน
ใหญ่  เม่ือถึงช่วงฤดูฝนก็มักไปประกอบอาชีพของตน  จึงทําให้มีกําลังในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอและทําให้เกิดความลา่ช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
           ขาดวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ   ในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง เนื่องจากจํากัดด้วยงบประมาณท่ีจะสามารถนํามา
ดําเนินงานได้ 
สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
     ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน  ลมแรง  ทําให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย  ผลิตผลทางการเกษตร
ได้รับความเสียหาย  ต้นไม้ข้างทางหักโค่น   และน้ําป่าไหล่หลากท่วมถนนทําให้พ้ืนผิวถนนได้รับ
ความเสียหายเป็นอันตรายต่อประชาชนท่ีสัญจรไปมาเป็นอย่างมาก  และเม่ือถึงฤดูแล้ง  
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาการขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค – บริโภค พืชพันธ์ุการเกษตร
ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งและภัยเพลี้ยแป้งท่ีเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงปีท่ีผ่านมาและยังไม่
สามารถหาทางป้องกนัได้  ทําได้เพียงแค่หาทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเท่านั้น 
2.  การประเมินความเส่ียง 
        2.1   กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนากรอกสมบูรณ์ 
               1.  ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน
ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเท่าท่ีควร 
               2.  โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของ
เป้าหมาย  สถานท่ีและงบประมาณ 
               3.  แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

2.  กิจกรรมการดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   
ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันท่วงที  ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมี
การวางแผนการปรับปรุงการควบคุม
ต่อไป 
     ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปย.3  พบ
จุดอ่อนหรือความเส่ียง  ในกิจกรรม
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  และ
กิจกรรมการดําเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย  ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้อง
ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในต่อไป 
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     2.2  กิจกรรมการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย    
           1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 
           2. ขาดเจ้าหน้าท่ี  ท่ีรับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนโดยตรง 
           3.  ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   
ซ่ึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึง 
           4.  ปัญหาในการสั่งใช้กําลัง อปพร.ในเขตพ้ืนท่ี   
3.  กิจกรรมการควบคุม 
         3.1  กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาอบต.กรอกสมบูรณ์ 
               1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีประชาชนยังไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เม่ือทราบสาเหตุแล้ว
นํามาปรับปรุง แก้ไข  
               2. จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน อบต. ผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน        
               3. ประสานความร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอหนองโพรงในการดําเนินการจัดประชุมประชาคมตําบลเพ่ือ
จดัทําแผนพัฒนาร่วมกัน          
              4. จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนา 
              5. รณรงค์  ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์
ในการเข้ามาช่วยคิด  ช่วยทําในการพัฒนาท้องถ่ินของตน 
              6.  จัดทําโครงการ หมู่บ้านนําร่องในการเป็นต้นแบบใน
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนท่ีถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ
กําหนด 
        3.2  กิจกรรมการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
               1.  เร่งรัดการฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ร้อยละ 2  ของจํานวนประชากร  
เพ่ือเป็นกําลังหลักในหมู่บ้าน/ตําบลในการปฏิบัติการการช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที  เม่ือมีสาธารณภัยเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
               2.  พัฒนาเจ้าหน้าท่ีโดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง  และฝึกวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิด
ความรู้ความชํานาญ 
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         3.  จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือขออัตรากําลังด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือรับผิดชอบในงานป้องกัน ฯโดยตรง 
         4.  จัดหาวัสดุ–อุปกรณ์ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
         5.  ต้ังงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้กับ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าท่ีทุกคร้ังท่ีเรียกใช้งาน 
4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
       4.1  กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์   
              -  ปรับปรุงคําสัง่แบ่งงานให้มีความชัดเจน  สํารวจ
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกรูปแบบ  เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย  แผ่นพับ  
จัดประชุมในหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรม
และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร 
      4.2  กิจกรรมการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
             -  สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet  วิทยุ  
โทรทัศน์  และทางสื่อสิ่งพิมพ์  มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบล่วง  และ
เพ่ือเตรียมการป้องกันภัย  และสํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  
Internet  เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่ง
การ  โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการท่ีมาตามระบบธุรการเพราะ
อาจล่าช้าไม่ทันการ   
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5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
                ใช้แบบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและ
การรายงานต่างๆ  เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล  เพ่ือ
สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยติดตามประเมินผล
ในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า  1. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารตําบลกรอกสมบูรณ์  และ  2  กิจกรรมการ
ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  มีการควบคุมท่ี
เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่   จึงต้องจัดทําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป  

 

 

 
  สรุปผลการประเมิน 

จากการวิเคราะห์สํารวจ  สํานักปลัด   พบว่า  มี  2  กิจกรรมท่ีต้องบริหารความเสี่ยง  (ความเสี่ยงเดิม)  คือ  
1. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ ยังไม่ 

สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง    
                 2.  กิจกรรมการดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ  ยังไม่สามารถ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที   
ซ่ึงการติดตามตามแบบติดตาม ปย.3  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีความเสี่ยงท่ีต้องจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคมุ 

ภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป  ต่อไป   
     
   

 
           (ลงชื่อ)                        ผู้รายงาน 

            (นางพิศมัย  เบ้าคําภา ) 
                                                                  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
                                                                  วันท่ี  10   เดือน ตุลาคม   2556 



  

แบบ ปย.2 
            

                 ชือ่หน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                 
          สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

         ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                                              
       1.1  กิจกรรมการรับเงินและการจ่ายเงิน 
สภาพแวดล้อมภายใน 
           เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องในการรับเงินและนําส่งเงิน  ทําให้
พบว่าเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ไม่นําเงินส่งเงินให้เจ้าหน้าท่ีการเงินและ
ไม่ได้จัดทําใบส่งเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ีงานเงิน  ทําให้เจ้าหน้าท่ีบันทึก
บัญชี 
3. กิจกรรมควบคุม 
             1. จัดให้มีการแสดงรายงานทางการเงนิเป็นประจําทุกวัน
และปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงิน  การรับเงิน การฝากเงินฯลฯ โดย
มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ จัดทํารายงานให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน 
และมีผู้กํากับดูแลควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
       1.2  กิจกรรมการจัดเก็บรายได้   
สภาพแวดล้อมภายใน 
           1. จํานวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
           2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
            1. ประชาชนขาดความรับผิดชอบในการเสียภาษี ทําให้กา
จัดเก็บภาษียาก 
            2. การเปล่ียนแปลงของผู้ถือครองท่ีดินไม่ได้แจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีอบต.ทราบให้ให้ติดต่อผู้เสียภาษีไม่ได้ ทําให้เกิดลูกหนี้ใน
การค้างชาํระและการจัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
          3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจดัเก็บรายได้ การรายงานและการ
ตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน 

1.3  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุสภาพแวดล้อม
ภายใน    

             1. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาท่ีกําหนดเนื่องจากปัญหา
ด้านงบประมาณ 
             2. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซ้ือ– ดจ้างตาม
ปฏิบัติการจัดซ้ือ-จัดจ้างในกรณีมีการ 
             3.  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
            สภาพแวดล้อมภายนอก 
              1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ  กฎหมาย และข้อบังคับ
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยคร้ัง  จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบาง
กรณีมีข้อผิดพลาดได้ 

ผลการประเมิน  
         ส่วนการคลัง มีภารกิจตามโครงสร้าง และคําสั่งแบง่
งาน  4  งาน  คือ 1.  งานการเงิน  2.  งานบัญช ี 3. งาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้  4. งานพัสดุและทรัพย์สิน  
        จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544   พบความเส่ียงในภารกิจ  2  งาน คือ  
1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  (กิจกรรมการจัดเก็บรายได้) 
2. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. 3)  พบว่า  
1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้    มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
1. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัด
จัดเก็บลูกหนี้ค้างชําระให้ครบถ้วน  
2.  ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
3.  ผู้อํานวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
และตรวจสอบอย่างรอบคอบ 
      แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
ยังไม่ลูกหนี้คงค้างอยู่บ้าง  ซ่ึงยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมีการวาง
แผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
 
 



  

                       แบบ ปย.2 
 

                                                           ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
                  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

                                                                       ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
2. การประเมินความเส่ียง 
      2.1  กิจกรรมการจัดเก็บรายได้   
             1.  ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในงานด้านจัดเก็บ
รายได้  ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงพนักงานจ้างท่ัวไป 
            2. มีลูกหนี้ค้างชําระภาษีเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในการ
ชําระภาษี 
            3.  ลูกหนี้ค้างชําระภาษีอยู่นอกพ้ืนท่ี ยากต่อการเร่งรัดหรือ
ทวงหนี้ 
       2.  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             1.  ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
             2.  การจัดซ้ือ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  
เนื่องความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
      3.1  กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
             1. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัด
จัดเก็บลูกหนี้ค้างชําระให้ครบถ้วน  
              2.  ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
              3.หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
และตรวจสอบอย่างรอบคอบ       
               4. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นําหมู่บ้านเพื่อติดต่อ
กับเจ้าของท่ีดินในการชําระภาษี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ
ท่ีดินโดยการซ้ือ – ขายอยู่อย่างต่อเนื่อง) 
                5.  อํานวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทาง
ไปรษณีย์ (ธนาณัติ)                       
       3.2  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             1.  ประชาสัมพันธ์  รับโอนย้าย 
             2.  หาบุลลากรมาเพิ่ม  
 

ผลการประเมิน  
         กองคลัง  มีภารกิจตามโครงสร้าง และคําสั่งแบ่งงาน  
4  งาน  คือ 1. งานการเงิน  2.  งานบัญชี  3. งานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้  4.  งานพัสดุและทรัพย์สิน  
        จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 
1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  (กิจกรรมการจัดเก็บรายได้) 
2. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.  ) พบว่า  
1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้    มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
1. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัด
จัดเก็บลูกหนี้ค้างชําระให้ครบถ้วน  
2.  ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
3.  ผู้อํานวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
และตรวจสอบอย่างรอบคอบ 
      แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
ยังคงมีลูกหนี้ค้างชําระภาษีอยู่บ้าง  ซ่ึงยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมี
การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

แบบ  ปย.2   
            

                          ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                         
                      สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

                      ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
3. กิจกรรมการควบคุม 
      3.3  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                 1.  กําชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบ
งบประมาณเป็นประจํา  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรง
กับความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
                 2. กําชับเจ้าหน้าท่ีให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้ง
บัญชีมาตรฐานท่ีทางกรมการปกครองกําหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
                3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพ่ือให้การจัดซ้ือ-จัดจา้ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกําหนดเวลา 
                4.  ประชาสัมพันธ์  รับโอนย้าย 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
      4.1  กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  
             1.  ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานในการ
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี 
             2.  ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีนอกพื้นท่ีให้ท่ัวถึงและ
ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  วิทยุชุมชน   ฯลฯ 
            3.  ให้บริการชําระภาษีผ่านทางไปรษณย์ี (ธนาณัติ) 
            4.  ประสานผู้นําทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการชําระ
ภาษีพร้อมท้ังติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
       4.2  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             1.  ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี 
             2.  ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานทราบ  
             3. นําระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ มีระบบ Internet ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ อาทิเช่น เม่ือมีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ก็
สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้ อีกท้ังส่วนการคลังได้นําข้อมูลดังกล่าว
ลงเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วย 
             4.  รับโอนย้ายบุคคลากร 
 

2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
1 .  กํ าชั บ ให้ แ ต่ละหน่ วยงาน ติดตามและตรวจสอบ
งบประมาณเป็นประจํา  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุ
ให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
2.  กําชับเจ้าหน้าท่ีให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชี
มาตรฐานท่ีทางกรมการปกครองกําหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพ่ือให้การจัดซ้ือ-จัดจ้าง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกําหนดเวลา 
ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปย.3  ไม่พบจุดอ่อนหรือความเส่ียง  
ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 
      และพบจุดอ่อนหรือความเส่ียง  ในกิจกรรมการจัดเก็บ
รายได้  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้อง
ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
       4.2   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
               5.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือ - จัดจ้าง
ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน  วิทยุชุมชนในท้องถ่ิน และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหารตําบลกรอก
สมบูรณ์ 
            6.  การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และ
บุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ . ท้องถ่ินอําเภอ 
ท้องถ่ินจังหวัด หมู่บ้านในเขตตําบล เพ่ือร่วมเป็นกรรมการ หรือท่ี
ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
5. วิธีการติดตามประเมินผล     
     5.1  กิจกรรมการจัดเก็บรายได้   
            -  ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชําระจากทะเบียนคุมลูกหนี้ 
     5.2   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
            -  รายงานผลการปฏิบติังานตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประจําปีตามแบบ ผด.3  ให้ผู้บริหารทราบตามลําดับข้ันตอน 
            -  ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง  (ตามแบบ คตง.) 

 

 
สรุปผลการประเมิน 

            จากการวิเคราะห์สํารวจ  กองคลัง  พบว่า  มี  2  กิจกรรมท่ีต้องบริหารความเสี่ยง  (ความเสี่ยงเดิม)  คือ  
1. กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้  ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้   
2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ซ่ึงการติดตามตามแบบติดตาม ปย.3  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีความเสี่ยงท่ีต้องจัดทําแผนการปรับปรุงการ 
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป  
 
 
 
 

                                               (ลงชื่อ).............................................ผู้รายงาน                            
                  (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                                                   ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง 

                                                             วันท่ี  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 
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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                                              
       1.1  กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
สภาพแวดล้อมภายใน 
           1.  จํานวนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
           2.  เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
            1.  เจ้าของท่ีดินอยู่นอกเขตพ้ืนท่ี ยากต่อการเร่งรัดหรือทวง
หนี้ ( ติดต่อไม่ได้, มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของท่ีดิน  (ซ้ือ– ขาย) 
            2.  ด้วยเจ้าของท่ีดินอยู่นอกเขตพ้ืนท่ี  ทําให้เจ้าของท่ีดินไม่
กระตือรือร้นในการมาชําระภาษี 

1.2  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
สภาพแวดล้อมภายใน    
             1. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาท่ีกําหนดเนื่องจากปัญหา
ด้านงบประมาณ 
             2. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซ้ือ–จัดจ้างตาม
ปฏิบัติการจัดซ้ือ-จัดจ้าง  ในกรณีมีการ 
             3.  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
              1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ กฎหมาย และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยคร้ัง  จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณี
มีข้อผิดพลาดได้ 
2.  การประเมินความเส่ียง   
       2.1  กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
             1.  ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในงานด้านจัดเก็บ
รายได้  ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงพนักงานจ้างท่ัวไป 
            2.  มีลูกหนี้ค้างชําระภาษีเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในการ
ชําระภาษี 
            3.  ลูกหนี้ค้างชําระภาษีอยู่นอกพ้ืนท่ี ยากต่อการเร่งรัดหรือ
ทวงหนี้ 
       2.2  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             1.  ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
             2.  การจัดซ้ือ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  
เนื่องความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ 
 

ผลการประเมิน  
         กองคลัง   มีภารกิจตามโครงสร้าง  และคาํสั่งแบ่งงาน  
4  งาน  คือ  1. งานการเงิน  2. งานบัญช ี 3. งานพัฒนา
และจัดเก็บรายได้  4. งานพัสดุและทรัพย์สิน  
        จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ  
1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  (กิจกรรมการจัดเก็บรายได้) 
2. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน (กิจกรรมพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. 3)  พบว่า  
1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้    มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
1. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัด
จัดเก็บลูกหนี้ค้างชําระให้ครบถ้วน  
2.  ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
3.  ผู้อํานวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 
และตรวจสอบอย่างรอบคอบ 
      แต่อย่างไรก็ตาม  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์  ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนด
ไว้  ซ่ึงยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมีการวางแผนการปรับปรงุการ
ควบคุมต่อไป 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1  กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
             1. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเร่งรัด
จัดเก็บลูกหนี้ค้างชําระให้ครบถ้วน  
             2.  ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
             3.  หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ       
              4. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นําหมู่บ้านเพื่อติดต่อ
กับเจ้าของท่ีดินในการชําระภาษี (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าของท่ีดินโดยการซ้ือ – ขายอยู่อย่างต่อเนื่อง) 
               5.  อํานวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทาง
ไปรษณีย์  (ธนาณัติ) 
       3.2  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                 1.  กําชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบ
งบประมาณเป็นประจํา  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้
ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
                 2.  กําชับเจ้าหน้าท่ีให้ศึกษาระเบียบ  กฎหมาย 
รวมท้ังบัญชีมาตรฐานท่ีทางกรมการปกครองกําหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
                3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพ่ือให้การจัดซ้ือ-จัด
จ้างเป็นไปตามวตัถุประสงค์และตรงตามกําหนดเวลา 
                4.  ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
       4.1 กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  
             1.  ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานในการ
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี 
             2.  ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีนอกพื้นท่ีให้ท่ัวถึง
และผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  เสียงตามสาย  
            3.  ให้บริการชําระภาษีผ่านทางไปรษณย์ี  (ธนาณัติ) 
            4.  ประสานผู้นําทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการชําระ
ภาษีพร้อมท้ังติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
 

2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
1.  กําชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณ
เป็นประจํา  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับ
ความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
2.  กําชับเจ้าหน้าท่ีให้ศึกษาระเบียบ  กฎหมาย  รวมท้ังบัญชี
มาตรฐานท่ีทางกรมการปกครองกําหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพ่ือให้การจัดซ้ือ-จัดจ้างเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตรงตามกําหนดเวลา 
ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปย.3  ไม่พบจุดอ่อนหรือความเส่ียง  
ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 
      และพบจุดอ่อนหรือความเส่ียง  ในกิจกรรมการจัดเก็บ
รายได้  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้อง
ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 



  

แบบ  ปย.2    
            

                          ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                         
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
       4.2   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
               1.  ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี 
               2.  ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานทราบ  
               3.  นําระบบ Internet  มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการมีระบบ  Internet  ท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ  อาทิเช่น เม่ือมีการประกาศสอบราคา หรือประกวด
ราคา  ก็สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้อีกท้ังส่วนการคลังได้นําข้อมูล
ดังกล่าวลงเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือชว่ยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้วย 
              4.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการจัดซ้ือ-จัดจ้างผ่าน
ทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน  วิทยุชุมชนในท้องถ่ิน และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหารตําบลกรอก
สมบูรณ์ 
              5.  การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และ
บุคคลภายนอก  เช่น  เทศบาล  อบต. ใกล้เคียง  อบจ . ท้องถ่ินอําเภอ 
ท้องถ่ินจังหวัดหมู่บ้านในเขตตําบล  เพ่ือร่วมเป็นกรรมการหรือท่ี
ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
5. วิธีการติดตามประเมินผล     
     5.1  กิจกรรมการจัดเก็บรายได้   
            -  ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชําระจากทะเบียนคุมลูกหนี้ 
     5.2   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
            1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประจําปี 
ตามแบบ ผด.3 ให้ผู้บริหารทราบตามลําดับข้ันตอน 
            2.  ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง (ตามแบบ คตง.) 

 

 
สรุปผลการประเมิน 

            จากการวิเคราะห์สํารวจ  กองคลัง  พบว่า  มี  2  กิจกรรมท่ีต้องบริหารความเสี่ยง  (ความเสี่ยงเดิม)  คือ  
1. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ยังไม่สามารถ 
จัดเก็บรายได้  ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้   
2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ซ่ึงการติดตามตามแบบติดตาม ปย.3  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีความเสี่ยงท่ีต้องจัดทําแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป  

                                               (ลงชื่อ)...................................................ผู้รายงาน                            
                  (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                                                                   ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง 



  

                                                             วันท่ี 10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
แบบ  ปย.2 

            
                          หน่วยงาน   ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                           
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
          1.1  กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง   
      สภาพแวดล้อมภายใน 
           จาการสํารวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่
ละข้อแล้ว  พบว่ามีระบบควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอ  แต่ยังพบ
ความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง  เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบขาด
ทักษะและความชํานาญในการประมาณราคาก่อสร้างทําให้ประมาณ
ราคาออกมาไม่ครอบคลุมปริมาณงานท่ีจะดําเนินงาน 
       สภาพแวดล้อมภายนอก 
           พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้างไม่สอดคล้อง
กับสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน  ทําให้บางโครงการจัดซ้ือ-จัดจ้างล่าช้า 
เนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก  
            1.2  กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง   
       สภาพแวดล้อมภายใน 
              การออกแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสําคัญท่ีต้องดําเนินการ
ควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เปน็สิ่งสําคัญท่ีต้อง
ดําเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันการดําเนินการ
ดังกล่าวมีความล่าช้า อันเนื่องมาจากมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ  และไม่มี
ทักษะ  ขาดความชํานาญในการเขียนแบบ ซ่ึงเป็นความเสี่ยง จําเป็นต้อง
ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง 
         สภาพแวดล้อมภายนอก 
               พบความเสี่ยงในด้านการออกแบบงานก่อสร้างไม่สอดคล้อง
กับสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน ทําให้บางโครงการการจัดซ้ือจัดจ้าง
ล่าช้า   เนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก 
2.  การประเมินความเส่ียง 
       2.1  กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง    
              1.  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  ยังขาดความชํานาญและทักษะ
ในการใช้เคร่ืองมือสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีเกี่ยวข้อง
ในการดําเนินการ และการสืบค้นข้อมูล ทําให้การประมาณการล่าช้าไม่
สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ข้อจํากัดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอก  เช่น  สภาวะเศรษฐกิจต่างๆ 
ก็มีผลกระทบต่อการดําเนินโครงการ การสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน 
              2.  บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน   

ผลการประเมิน    
          ส่วนโยธา  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน  
ออกเป็นภารกิจงานประจํา  4  งาน  คือ  1 งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุม  3. งานประสานสาธารณูโภค  
4. งานผังเมือง  จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  
งาน  คือ 1. งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง (กิจกรรมการ
ประมาณราคากอ่สร้าง)  2. งานออกแบบและควบคุม 
(กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง) จากการติดตามผลตามแบบ
รายงานการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุง  (แบบติดตาม ปย. 
3) พบว่า  
1. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง  มีการควบคุมท่ี
เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้
ดําเนินการ  ดังนี้ 
1.  ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ
การออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง 
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง 
ยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการ
ดําเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง  ยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมีการวาง
แผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
2. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
1.  ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 
ในการออกแบบก่อสร้าง 
        แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมการออกแบบก่อสร้างยัง
ล่าช้า  และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน  ยังมีความเส่ียงท่ีต้องมี
การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 

 



  

 

แบบ  ปย. 2 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
        2.2  กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง    
               1.  เป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญต่อการดําเนินโครงการ  และ
การประมาณการราคาซ่ึงในปัจจบุันมีความล่าช้าและมีความผิดพลาด
บางส่วน อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอ  และไม่ชํานาญการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
    3.1   กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง   
           1.  กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ ๆ 
หนังสือสั่งการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยใช้ระบบสารสนเทศ  (IT) 
เพ่ือให้การคํานวณราคาคา่ก่อสร้างขณะจัดทําข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในอนาคตมากท่ีสุด 
           2.  ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง 
           3.  ปรับกรอบอัตรากําลังเพ่ือขอบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพ่ิมเติม 
    3.2   กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง    
           1.  กําชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการอย่างถูกต้องและ
เป็นระบบ โดยลําดับความสําคัญของโครงการในการออกแบบแปลน 
           2.  ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง 
           3.  ปรับกรอบอัตรากําลังเพ่ือขอบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพ่ิมเติม 
4.  สารสนเทศและการส่ือสาร   
        การใช้งานระบบสารสนเทศ  การปฏิบัติราชการของส่วนโยธามี
ระบบ  Internet  และระบบเครือข่าย Network  (LAN)  สามารถ
สืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ท้ังหน่วยงาน ซ่ึงสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ข้อจํากัดในการใช้งานของระบบแต่ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจํากัดด้าน
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan 
ภายในองค์กร 
 

ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใน
กิจกรรมการประมาณการราคากอ่สร้าง และกิจกรรมการ
ออกแบบการก่อสร้าง  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมต้องดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 
 

 
 



  

 

แบบ  ปย. 2 
 

     หน่วยงาน  ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

ณ  วันท่ี   30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
5. การติดตามประเมินผล 
          ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทํางาน เป็นเคร่ืองมือหลักในการ
ติดตามประเมินผล  นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงานชว่ยใน
การติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ  ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา และ
จากการติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า  1. กิจกรรมการ
ประมาณราคากอ่สร้าง   2.  กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง   มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่   จึงต้องจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 

 

 
สรุปการประเมินผล 

จากการวิเคราะห์สํารวจ  ส่วนโยธา   พบว่า  มี  2  กิจกรรมท่ีต้องบริหารความเสี่ยง  (ความเสี่ยงเดิม)  คือ  
1. กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ การประมาณราคาก่อสร้างยังไม่สอดคล้อง 

กับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการดําเนินการจัดซ้ือ - จัดจ้าง    
2.  กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง   ยังคงมีจุดอ่อน  คือ  การเขียนแบบยังมีความล่าช้าและมีข้อผิดพลาด

ในบางส่วน 
ซ่ึงการติดตามตามแบบติดตาม ปย.3  พบความเสี่ยงท่ีอันเนื่องมากจากภารกิจท่ีได้รับมีมากข้ึน 

เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ  และยังขาดทักษะ  ความชํานาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์   การติดตามประเมินผลตามแบบ
ติดตาม ปย.3   มีกิจกรรมการควบคุมท่ียังมีความเส่ียงอยู่ จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป  

  
 
 
 

      (ลงชื่อ)                                             ผู้รายงาน                                         
                                                     (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 

                                             ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา     
                                     วันท่ี  10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
แบบ  ปย.2    

            
                      ชื่อหน่วยงาน  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารตําบลกรอกสมบูรณ์ 
                       สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

                            ณ  วันท่ี  30   เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 
 

 
องค์ประกอบควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
            1.1 กิจกรรมการบริหารงานท่ัวไป  
     สภาพแวดล้อมภายใน 
             ตามคําสั่งแบ่งงานองคก์ารบริหารส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์  มีภารกิจงานทั้งสิ้น  3  งาน  เม่ือสํารวจและประเมิน
ระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว  พบว่าระบบควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ  แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง  
กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในด้านการบริหารงานท่ัวไป  ยังขาดบุคลากร
ปริมาณของงานท่ีปฏิบัติมากกว่าปริมาณของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน    
2.  การประเมินความเส่ียง 

 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยง
จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจ
งานประจําแล้ว  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  ดังต่อไปน้ี 
           -  บุคคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
          1. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีภายในช่วยปฏิบัติงาน 
          2. เพ่ิมเติมแผนอัตรากําลัง                
4.  สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
         นําระบบ Internet  มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ  เพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ  โดยไม่ต้อง
รอรับหนังสือสั่งการท่ีมาตามระบบธุรการ  มาศึกษาและจัดวาง
ควบคุมภายในในการดําเนินงานต่างๆ  ดังนี้ 
          1.  การสํารวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
ระบบ  Internet  เพ่ือทราบข้อมูลท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ผลการประเมิน 
        ส่วนการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจตาม
โครงการและคําสั่งแบ่งงาน  3  งาน  คือ  1. งานบริหารการศึกษา  
2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   3. งานพัฒนา
ศูนย์เด็ก 
         จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  1  งาน   คือ   1. งานส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  (กิจกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬา)  จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุง  (แบบติดตาม ปย. 3)  พบว่า  
1.  กิจกรรมการจัดการบริหารท่ัวไป  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
แล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
1.  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีภายในปฏิบัติหน้าท่ี 
      แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ยัง
ขาดแคลนบุคคลากรในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงยังมีความเสี่ยงท่ีต้องมี
การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  ใน
กิจกรรมการจัดการบริหารงานท่ัวไป  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม  ต้องดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
แบบ  ปย.2 

 
                   หน่วยงาน  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

                  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 
              ณ  วันท่ี  30   เดือน กันยายน   พ.ศ.  2556 

 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 

         2.  ประชาสัมพันธ์การรับผ่านทางเว็บไซต์ของทาง อบต. วิทยุ
ชุมชนในท้องถ่ิน  เสียงตามสายของหมู่บ้าน และประสานความ
ร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานท่ีมีความสามารถทางด้านกีฬาใน
เขตพ้ืนท่ีเพ้ือให้คําปรึกษาและขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่อไป 
         3.  การติดต่อประสานงานภายใน  อบต. กรอกสมบูรณ์    
ระหว่างส่วนต่างๆ โดยใช้ระบบ Wireless  Lan   เพ่ือเป็นการสื่อสาร
ท่ีทันสมัยและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร งานของแต่ละส่วน
ราชการ 
        4.  จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดการแข่งขัน
กีฬาและให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีร่วมแข่งขัน 
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
        ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทํางาน เป็นเคร่ืองมือหลักใน
การติดตามประเมินผลนอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงาน
ช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในการติดตามและประเมิน 
ผลนั้น ดําเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 

 

     
 สรุปผลการประเมิน 

            จากการวิเคราะห์สํารวจ  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  พบว่า  มี  1  กิจกรรมท่ีต้องบริหารความเสี่ยง  
   (ความเสี่ยงเดิม)  คือ  

 1.  กิจกรรมการจัดการบริหารท่ัวไป  ยังคงมีจดุอ่อน  คือ  ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงการติดตามตาม 

              แบบติดตาม ปย.3  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีความเสี่ยงท่ีต้องจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป   
 

       

 
      (ลงชื่อ)        ผู้รายงาน  
                  (นางสาวสมลักษณ์  ครองบุญ) 
                       ตําแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 

                                            วันท่ี  ๑๐   ตุลาคม   2556



  

                                                                                                                   แบบ ปม. 
 

  ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                                                                 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555    ถึง    วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน   

(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ
สาเหตุ 

 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุมด้าน 

 

(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(8) 

งานนโยบายและแผน        
กิจกรรม 
1.การจัดทําแผนพัฒนาอบต.หนอง
โพรง 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุก
หมู่บ้านสนใจ และเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ปัญหาแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทําให้การ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ตําบลกรอกสมบูรณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหา
และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

ความเสี่ยง 
1. ความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนเป็นเพียง
ทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน
ประชาชนยังไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเท่าที่ควร 
2. โครงการ/กิจกรรมที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนายัง
ขาดความชัดเจนในกลุ่ม
ของเป้าหมาย  สถานที่
และงบประมาณ 
 

 
 

 
  

 
กลาง 

 
1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่
ประชาชนยังไม่กล้า
แสดงความคิดเห็นและ
เข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็น
เพราะเหตุใด เมื่อทราบ
สาเหตุแล้วนํามา
ปรับปรุง แก้ไข  
2.  จัดประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงาน 
อบต. ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผน 
 

 
แผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนตําบลหนอง
โพรง ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ในเขตพื้นที่ได้เท่าที่ควร  
ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงที่
ต้องจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 

จุดอ่อน 
การตัดโครงการอันเกิดจาก
ความต้องการของชุมชน
เสนอมาอาจทําให้เกิดความ
ขัดแย้ง และไม่เข้าใจกัน
ระหว่างผู้นําชุมชนและ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สาเหตุ 
ความต้องการของ
ประชาชนมีจํานวมมาก
และหลากหลาย แต่ไม่
สามารถดําเนินการได้
ทั้งหมดตามความต้องการ  
เนื่องด้วยจํากัดด้วยข้อมูล 

 
1.  ประสานความร่วมมือ
กับสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอหนองโพรงในการ
ดําเนินการจัดประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาร่วมกัน 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์   
ให้ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้ามา
ช่วยคิด  ช่วยทําในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตน 
 

 

 

 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน   
(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
และสาเหตุ 

 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

 (8) 

 3. แผนพัฒนายังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 
สาเหตุ 
1. ประชาชนขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา   โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย   สถานที่  และ
งบประมาณที่จะใช้ดําเนินการ   

  3. จัดลําดับความสําคัญ
ก่อนหลังของปัญหาในการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
4.จัดโครงการ อบต.สัญจร 
เพื่อออกพื้นที่รับฟังความ
คิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่
เป็นประจําทุกปี 
5.จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคม
ตําบลเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับฟังปัญหา/
ความต้องของทุกหมู่บ้าน
กําหนด 
 

  3.  จัดทําโครงการ 
หมู่บ้านนําร่องในการเป็น
ต้นแบบในการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่
ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ 

 
 
 
 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555  ถึง  วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

(2) 

วัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

  
(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและ
สาเหตุ 

 
 

(7) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

 (8) 

 3. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผน
เฉพาะกิจ  ซึ่งคัดคิดขึ้นมาโดยเฉพาะ
ในช่วงที่จะนําเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการ
วางแผนวิเคราะห์ปัญหาภาพรวมของ
หมู่บ้าน 
4. ประชาชนไม่ให้ความ 
สําคัญเข้าร่วมประชุมประชาคม 

  7. จัดโครงการ อบต.สัญจร เพื่อออก
พื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เป็น
ประจําทุกปี 
8. จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบลเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับฟังปัญหา/ความต้อง
ของทุกหมู่บ้านกําหนด 
 

   

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

                    (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                   ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
                   วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555    ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

(3) 

ระดับความ
เสี่ยง

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)

(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 

 (5) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม  

 
(8) 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
กิจกรรม 
2. การดําเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย / ภัย
ธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้การช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 
ในตําบล  มีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  เป็นไปตามมาตรฐาน  
ลดการสูญเสียชีวิต  ทรัพย์สิน
ของประชาชน  และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จัดการงบประมาณ 

ความเสี่ยง 
1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่
ทันท่วงที 
2. ขาดเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบในงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
4. ปัญหาในการสั่งใช้กําลัง อปพร.ในเขต
พื้นที่   
สาเหตุ 
   ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทําให้
บ้านเรือนราษฎรเสียหาย  และพันธุ์พืช
ทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่น
ล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้อง
ถนน  และน้ําท่วมไหลแรงกัดเซาะผิว
จราจร   

 
O  C 

 
กลาง 

1. ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาในงานที่
เกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
2. จัดฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  
ให้ได้ร้อยละ 2 ของ
ประชากรในพื้นที่ 
3. จัดทําป้ายเตือน 
สาธารณภัยต่าง ๆ ให้ผู้
สัญจรผ่านในเขตพื้นที่
ระมัดระวังในการ
เดินทาง 
4. กําหนดกรอบ
พนักงานส่วนตําบล  3  
ปี  และพนักงานจ้าง  4  
ปี 

การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยยังไม่
ทันท่วงที   และการ
แก้ไขปัญหาเพลี้ยะ 
แป้งยังไม่บรรลุผล  
ยังมีความเสี่ยงที่ต้อง
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 

 จุดอ่อน 
1. ในช่วงฤดูแล้ง 
พื้นที่จะแล้งมาก และ
ในช่วงฤดูฝนมีพายุฝน  
ลมแรง ทําให้เกิด
ความเสียหายในเขต
พื้นที่เป็นอย่างมาก 
2. ขาดแคลน
บุคคลากร 
สาเหตุ 
เกิดจากการบุกรุก
ทําลายป่า  เพื่อการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในเขตพื้นที่
และกลุ่มนายทุน
ภายนอก 

  
1. ให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบลงพื้นที่สร้าง
ความรู้และความเข้าใจ
แก่ประชาชน เพื่อให้คน
กับป่าอยู่ร่วมกันได้  
2.  ฝึกอาสาสมัคร 
อพปร.เพิ่มเติม ให้ได้
ร้อยละ 2 ของ
ประชากร   
3.  ขอเปิดกรอบ
อัตรากําลังเพิ่มเติม  
เพื่อขอตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
รับผิดชอบงานโดยตรง 



  

 

 
แบบ ปม. 

 
ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2555   ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 

(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและ
สาเหตุ 

 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

          ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ํา 
อุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความ
เสียหายจากภัยแล้ง    
2. น้ําท่วมบ้านเรือนราษฎร  และพื้นที่ 
ทางการเกษตรของประชาชนในชว่งฤดูฝน 
3.  ทรายพัดในช่วงฤดูฝน 
4.  เมื่อฝนตกมีพายุ  ลมแรง ทําให้ต้นไม้ข้างทาง
โค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้อง
ถนน  และน้ําท่วมไหลแรง 
กัดเซาะพื้นผิวทางจราจร   
5. เพลี้ยะแป้งระบาดในช่วงฤดูแล้ง 
6. ในชว่งฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์

  4. จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ที่
จําเป็นในการปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอ และทันต่อ
การแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชน 
5.จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การจัดทําเชื้อราบิวเวอร์
เรียในการป้องกัน 
เพลี้ยะแป้งในเขตพื้นที่ 
และส่งเสริมให้เกษตรกร
แช่ท่อนพันธุ์มันสําปะหลัง
ก่อนการเพาะปลูก 
 

  4. จัดหาวัสดุ- อุปกรณท์ี่
จําเป็นในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอ  และทันต่อการ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน 
5.  ตั้งงบประมาณเพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ
หน้าที่ให้กับ อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เรียกใช้
งาน 
6. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า
รับการฝึกอบรมสัมมนาใน
งานที่เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 



  

การเกษตรในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย 
 

 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2555   ถึง  วันที่ 30   เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

(2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

(5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและ
สาเหตุ 

 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(8) 

 7. กําลัง อปพร. ส่วนใหญ่เป็น
บุคคลภายนอก และประกอบอาชีพ
เกษตรกร  จึงไม่สามารถสั่งใช้งานได้อย่าง
เต็มที่ 
8. ยังไม่เปิดกรอบอัตรากําลังในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อรับผิดชอบในงานโดยตรง 
 

     7. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและกําจัด 
เพลี้ยะแป้งในเขตพื้นที่ และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรแช่ท่อน
พันธุ์มันสําปะหลังก่อนการ
เพาะปลูก 
 

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

                    (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
          ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 

                วันที่    10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง  วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุมด้าน 

 
 

(3) 

ระดับความ
เสี่ยง

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 
 

(8) 

3. กิจกรรมการลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
3.1 การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าในเขตพื้นที่ป่า
ชุมชน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 
2. เพื่อรักษาสภาพความ
สมบูรณ์ของผืนป่าชุมชน ให้
เป็นแหล่งอาหารให้กับ
ราษฎรตําบลหนองโพรงและ
พื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน  

ความเสี่ยง 
1. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลาย
เส้นทาง  ทําให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่ 
2. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบ
ของต้นไม้ เพื่อคายน้ําทําให้มีใบไม้ทับถมกัน
เป็นจํานวนมาก ทําให้บางครั้งเกิดการเสียดสี  
หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า   ทําให้เกิดไฟไหม้ 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และขาดจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกับ
ป่าชุมชน 

 
O 

 
กลาง 

 
1. จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดับไฟ
ป่าให้กับอาสาสมัคร
ดับไฟป่าทุกหมู่บ้าน 
2. จัดทําแนวกันไฟ
รอบป่าชุมชน   
3. มีอาสาสมัครดับไฟ
ป่าประจําหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 
4. มอบวัสดุดับไฟป่า
ให้กับทุกหมู่บ้านที่มี
เขตพื้นที่ติดต่อกับป่า
ชุมชน 

 
มีไฟลามทุ่งยังมี
ความเสี่ยงที่ต้อง
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
ต่อไป 

  
จุดอ่อน 
1. ไม่มีอาสาสมัคร
ลาดตระเวนเฝ้า
ระวัง 
สาเหตุ 
1. พื้นที่ป่า ,ทุ่ง
หญ้า  มีขนาดกว้าง
มาก 
3. มีเส้นทางในการ
เข้าถึงน้อยเส้นทาง 

  
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดับไฟลามทุ่ง  และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชน  เพื่อให้คนกับป่า
อยู่ร่วมกัน  พร้อมทั้งปลูก
จิตสํานึกให้ประชาชนรักษ์
และหวงแหนป่าของชุมชน 
2.  จัดการบํารุงรักษาแนวกัน
ไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจําทุกปี 
3.  จัดตั้งงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ในการ
ดับไฟ 
 

 

 

 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2554   ถึง  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2555 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

(2) 

วัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ด้าน 

 
(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

 
(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

(5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและ
สาเหตุ 

 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(8) 

3. เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติแหล่งน้ําและผืนป่า 
ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ให้
ระบบนิเวศเป็นไปตามกลไก
ของธรรมชาติ   ให้คนและป่า
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
อย่างยั่งยืน 
 

5. ขาดการบํารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
6. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และ
ส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟ
ป่า 
สาเหตุ 
1. ไฟไหม้ป่า 
2. มีการลักลอบเก็บของป่าไปขาย 
3. การลักลอบตัดต้นไม้ในป่า 
4. การบุกรุกพื้นที่ป่า 
 

  5. จัดชุด
ลาดตระเวนป่า
ชุมชนเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง    

  
 

4. จัดชุดลาดตระเวนเป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง 

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

               (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                        ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
             วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2555   ถึง  วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

4. กิจกรรมป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ 
1. โครงการปฏิบตัิการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ความเสี่ยง 
1. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ 
2. มีลูกน้ํายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไป 
ในหมู่บ้าน 
3. มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพื้นที่
เป็นจํานวนมาก 
สาเหตุ 
1. ประชาชนขาดความตระหนักในการ
ควบคุมโรคอย่างจริงจัง 
2. อาสาสมัครประจําหมู่บ้านขาดการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  อาจจะด้วย
การขาดแรงจูงใจในการทํางาน 
3. ขาดความร่วมมือจากประชาชนใน
พื้นที่ 
4. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจาก
ทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว   โดยขาด
การดูแลตัวเองเบื้องต้น 
 

 
O  C 

 
กลาง 

 
1. มอบทรายอะเบท
ให้กับราษฎรทุกครัวเรือน
เพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
2. ออกบริการพ่นหมอก
ควันให้กับบ้านเรือน
ราษฎรในเขตพื้นที่ทุก
ครัวเรือน 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้าง
จิตสํานึกในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือด 
ออกให้กับประชาชน 
 

 
พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกใน
เขตพื้นที่อยู่    ยัง
มีความเสี่ยงที่ต้อง
จัดทําแผน 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
ต่อไป 

  
จุดอ่อน 
ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
เท่าที่ควร 
สาเหตุ 
ประชาชนมักรอ
ความช่วยเหลือจาก
ทางภาครัฐเพียง
อย่างเดียว   โดย
ขาดการดูแลตัวเอง
เบื้องต้น 

 
1. มอบทรายอะเบทให้กับ
ราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย 
2. ออกบริการพ่นหมอก
ควันให้กับบ้านเรือน
ราษฎรในเขตพื้นที่ทุก
ครัวเรือน 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุ
ของการแพร่ระบาดของ
โรคและทําความเข้าใจถึง
การป้องกันและควบคุม
โรค 
 

 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง  วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและ
สาเหตุ 

 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

 5. ในช่วงฤดูฝน  มีน้ําขังอยู่ทั่วไป  
ทําให้เป็น 
แหล่งวางไข่ของยุงลาย 
6. สุขลักษณะภายในครัวเรือนไม่
เหมาะสม 

     4. สร้างจิตสํานกึให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ด้วยตนเองเบื้องต้น 
5. จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงาน 

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

              (นางพิศมัย  เบ้าคําภา ) 
                      ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
           วันที่   10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555   ถึง  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

5. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 
5.1  โครงการเงินกู้ยืม
เศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตร 
 2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพของเกษตร  
โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 
3. ส่งเสริมการขยายตัวของ
ผลผลิตทางการเกษตรให้ออก
สู่ตลาดมากยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยง 
1. มีลูกหนี้ค้างชําระเงินกู้เกินระยะเวลาที่
กําหนดในสัญญา 
2. การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มี
หลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ 
3.  ถึงกําหนดชําระแล้วแต่ยังไม่ชําระ 
สาเหตุ 
1. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามสัญญา
เงินกู้   
2. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ขอกู้ 
3. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชําระเงินกู้ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
4. ประธานโครงการขาดความรู้ความ
เข้าใจ 
 

 
O   

 
ต่ํา 

 
1. มีการติดตามการ
ชําระหนี้ของกลุ่มอาชีพ 
จากเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการ
เป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง    
2. มีการตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของ
โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน
ก่อนการพิจารณา
อนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่ม
อาชีพ 
3. แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึง
กําหนดเวลาในการ
ชําระเงินกู้ยืม 
 

 
มีลูกหนี้ค้างชําระ
เงินกู้เกินระยะเวลา
ที่กําหนดในสัญญา   
ยังมีความเสี่ยงที่
ต้องจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
ต่อไป 

  
จุดอ่อน 
1. องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์  ไม่สามารถ
เรียกชําระหนี้เงินกู้
ได้ตามยอดที่ค้าง
ชําระ 
สาเหตุ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์ 
ขาดบุคลากรใน
ตําแหน่ง นิติกร  ใน
การบังคับใช้
กฎหมายกับผู้ผิด
สัญญาการกู้ยืมเงิน 

 
1. มีการติดตามการชําระ
หนี้ของกลุ่มอาชีพ จาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการเป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง    
2. มีการตรวจสอบความ
เป็นไปได้ของโครงการที่ขอ
กู้ยืมเงินก่อนการพิจารณา
อนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่ม
อาชีพ 
 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2555   ถึง  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความเสี่ย
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

4. เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

   3.  มีการตรวจเยี่ยม
กลุ่มอาชีพ  จาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง 

  3.  มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ  
จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการเป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.  รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วน
ตําบลในตําแหน่งนิติกร เพื่อ
รับผิดชอบในงานด้านกฎหมาย
และคดีโดยตรง 

                 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………............ผู้รายงาน 
             (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                     ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
          วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555 

 



  

แบบ ปม. 
ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

6. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
6.1 โครงการ  ฝึกอบรมให้
ความรู้ทันต่อยาเสพติด 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  และ
เยาวชน  ประชาชน  เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดภายในหมู่บ้านของ
ตนเอง 
 2. เพื่อสํารวจและคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดในเขตพื้นที่ 
3. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติด
ยาเสพติดในเขตพื้นที่ 
 

ความเสี่ยง 
1. ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความ
เป็นจริง 
สาเหตุ 
1. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้า
ยาเสพติด 
2. ผู้เสพ หรือผู้ค้ายาเสพติด  เป็นญาติ
กับผู้ให้ข้อมูล  
3.  การกลั่นแกล้งกันเองของ
ประชาชนภายในหมู่บ้าน 
4. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสําคัญ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
หมู่บ้านของประชาชน 
5. เด็ก  เยาวชน  ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทาง
ส่วนราชการ 
 

 
O   

 
กลาง 

 
1. จัดประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่าง
ผู้บริหาร  พนักงานส่วน
ตําบล  ผู้นําชุมชนและ
ประชาชน  เด็ก  เยาวชน 
ในเขตพื้นที่เกี่ยวกับ
ความสําคัญของการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
และหาแนวทางป้องกัน
และควบคุมร่วมกัน 
 
 

 
จากแหล่งข่าว
พบผู้ค้า และผู้
ติดยาเสพติด   
ในเขตพื้นที่อยู่  
ยังมีความเสี่ยงที่
ต้องจัดทําแผน 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
ต่อไป 

  
จุดอ่อน 
ไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งข่าวในเขตพื้นที่
ได้ 
สาเหตุ 
เด็ก  เยาวชน  
ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการให้
ข้อมูลกับทางส่วน
ราชการ 

 
1. จัดประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่าง
ผู้บริหาร  พนักงานส่วน
ตําบล  ผู้นําชุมชนและ
ประชาชนในเขตพื้นที่
เกี่ยวกับความสําคัญของ
การแก้ไขปัญหายาเสพ 
ติดในหมู่บ้านและหา
แนวทางป้องกันและ
ควบคุมร่วมกัน 
 



  

แบบ ปม. 

 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555    ถึง   วันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ
สาเหตุ 

 
 

(2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

(5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและ
สาเหตุ 

 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(8) 

    2. มีการตรวจสอบข้อมูล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 

  2. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม
ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  เพิ่มทักษะในการ
ชี้นํา และยุทธวิธีในการจูงใจมวลชนให้เข้าร่วม
กิจกรรม   และเป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐ
มากยิ่งขึ้น  
 

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

                  (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                          ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
               วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555    ถึง   วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ด้านของงานที่
ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

(2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

(5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 

(8) 

7. กิจกรรมปกป้องเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
7.1  โครงการก่อสร้าง
ซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย  
เทิดไท้องค์ราชัน  84 พรรษา 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ
ครบ  84  พรรษา 
 

ความเสี่ยง 
1. ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือก
จากประชาคมหมู่บ้าน 
2. บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบแล้ว
มีการชํารุดเสียหายภายหลัง 
สาเหตุ 
1. การพิจารณาคัดเลือกของประชาคม
หมู่บ้านไม่ละเอียดรอบคอบ  ซึ่งอาจมา
จากบุคคลกลุ่มนอ้ยในหมู่บ้าน  อาจไม่มี
การพิจารณาประวัติ  สภาพความ
เป็นอยู่  และภูมิหลังของผู้ถูกพิจารณา 
2. เจ้าของบ้านยากจนไม่มีงบประมาณ
ในการซ่อมบํารุงภายหลังการส่งมอบ
แล้ว 

 
  O C 

 
ต่ํา 

 
1. มีการตรวจสอบ
รายงานบันทึกการ
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านที่ส่งมา 
2. ตรวจสอบใน
รูปแบบของ
คณะกรรมการ  โดย
ออกตรวจสอบและ
ตรวจเยี่ยมผู้ผ่านการ
คัดเลือกก่อนการ
พิจารณาอนุมัติ
ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
บ้านเรือนของราษฎร 

 
การก่อสร้างและ
ซ่อมแซมบ้าน
ท้องถิ่นไทย เทิดไท้
องค์ราชัน  85 
พรรษา  ยังมีความ
เสี่ยงที่ต้องจัดทํา
แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ต่อไป 
 

  
จุดอ่อน 
1. ความเหมาะสมของผู้
ได้รับคัดเลือกจาก
ประชาคมหมู่บ้าน 
สาเหตุ 
1. การพิจารณาคัดเลือก
ของประชาคมหมู่บ้านอาจ
มาจากบุคคลกลุม่น้อยใน
หมู่บ้าน  อาจไม่มีการ
พิจารณาประวัติ  สภาพ
ความเป็นอยู่  และภูมิหลัง
ของผู้ถูกพิจารณา 
 
 

 
1. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ประชุมประชาคม
หมู่บ้านทุกครั้ง 
 2. กําหนดหลักเกณฑ์
จํานวนคนที่เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจํานวน
ประชากรในหมู่บ้าน 
3. กําหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้ชัดเจน 
4.  มีการประชา 
สัมพันธ์โครงการอย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน  
 (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ
สาเหตุ 

 
 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุม 
ที่มีอยู่ 

 
 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 

(8) 

2.  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซม
บ้านเรือนให้กับราษฎรผู้ยากไร้  และ
ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ผู้ประสบ
ปัญหาที่อยู่อาศัย   
3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้  
และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ 
4. เพื่อให้ผลผลิต (บ้านท้องถิ่นไทย) 
ที่ได้ดําเนินการมีความถูกต้องตาม
แบบแปลนที่กําหนดและเหมาะสม
กับงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ 
 

     2. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
ที่ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
สาเหตุ 
1. ราษฎรในหมู่บ้านไม่เห็น
ความสําคัญของการประชุมเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม 
2. ประชาชนขาดความรู้และความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการที่
แท้จริง 

5. จัดประชุมเพื่อสร้างความ
เข้าใจระหว่างผู้บริหาร  
พนักงานส่วนตําบล  ผู้นํา
ชุมชนและประชาชนในเขต
พื้นที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์
หลักของโครงการและ
หลักเกณฑ์การดําเนินงานให้
เข้าใจตรงกันทุกภาคส่วน 

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

              (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                       ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
            วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

แบบ ปม.  
 

ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง  วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ
สาเหตุ 

 
 

(2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

(5) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(8) 

งานการเงินและบัญชี            

กิจกรรม   

1.  การรับเงินและการ
จ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ให้การบันทึกการรับเงิน
การจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

ความเสี่ยง 
1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ไม่ได้ทําใบส่งเงิน
ให้เจ้าหน้าที่การเงินทุก
วัน 
2. พบข้อบกพร่องใน
การรับเงินการส่งเงิน
การบันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน 
3. ปริมาณงานมากกว่า
ปริมาณของบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน  ทําให้งานมี
ความผิดพลาดได้ง่าย 

 

 
 

 
ต่ํา 

 
1. จัดให้มีการจัดทํา
รายงานทางการเงินเป็น
ประจําทุกวัน 
2.  ให้มีการทําให้นําส่งเงิน
เป็นประจําทุกวันและ
ปฏิบัติตามระเบียบ การ
จ่ายเงิน การรับเงิน การ
ฝากเงิน ฯลฯ โดยมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 จัดทํารายงานให้เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน
และมีผู้กํากับดูแลควบคุม
อย่างต่อเนื่อง 

  
การรับเงินและจ่ายเงิน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์  ยังมีความ
เสี่ยงที่ต้องจัดทํา
แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป   

จุดอ่อน 
พบข้อบกพร่องในกการรับเงิน
และการจ่ายเงินการบันทึกบัญชี
ไม่เป็นปัจจุบัน 
สาเหตุ 
1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่ได้
ทําใบส่งเงินให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ทุกวัน ทําให้บันทึกบัญชีไม่เป็น
ปัจจุบัน 
2. ขาดแคลนบุคคลากร 

1. ใช้แบบสอบถามความคุม
ภายในเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการ
ทํางานด้านการรบัเงินและ
การเบิกจ่ายเงิน 
2. กําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบการจ่ายเงิน 
การรับเงิน การฝากเงินฯลฯ
อย่างเคร่งครัด 
3. ให้มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินเป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง ครบถ้วนและมีผู้
กํากับดูแลควบคมุอย่าง
เคร่งครัด 
4. กําหนดตําแหน่งเพิ่ม 

                  ชื่อผู้รายงาน................................................................. 
                                     (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง 
                                                                                                                                                            วันที่  10  ตุลาคม  2556 



  

แบบ ปม. 
ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรับงวด ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555    ถึง   วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและ
สาเหตุ 

 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

 4. พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานขาด
ทักษะในการปฏิบัติงานและขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง  ปฏิบัติงานตามคําสั่ง
ผู้บังคับบัญชา 
สาเหตุ 
1. บุคลากรในตําแหน่งเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีสอบเปลี่ยนสายงาน
ไปดํารงตําแหน่งในส่วนงานอื่น ทําให้
ตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการทํา
ฎีกาเบิกจ่ายเงินว่างลง 
 

  3. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานการเงินและบัญชีเรียนรู้งานซึ่ง
กันและกันเพื่อให้สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ในกรณีที่ตําแหน่งงานใน
หน่วยงานว่างลง 
4. จัดส่งพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
5. กําหนดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม 

  3. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
การเงินและบัญชีเรียนรู้
งานซึ่งกันและกันเพื่อให้
สามารถทํางานร่วมกันได้
ในกรณีที่ตําแหน่งงานใน
หน่วยงานว่างลง 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําฏีกาเบิกจ่ายเงินแก่
พนักงานจ้างผูป้ฏิบัติ 
งาน 

 
   
 
 

           (ลงชื่อ)....................................................ผู้รายงาน               
                                    (นางพิศมัย  เบ้าคําภา)  

                                     ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง      
                                                                                  วันที่  10  ตุลาคม   2556 



  

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2555   ถึง   วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2555 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 
 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)

(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 
 

(8) 

งานพัฒนาและจดัเก็บ
รายได้ 

กิจกรรม 
2. การจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารตําบลกรอก
สมบูรณ์  เป็นไปตาม
ระเบียบ ฯ กฎหมายที่
กําหนด 

ความเสี่ยง 
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้  การรายงาน  
และการตรวจสอบเป็นคน
เดียวกัน 
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยัง
ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
และขาดความรู้  ความเข้าใจ  
ในเรื่องของระเบียบฯ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน
จัดเก็บรายได้ 
 

 
 

 
ต่ํา 

 
1.  ส่งเจ้าหน้าที่   ที่
เกี่ยวข้องในงานจัดเก็บ
รายได้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง   
 

 
งานจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหาร
สว่นตําบลกรอก
สมบูรณ์ยังมีลูกหนี้
ค้างชาํระต้องจัดทํา
แผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ต่อไป   

จุดอ่อน 
คุณภาพของงานมีโอกาส
ผิดพลาดอยู่บางส่วน 
สาเหตุ 
เจ้าของที่ดินอยู่ไกลขาดการ
ติดต่อ  เป็นคนนอกพื้นที่การ
ติดตามยากลําบาก 

 
1. ประชาสัมพันธ์และประสาน
กับผู้นําหมู่บ้านเพื่อติดต่อกับ
เจ้าของที่ดินในการชําระภาษี 
 (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
เจ้าของที่ดินโดยการซื้อ – ขาย
อยู่อย่างต่อเนื่อง ) 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บ
รายได้แก่พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติ 
งาน 
 

 

 

 

 

 



  

 

แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ
สาเหตุ 

 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ด้าน 

 

(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

 สาเหตุ 
1. มีการเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ  ข้อกฎหมาย  
ข้อบังคับ 

  2.  ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้
เรียนรู้งานซึ่งกันและกัน   เพื่อให้
สามารถทํางานแทนกันได้ในกรณีที่
ตําแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง 
3. ผู้อํานวยการกองคลังตรวจสอบ
การจัดเก็บรายได้ 
4. อํานวยความสะดวกด้วยการ
เสียภาษีผ่านช่องทางไปรษณีย์ 
(ธนาณัติ) 

  3. ผู้อํานวยการกองคลัง
ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ 
4. กําชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด  
รอบคอบและถูกต้อง 
5.  อํานวยความสะดวกด้วย
การเสียภาษีผ่านช่องทาง
ไปรษณีย์ (ธนาณัติ) 
 

 
 

  (ลงชื่อ).........................................................ผู้รายงาน 
                                   (นางพิศมัย  เบ้าคําภา)  
                            ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง                           

                                                                                       วันที่  10   ตุลาคม   2556 
 

 



  

                                                                                แบบ ปม.               
                                                                                    

                                                                                              ชื่อหน่วยงาน   ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
      แบบประเมินการควบคุมภายใน        

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง  วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน   (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
และสาเหตุ 

 
 

 (2) 

วัตถุประ 

สงค์ของการ
ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

 (8) 

งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
กิจกรรม 
1. การประมาณราคา
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การสํารวจออกแบบ
และประมาณราคาค่า
ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แม่นยํา และ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบล 
และประชาชน 

ความเสี่ยง 
1. เมื่อมีการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่
ปรากฏในข้อบัญญัติบาง
โครงการไม่สามารถ
ดําเนินการก่อสร้างได ้
สาเหตุ 
การคํานวณราคางาน
ก่อสร้างไม่สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจในขณะ
ดําเนินการ 

 
 

 
กลาง 

 
1. กําชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน   ให้ศึกษา
ระเบียบฯ  ใหม่ๆ หนังสือสั่ง
การจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ระบบสารสนเทศ (IT) 
เพื่อให้การคํานวณราคางาน
ก่อสร้างขณะจัดทําข้อบัญญัติ
สอดคล้องกับความเป็นจริงใน
สภาพเศรษฐกิจในขณะ
ดําเนินงาน 

 
การประมาณ
การราคาเป็นไป
ตามระเบียบฯ ที่
เกี่ยวข้อง 

จุดอ่อน 
การประมาณราคาถูกต้อง
ตามระเบียบ ฯ แต่ไม่
สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ในระหว่างการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง 
สาเหตุ 
การผันผวนของราคาสินคา้
ในตลาด ทําให้การ
ประมาณราคากอ่สร้าง
สูงขึ้น 
 

1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ดําเนินการอย่างรวดเร็วและ
เป็นระบบ โดยลําดับ
ความสําคัญของโครงการในการ
ประมาณราคา 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
การใช้ระบบสารสนเทศในการ
ออกแบบก่อสร้าง 
3. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังขอ
อัตราตําแหน่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 

 
 
 

ลงชี่อ....................................................ผู้รายงาน                    
                                           (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 

                                             ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
                                                                                        วันที่   10 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 



  

แบบ ปม.               
ชื่อหน่วยงาน   ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555    ถึง   วันที่   30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน   (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
และสาเหตุ 

 
 

 (2) 

วัตถุประ 

สงค์ของการ
ควบคุมด้าน 

 
 

(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

 (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   2.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้ารับการฝึกอบรมการใช้
งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
การออกแบบ และประมาณ
ราคางานก่อสร้าง 
3. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง
ขออัตราตําแหน่งเจ้าหน้าที่
เพิ่มเติม 
 

   

 
 
 

ลงชี่อ...............................................................ผู้รายงาน                    
                                           (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 

                                      ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
                                วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

          

                                                                                                     

 



  

                                                                                                   แบบ ปม. 
 

ชื่อหน่วยงาน   ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555  ถึง   วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ
สาเหตุ 

 
 

(2) 

วัตถุประ 

สงค์ของการ
ควบคุมด้าน 

(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

(5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(8) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
กิจกรรม 
2. การออกแบบก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การออกแบบงาน
ก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง  
แม่นยํา และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด    

ความเสี่ยง 
1. การเขียนแบบแปลนการ
ก่อสร้างล่าช้า และมี
ข้อผิดพลาดบางส่วน 
สาเหตุ 
มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ใน
การปฏิบัติงาน 

 
 

 
กลาง 

 
1. กําชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้ดําเนินการ
อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ 
โดยลําดับความสําคัญของ
โครงการในการเขียนแบบ
แปลน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการออกแบบก่อสร้าง 
3. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง
ขออัตรากําลังตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 

 
การเขียนแบบยังมี
ความล่าช้าและ
ผิดพลาดอยู่
บางส่วน 

 
จุดอ่อน 
การเขียนแบบล่าช้า และ
มีข้อผิดพลาดบางส่วน 
สาเหตุ 
มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
และเจ้าหน้าที่ยังขาด
ทักษะและความชํานาญ
ในการใช้ระบบ
สารสนเทศมาช่วย
ดําเนินการ  
 

 
1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
งานให้ดําเนินการอย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ โดย
ลําดับความสําคญัของ
โครงการในการเขียนแบบ
แปลน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศในการออกแบบ
ก่อสร้าง 
3. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลัง
ขออัตรากําลังตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 

 
 

ลงชี่อ..........................................................ผู้รายงาน                    
                                          (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 

                                         ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
                                  วันที่    10    เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

แบบ  ปม. 
 
ชื่อหน่วยงาน   ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  

        แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง  วันที่   30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมิน  (1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

 
 

 (2) 

วัตถุประ 

สงค์ของการ
ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

 (8) 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
กิจกรรม 
3. การควบคุมอาคาร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การควบคุมงาน
ก่อสร้างขององคก์าร
บริหารตําบลกรอกสมบูรณ์  
เป็นไปอย่างถูกต้อง  
แม่นยํา และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดําเนินงาน    

ความเสี่ยง 
1. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจาก
แบบแปลนที่กําหนดไว้ 
สาเหตุ 
1.  จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี 
2.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ
และความชํานาญในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
ที่รอบคอบและรัดกุม 

  
กลาง 

1. กําชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา
ระเบียบฯ  และหนังสือสั่ง
การจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ในการควบคุม
งานก่อสร้าง  ให้ถูกต้อง
รอบคอบและรัดกุมตามที่
ระเบียบฯ  กําหนดไว้ 
2.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง  เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร
เกี่ยวกับการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
 

งานควบคุมงาน
ก่อสร้างของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์  ยังมี
ความเสี่ยงที่ต้อง
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน
ต่อไป 

จุดอ่อน 
งานก่อสร้างมีความ
ผิดพลาดจากแบบแปลน
ที่กําหนดไว้สาเหตุ 
1.จํานวนเจ้าหนา้ที่ผู้ 
ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงานที่มี 
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ขาดทักษะและความ
ชํานาญในการควบคุม
งานก่อสร้าง 

1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ 
ปฏิบัติงาน  ให้ศึกษา
ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่ง
การจากหน่วยงานที่เกี่ยว 
ข้อง  ในการควบคุมงาน
ก่อสร้าง  ให้ถูกต้องรอบ 
คอบและรัดกุมตามที่
ระเบียบ ฯ กําหนดไว้ 
2. ส่งเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง  
เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุม
งานก่อสร้าง 
 

 

 

 

 



  

 

      แบบ  ปม. 
 ชื่อหน่วยงาน   ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน    
(1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่และ
สาเหตุ 

 
 

 (2) 

วัตถุประ 

สงค์ของการ
ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผล
การควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

 (8) 

 3.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
สํารวจงานปริมาณราคา  
งานออกแบบ  และงาน
ควบคุมงานก่อสร้างเป็น
คนเดียวกัน  จึงทําให้
ขาดการตรวจสอบ 

  3. ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  
เพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังใน
ตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานการควบคุมงานก่อสร้าง 
4. ออกคําสั่งมอบหมายงาน  
และกําหนดภารกิจงานให้มี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 

 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน
สํารวจงานปริมาณราคา  
งานออกแบบ  และงาน
ควบคุมงานก่อสร้างเป็น
คนเดียวกัน  จึงทําให้
ขาดการตรวจสอบที่
รอบคอบและรัดกุม 

3. ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  
เพื่อขอเพิ่มอัตรากําลังใน
ตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
การควบคุมงานก่อสร้าง 
4. ออกคําสั่งมอบหมายงาน  
และกําหนดภารกิจงานให้มี
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

 
 
 
 

ลงชี่อ............................................................ผู้รายงาน                    
                                          (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์ ) 

                                       ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
                               วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

 
 



  

 

แบบ ปม. 
 

หน่วยงาน  ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555    ถึง   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม (กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่

ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
และสาเหตุ 

 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กิจกรรม 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การจัดการบริหาร
ทั่วไปเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย   
ข้อบังคัง 

ความเสี่ยง 
ขาดแคลนบุคคลากร 
สาเหตุ 
มีการเปลี่ยนแปลง กฎ 
ระบียบข้อบังคับ 

 
 

 
ต่ํา 

  
1. ส่งบบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม 
2. ศึกษาระเบียบ  
กฎหมาย   

 
ขาดแคลนบุคลากรใน
หารปฏิบัติงาน 

 
จุดอ่อน 
ขาดแคลนบุคลากร 
สาเหตุ 
มีการเปลี่ยนแปลง กฎและ
กติกาในประเภทกีฬาต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 
1. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
2.  กําหนดตําแหน่งเพิ่ม 

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

                               (นางสาวสมลักษณ์  ครองบุญ)   
                                                                                ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                              

     วันที่  10   เดือน ตุลาคม พ.ศ  2556



  

แบบ ปม. 
              

       หน่วยงาน  ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555   ถึง   วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมิน  (1) 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
และสาเหตุ 

 
 

 (2) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน 

 
(3) 

ระดับความ
เสี่ยง

(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 (4) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 

 (5) 

การประเมินผลการ
ควบคุม 

 
 

(6) 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 

(7) 

การปรับปรุงการควบคุม  
 
 
 

(8) 

งานกิจการโรงเรียน 

กิจกรรม 
 2. การพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีคุณภาพและผ่าน
การประเมินมาตรฐาน 
ศพด. ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ความเสี่ยง 
การดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สาเหตุ 
การดําเนินงานที่ยังไม่ได้มาตร 
ฐานตามหลักเกณฑ์  คือ  อาคาร
สถานที่ต้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
            
 

 
 

 
กลาง 

1. จัดหาสถานที่ตั้งอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก 
2. มีการปรับปรุงซ่อมแซม
ด้านอาคาร  สถานที่  ห้องน้ํา  
ให้เพียงพอต่อจํานวนเด็ก 
3. มีการส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอ 
4. ส่งเสริมให้บุคลากร 
ศึกษาต่อในหลักสูตรปฐม 
วัย 

1. การดําเนินงานของ
ศูนย์ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ดําเนินงานของศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับ
การศึกษาต่อและมีการ
ส่งฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ทุกคน 

จุดอ่อน 
1. ไม่มีอาคารสถานที่เป็นของ
ตนเอง 
2. ห้องเรียนไม่เพียงพอต่อ
ปริมาตรของเด็ก 
สาเหตุ 
1. งบประมาณในการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กค่อนข้างสูง 

1. จัดตั้งงบประมาณใน
การก่อสร้างอาคาร 
สถานที่เพิ่มเติม 

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

                               (นางสาวสมลักษณ์  ครองบุญ)  
                                  ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
                             วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

 



  

แบบ  ปย.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  
 (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  
 (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

งานนโยบายและแผน         
กิจกรรม 
1.การจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารตําบลกรอกสมบูรณ์ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
สนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหาแต่
ละหมู่บ้าน เพื่อทําให้การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารตําบล
กรอกสมบูรณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหา
และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

ความเสี่ยง 
1. ความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่
กล้าแสดงความคดิเห็นและมี
ส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาเท่าที่ควร 
2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนายังขาดความ
ชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  
สถานที่และงบประมาณ 
3. แผนพัฒนายังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

1  ส.ค. 55 

 
1. ประสานความร่วมมือกับทาง
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนอง
โพรง  ในการดําเนินการจัดประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา ฯ ร่วมกัน 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์   ให้
ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการ
เข้ามาช่วยคิด  ช่วยทําในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตน 
3. จัดทําโครงการหมู่บ้านนําร่องใน
การเป็นต้นแบบในการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
ตามที่ระเบียบฯ 

 
30  ส.ค. 56 

 
น.ส.เบญจวรรณ 
หล้าสมบูรณ์ 
จนท.วิเคราะห์

นโยบายและแผน 
 

 
 

   นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
     หัวหน้าสํานักปลัด 
 

 
 
  

 การติดตามประเมินผล    

1. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์   
โทรสาร หนังสือสอบถาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดําเนินงานและ
ได้มาจัดทําแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคมุภายใน
ให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป และรายงานผลการ
ดําเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาและ
ศักยภาพทางงบประมาณขององค์การบริหารตําบลกรอก
สมบูรณ์หลังจากจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีแลว้เสร็จ   

 
 

 

 



  

              แบบ  ปย.3 
ชื่อหน่วยงาน   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม   

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่   
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

 สาเหตุ 
1. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาดรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนา   โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย   สถานที่  และงบประมาณที่จะใช้
ดําเนินการ   
3. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ  ซึ่งคัดคิด
ขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่จะนําเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้านหนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์
ปัญหาภาพรวมของหมู่บ้าน 
 

    

        

  

 (ลงชื่อ)................................................................ผูร้ายงาน 
                   (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
           ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
           วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

แบบ  ปย.3 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม   (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
กิจกรรม 
2.การดําเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย / ภัย
ธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้การช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย
ในตําบลมีความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น  เป็นไปตามมาตรฐาน  
ลดการสูญเสียชีวิต  ทรัพย์สิน
ของประชาชน  และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จัดการงบประมาณ 

ความเสี่ยง 
1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่
ทันท่วงที 
2. ขาดเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบในงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
4. ปัญหาในการสั่งใช้กําลัง อปพร.ในเขต
พื้นที่   
 สาเหตุ 
   ในฤดูฝนจะมีพายุฝน  ลมแรง ทําให้
บ้านเรือนราษฎรเสียหาย  และพันธุ์พืช
ทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้ม
เป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน  
และน้ําท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวจราจร   
 

  

1 เม.ย. 55 

1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่สร้าง
ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน 
เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้  
2. ฝึกอาสาสมัคร อพปร.เพิ่มเติม ให้ได้
ร้อยละ 2 ของประชากร   
3. ขอเปิดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม  เพื่อ
ขอตําแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยรับผิดชอบงานโดยตรง 
4. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ  และทันต่อการ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
5. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อป
พร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เรียกใช้
งาน 

 

30  กันยายน  
2556 

 

 
นางสาววิลามล 
นักพัฒนาชุมชน 

 
 
 

นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลั 

การติดตามประเมินผล 
     1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
     2. กําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานส่วน
ตําบล  3  ปีเพิ่มเติม 
     3. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการ
ดําเนินงานและได้มาจัดทําแผนและควบคุม
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ
การควบคุมต่อไป 

 

 

 



  

แบบ  ปย.3 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

 
 
 
 
 

 1. ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับ
ความเสียหายจากภัยแล้ง    
2. น้ําท่วมบ้านเรือนราษฎร  และพื้นที่ทางการเกษตรของ
ประชาชนในช่วงฤดูฝน 
3. เมื่อฝนตกมีพายุ  ลมแรง ทําให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มเป็น
อันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน  และบ้านเรือนของ
ประชาชนได้รับความเสียหาย 
4. เพลี้ยะแป้งระบาดในช่วงฤดูแล้ง 
5. กําลัง อปพร. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  จึงไม่
สามารถสั่งใช้งานได้อย่างเต็มที่ 
6. ยังไม่เปิดกรอบอัตรากําลังในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับผิดชอบในงานโดยตรง 

 6. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
7. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและกําจัด 
เพลี้ยะแป้งในเขตพื้นที่ และส่งเสริมให้เกษตรกร
แช่ท่อนพันธุ์มันสําปะหลังก่อนการเพาะปลูก 
8. ไม่บุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  โดยตรง 

  

 

 

              (ลงชื่อ).........................................................ผู้รายงาน 
                 (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                       ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
            วันที่   10   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

            แบบ  ปย.3 
                    ชื่อหน่วยงาน   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                                                                       

    แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
ณ   วันที่  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

3 กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะ
โลกร้อน 
  3.1 การป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ไฟป่ารอบป่าชุมชน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
2. เพื่อรักษาสภาพความสมบูรณ์
ของผืนป่าชุมชน ให้เป็นแหล่ง
อาหารให้กับราษฎรตําบลหนอง
โพรงและพื้นที่ใกล้เคียง 
3. เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติแหล่งน้ําและผืนป่า ให้
คงความอุดมสมบูรณ์ ให้ระบบ
นิเวศเป็นไปตามกลไกของ
ธรรมชาติ   ให้คนและป่าอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่าง
ยั่งยืน 

 
ความเสี่ยง 
1. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลาย
เส้นทาง   ทําให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้
พื้นที่ 
2. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบ
ของต้นไม้ เพื่อคายน้ําทําให้มีใบไม้ทับถมกัน
เป็นจํานวนมาก ทําให้บางครั้งเกิดการเสียดสี  
หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า   ทําให้เกิดไฟไหม้ 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และขาดจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกับ
ป่าชุมชน 

  

1 เม.ย. 56 

 
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดับไฟป่า และสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้คน
กับป่าอยู่ร่วมกัน  พร้อมทั้งปลูก
จิตสํานึกให้ประชาชนรักษ์และหวง
แหนป่าของชุมชน 
2. จัดการบํารุงรักษาแนวกันไฟป่า
อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
3. จัดตั้งงบประมาณในการจัดหา
วัสดุ - อุปกรณ์ในการดับไฟป่า 
4. จัดชุดลาดตระเวนเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง 

 

30  กันยายน   2555 

 

 
นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

  
 

นางสุมาลี  คูศรี 
ปลัด อบต. 

 
 

นายทัยเทพ  ธูปทอง 

ปลัดองค์การบริหารส่วน 
 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี
อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าของการดําเนินงานและ
ได้มาจัดทําแผนและควบคุมปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ
การควบคุมต่อไป 

 

 

 

 



  

แบบ  ปย.3 
 
 

ชื่อหน่วยงาน   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

 
 
 

5. ขาดการบํารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจําทุกปี 
6. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางใน
การควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 
สาเหตุ 
1. ไฟไหม้ป่า 
 

    

 
               
 
 
  (ลงชื่อ).........................................................ผู้รายงาน           
        (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 

           ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
            วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

แบบ  ปย.3 
ชื่อหน่วยงาน   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
  ณ   วันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

4. กิจกรรมป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ 
4.1 โครงการปฏิบัติการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

ความเสี่ยง 
1. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ 
2. มีลูกน้ํายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไป 
ในหมู่บ้าน 
3. มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจํานวน
มาก 
สาเหตุ 
1. ประชาชนขาดความตระหนักในการควบคุมโรค
อย่างจริงจัง 
2. อาสาสมัครประจําหมู่บ้านขาดการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  อาจจะด้วยการขาดแรงจูงใจในการ
ทํางาน 
3. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ 
4. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ
เพียงอย่างเดียว   โดยขาดการดูแลตัวเองเบื้องต้น 

 

31  พ.ค. 56 

 
1. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎร
ทุกครัวเรือนเพื่อกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย 
2. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับ
บ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุก
ครัวเรือน 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่
ระบาดของโรคและทําความเข้าใจ
ถึงการป้องกันและควบคุมโรค 
4. สร้างจิตสํานกึให้ประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้น 

 

30  กันยายน   2555 

 

 
นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 
 

นางสุมาลี  คูศรี 
รองปลัด อบต. 

 
 

นายทัยเทพ  ธูปทอง 
ปลัด อบต. 

 
 
 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้ งหมด ที่ มีอ ยู่ ใน  อบต . อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า
ของการดําเนินงานและได้มาจัดทํา
แผนและควบคุมปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ
ควบคุมต่อไป 

 

 



  

 

แบบ  ปย.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

 
 
 

5. ในช่วงฤดูฝน  มีน้ําขังอยู่ทั่วไป  ทําให้เป็น
แหล่งวางไข่ของยุงลาย 
6. สุขลักษณะภายในครัวเรือนไม่เหมาะสม 

 5. จัดฝึกอบรมให้ความรู้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้านในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้าง
แรงจูงในการปฏิบัติงาน 
 

  

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

                      (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                          ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
               วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

              แบบ  ปย.3 
 

                   ชื่อหน่วยงาน   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
    แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม   (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่   (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

5. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ให้ขยายตัว
อย่างยั่งยืน 
5.1 โครงการเงนิกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กลุ่ม
อาชีพเกษตร 
2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพของเกษตร  โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 
3. ส่งเสริมการขยายตัวของผลผลิตทาง
การเกษตรให้ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ความเสี่ยง 
1. มีลูกหนี้ค้างชําระเงินกู้เกิน
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 
2. การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มี
หลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ 
สาเหตุ 
1. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาเงินกู้   
2. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้ 
3. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชําระเงินกู้
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

 

30  ต.ค. 55 

1. มีการติดตามการชําระหนี้ของกลุ่ม
อาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง    
2. มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของ
โครงการที่ขอกู้ยืมเงินก่อนการพิจารณา
อนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ 
3. มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ  จาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง 
4. รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วนตําบลใน
ตําแหน่งนิติกร เพื่อรับผิดชอบในงาน
ด้านกฎหมายและคดีโดยตรง 

 
30  ก.ย. 56 

 
นางสาววิลามล  หอมหวล 

นักพัฒนาชุมชน 
 
 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้า
ของการดําเนินงานและได้มาจัดทํา
แผนและควบคุมปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ
ควบคุมต่อไป 

 
 
 

                (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รายงาน  
                       (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                         ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
             วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

แบบ  ปย.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสรจ็/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

6. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
6.1 โครงการฝึกอบรมให้ความ
รู้ทันห่างไกลยาเสพติด 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 
 2. เพื่อสํารวจและคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน
เขตพื้นที่ 
3. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้ติด
ยาเสพติดในเขตพื้นที่ 

ความเสี่ยง 
1. ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็น
จริง 
สาเหตุ 
1. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้ายาเสพ
ติด 
2. ผู้เสพติดหรือผู้ค้ายาเสพติด  เป็นญาติกับ
ผู้ให้ข้อมูล  
3. การกลั่นแกล้งกันเองของประชาชนภายใน
หมู่บ้าน 
4. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสําคัญในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านของ
ประชาชน 
5. เยาวชน  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ 
 

 

30 ม.ค. 55 

 
1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้บริหาร  พนักงานส่วน
ตําบล  ผู้นําชุมชนและประชาชน
ในเขตพื้นที่เกี่ยวกับความสําคัญ
ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านและหาแนวทางป้องกัน
และควบคุมร่วมกัน 
2. มีการตรวจสอบข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
30 กันยายน 2556 

 
 

นางสาวเบญจวรรณ   
หล้าสมบูรณ์ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 
 
 

นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี
อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าของการดําเนินงานและ
ได้มาจัดทําแผนและควบคุมปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ
การควบคุมต่อไป 

 
 



  

แบบ  ปย.3 
ชื่อหน่วยงาน   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
  ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

   3. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  
เพิ่มทักษะในการชี้นํา และยุทธวิธีในการ
จูงใจมวลชนให้เข้าร่วมกิจกรรม   และ
เป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐมาก
ยิ่งขึ้น 
 

  

 
 
 
 

                (ลงชื่อ).......................................................ผู้รายงาน  
                     (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                         ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
              วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

แบบ  ปย.3 
ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

7. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
7.1 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน
ท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน  84  
พรรษา 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ  84  
พรรษา 
2. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน
ให้กับราษฎรผู้ยากไร้  และด้อยโอกาสใน
เขตพื้นที่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย   
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้  และ
ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ 

ความเสี่ยง 
1. ความเหมาะสมของผู้ได้รับ
คัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน 
2. บ้านที่มีการก่อสร้างและส่ง
มอบแล้วมีการชํารุดเสียหาย
ภายหลัง 
สาเหตุ 
1. การพิจารณาคัดเลือกของ
ประชาคมหมู่บ้านไม่ละเอียด
รอบคอบ  ซึ่งอาจมาจากบุคคล
กลุ่มน้อยในหมู่บ้าน  อาจไม่มีการ
พิจารณาประวัติ  สภาพความ
เป็นอยู่  และภูมิหลังของผู้ถูก
พิจารณา 
 

 

30 ธ.ค. 55 

 
1. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านทุกครั้ง 
2. กําหนดหลักเกณฑ์จํานวนคนที่เข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนประชากรในหมู่บ้าน 
3. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้
ชัดเจน 
4. มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
5. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  
ผู้นําชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
และหลักเกณฑ์การดําเนินงานให้เข้าใจ
ตรงกันทุกภาคส่วน 
 

 
30  ธันวาคม  2556 

 
 
 

นางสาววิลามล  
หอมหวล 

นักพัฒนาชุมชน 
 
 
 

นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลั 

 
 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่
มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ทราบความคืบหน้าของการ
ดําเนินงานและได้มาจัดทําแผนและ
ควบคุมปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในให้บรรลุผลของการควบคมุ
ต่อไป 

 

 

 

 



  

แบบ  ปย.3 
 

ชื่อหน่วยงาน  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

  ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

4. เพื่อให้ผลผลิต ( บ้านท้องถิ่นไทย) ที่ได้
ดําเนินการมีความถูกต้องตามแบบแปลนที่
กําหนด  และเหมาะสมกับงบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ 
 

2.  เจ้าของบ้านยากจนไม่มี
งบประมาณในการซ่อมบํารุง
ภายหลังการส่งมอบแล้ว 

    

 
 
 
 

                (ลงชื่อ)......................................................ผู้รายงาน.  
                     (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                          ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
               วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

                                   แบบ  ปย.3          
                                    ชือ่หน่วยงาน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

                แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
                ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

งานการเงิน 

กิจกรรม 
1การรับเงินและการจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดทําฏีกาเบิก
จ่ายเงินขององคก์ารบริหาร
ตําบลกรอกสมบูรณ์ เป็นไปตาม
ระเบียบฯ  กฎหมาย  ที่กําหนด 

 
 
จุดอ่อน 
1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่ได้ทําใบส่ง
เงินให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกวัน 
2. พบข้อบกพร่องในการรับเงินการส่ง
เงินการบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบนั 
3. ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ทําให้งานมีความ
ผิดพลาดได้ง่าย 
ทํา  

      

 

1  ก.ย. 55 

 

 

   
1. ใช้แบบสอบถามความคุมภายในเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ทํางานด้านการรบัเงินและการเบิกจ่ายเงิน 
2. กําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ
การจ่ายเงิน การรับเงิน การฝากเงินฯลฯ
อย่างเคร่งครัด 
3. ให้มีการจัดทํารายงานทางการเงินเป็น
ปัจจุบันถูกต้อง ครบถ้วนและมีผู้กํากับดูแล
ควบคุมอย่างเคร่งครัด 

 

30  กันยายน  2556 

 
นางเสาวรส  พิทักษ์ธานิน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
นางสาวฐายิกา  วงษ์ศรีสุข 
นักวิชาการการเงนิและบัญชี 

 
นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 
รก.ผอ.กองคลัง 

 

การติดตามประเมินผล 
 ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุ มภายใน ที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารทั้งหมด
ที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  หากพบ
จุดอ่อนจะได้ทําแผนการปรับปรุงเพื่อ
ดําเนินงานในด้านการเงินและบัญชีให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 
กฎหมายที่กําหนดไว้ 

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

                                   (นางพิศมัย  เบ้าคําภา)  
                                      ตําแหน่  หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง      

                                                                                        วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

                                       แบบ  ปย.3 
 

                          ชื่อหน่วยงาน   กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้ 

กิจกรรม 
 2. การจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์เป็นไปตามระเบียบฯ 
กฎหมาย กําหนดไว้ 

จุดอ่อน 
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  
การรายงาน  และการตรวจสอบเป็นคน
เดียวกัน   
2. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงาน
จัดเก็บรายได้โดยตรง   
3. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะใน
การปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในเรื่องของระเบียบฯ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับงานที่ทํา 
   

  

1  เมษายน 
2556 

   
 
1.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานจัดเก็บ
รายได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบฯ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานจัดเก็บรายได้เรียนรู้งานซึ่งกันและกัน
เพื่อให้สามารถทํางานร่วมกันได้ในกรณีที่
ตําแหน่งงานในหน่วยงานว่างลง 

 

30  กันยายน  
2556 

 
นางเสาวรส   

พิทักษ์ธานนิน 
นักวิชาการจัดเก็บ

รายได้ 
 

นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 
รก.ผอ.กองคลัง 

 

การติดตามประเมินผล 
 ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร
ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  
หากพบจุดอ่อนจะได้ทําแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินงานในด้านการเงิน
และบัญชีให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้อง
ตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กําหนดไว้ 

                
 
 

  (ลงชื่อ)......................................................ผู้รายงาน 
                                   (นางพิศมัย  เบ้าคําภา)  
                                ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง      

                                                                                       วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

 

แบบ   ปย.3. 
หน่วยงาน  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

 วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  

   (1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

 (2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
กิจกรรม 
    1. การประมาณราคา
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การสํารวจออกแบบและ
ประมาณราคาคา่ก่อสร้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แม่นยํา และเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์และ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

จุดอ่อน 
1. การประมาณราคาก่อสร้าง   ไม่ตรง
กับปริมาณงานกอ่สร้างที่จะดําเนินงาน 
2. การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในระหว่างดําเนินการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง 
สาเหตุ 
1.การผันผวนของราคาสินค้าใน
ท้องตลาด ทําให้งบประมาณในการ
ก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น 
2. จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี 

 
1  ม.ค.  2556 

  

 
1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา
ระเบียบฯ  หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และใช้ระบบสารสนเทศ  (IT) 
ในการคํานวณราคางานก่อสร้าง  ขณะ
จัดทําข้อบัญญัติ  ให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจในขณะ
ดําเนินงาน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณ
ราคาและระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบ 
 

 
30  กันยายน   

2556 
 
 

นายธวัชชัย   
ดุลสอน 

ผช.ช่างโยธา 
 
 

นายณัฐปภัสร์ 
เทพารักษ์ 

นายช่างโยธา 
รก.หัวหน้าส่วนโยธา 

 

 
ติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด 
ที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  หากพบ
จุดอ่อนจะได้ทําแผนการปรับปรุงเพื่อ
ดําเนินงานด้านการประมาณราคางาน
ก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์  ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ  กฎหมายที่กําหนดไว้ 

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

                            (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 
                                 ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 



  

                        วันที่   10   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2556 

 

แบบ   ปย.3. 
 

หน่วยงาน  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

 วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  

   (1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มี
อยู่และสาเหตุ 

 (2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสํารวจ  งาน
ประมาณราคา  งานออกแบบ  และงาน
ควบคุมงานเป็นคนเดียวกัน  จึงทําให้ขาด
การตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม 
4.  ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน 
5.  ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน
ประมาณราคากอ่สร้าง 

 3.  รับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วน
ตําบลในตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานประมาณราคาก่อสร้าง 
 

  

 
 
 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน                    
                           (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 
                                            ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
                        วันที่   10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

 



  

 

แบบ   ปย.3 
 

ชื่อหน่วยงาน  ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มี
อยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานออกแบบและควบุมอาคาร 
กิจกรรม 
  2. การออกแบบก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้การออกแบบงาน
ก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง  
แม่นยํา  และเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุดในการดําเนินงาน   

จุดอ่อน 
1. การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด 
2. ขาดบุคลากรในตําแหน่ง งานวิศวกร
โยธา  ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง 
สาเหตุ 
1. จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี 
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ  และ
ความชํานาญในการใช้ระบบสารสนเทศใน
การออกแบบงานก่อสร้าง  
3.  ไม่มีกรอบอัตรากําลังในตําแหน่ง   
วิศวกรโยธา 
 

  
1  ส.ค. 56 

 
1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษา
ระเบียบฯ  หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  และใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ใน
การออกแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพ
งาน 
2.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ออกแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้อง แม่นยํา 
และเป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่กําหนดไว้ 
3. ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ขออัตรากําลัง
ในตําแหน่ง วิศวกรโยธา เพิ่มเติม 
 

 
30  มิถุนายน  2556 

 
 

นายธวัชชัย  ดุลย์สอน 
ผช.ช่างโยธา 

 
นายณัฐปภัสร์  
เทพารักษ์ 

นายช่างโยธา 
รก.หัวหน้าส่วนโยธา 

 
ติดตามประเมินผล 
 1. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด
ที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  หากพบ
จุดอ่อนจะได้ทําแผนการปรับปรุงเพื่อ
ดําเนินงานด้านการประมาณราคางาน
ก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์  ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ  กฎหมายที่กําหนดไว้ 

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

                           (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 
                                  ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 



  

                                                   วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

 

แบบ   ปย.3 
 

ชื่อหน่วยงาน  ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ   วันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

 
 
 
 
 
 

4. ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสํารวจ  งาน
ประมาณราคา  งานออกแบบ  และงาน
ควบคุมงาน   เป็นคนเดียวกัน      จึง
ทําให้ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและ
รัดกุม 
5. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในงานออกแบบงานก่อสร้าง 
 

    

 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้รายงาน                    
                  (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 
                                 ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
                        วันที่   10   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
 
 



  

 

 

แบบ   ปย.3 
ชื่อหน่วยงาน  ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
 ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่
และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 
กิจกรรม 
    3. การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้การควบคุมงาน
ก่อสร้างขององคก์ารบริหาร
ตําบลกรอกสมบูรณ์  เป็นไป
อย่าง ถูกต้อง  แม่นยํา  และ
เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดใน
การดําเนินงาน   

จุดอ่อน 
1. งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลน
ที่กําหนดไว้ 
สาเหตุ 
1. จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
ต่อปริมาณงานที่มี 
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ  และความ
ชํานาญในการควบคุมงานก่อสร้าง  
3.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสํารวจ  งานประมาณ
ราคา  งานออกแบบ  และงานควบคุมงาน
ก่อสร้าง   เป็นคนเดียวกัน      จึงทําให้ขาด
การตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม 
4.   ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบ ฯ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง 

  
31 ม.ค. 56 

 
1.  กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   ให้ศึกษา  
ระเบียบฯ  และหนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้าง  ให้
ถูกต้อง  รอบคอบและรัดกุมตามที่ระเบียบ ฯ 
กําหนดไว้ 
2. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้าง 
3. ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อขอเพิ่ม
อัตรากําลังในตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
การควบคุมงานก่อสร้าง 
4. ออกคําสั่งมอบหมายงาน  และกําหนด
ภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน 
 

 
30  ก.ย. 56 

 
นายธวัชชัย  ดุลสอน 

ผช.ช่างโยธา 
 
 

นายณัฐปภัสร์ 
เทพารักษ์ 

นายช่างโยธา 
รก.หัวหน้าส่วนโยธา 

 
ติดตามประเมินผล 
 1. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอรวมทั้งระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่
ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  หากพบจุดอ่อน
จะได้ทําแผนการปรับปรุงเพื่อดําเนินงาน
ด้านการประมาณราคางานก่อสร้างให้
บรรลุวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบฯ 
กฎหมายที่กําหนดไว้ 

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

                         (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 



  

                                 ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
                        วันที่   10    เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

แบบ  ปย.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ณ   วันที่  30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กิจกรรม 
1. การบริหารจัดการทั่วไป 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทั่วไปถูกต้อง  ตรงตาม
ระเบียบกฏหมาย 

ความเสี่ยง 
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
สาเหตุ 
มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ  กฏหมาย
ต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง 

 

 
30  ธ.ค. 55 

 

 
1. กําหนดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานส่วนตําบล  3  ปีเพิ่มเติม 
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
3. แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน 

 
30 ก.ย. 56 

 
 
 

 นางสาวสมลักษณ์ 
ครองบุญ 

นักวิชาการศึกษา 

 
ติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่าง
สม่ําเสมอ  รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  
หากพบจุดอ่อนจะได้ทําแผนการปรับปรุงเพื่อ
ดําเนินงานด้านการจัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมาย
ที่กําหนดไว้ 
 

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

                      (นางสาวสมลักษณ์  ครองบุญ)  
                          ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   
                                          วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

แบบ  ปย.3 
              

                          ชื่อหน่วยงาน   ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
     แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

 ณ   วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

งานกิจการโรงเรียน 

กิจกรรม 
2. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีคุณภาพและผ่านการประเมิน
มาตรฐาน ศพด. ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

ความเสี่ยง 
การดําเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
สาเหตุ 
การดําเนินงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ คือ  ด้านอาคารสถานที่ 
 

 
30 ธ.ค. 55 

 

 
1. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน 
2. จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุง 
อาคาร สถานที่เพิ่มเติม 
3. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหรือ
ศึกษาต่อ 

 
30 ก.ย. 56 

 
นางสาวสมลักษณ์ 

ครองบุญ 
นักวิชาการศึกษา 

 
ติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน 
อบต. อย่างต่อเนื่อง  หากพบจุดอ่อนจะได้
ทําแผนการปรับปรุงเพื่อดําเนินงานด้าน
การจัดการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
บรรลุวัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบฯ 
กฎหมายที่กําหนดไว้ 
 

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

                               (นางสาวสมลักษณ์  ครองบุญ)  
                           ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
                                วันที่  10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

 



  

แบบ  ปย.1 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ  6) 

แบบที่  2     กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสําคญั 
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์

  การประเมินการควบคุมภายในของ  สํานกังานปลดั  องค์การบรหิารสว่นตาํบลกรอกสมบรูณ ์ 
สําหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  ตลุาคม  2555  ถึงวันที่  30  กันยายน  2556  ได้ดําเนินการตามแนวทางการ
ตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  ซ่ึงกําหนดอยู่ในเอกสาร
คําแนะนํา  :  การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของ  สํานกัปลดัองค์การ
บรหิารส่วนตําบลกรอกสมบรูณ์  ได้จัดให้มขีึ้นตามที่ซึ่งกําหนดในระเบียบคณะกําหนดในระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของ  สํานกัปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจริต    และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบรหิาร 

 ผลการประเมิน  พบว่า  สาํนักปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์ มีภารกิจตาม 
คําสั่งแบ่งงานและแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  6  งาน ประกอบด้วย  1. งานบริหารทั่วไป  2. งาน
นโยบายและแผน  3. งานกฎหมายและคดี  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  5. งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน  6. งานสังคมสงเคราะห์   

งานบริหารงานทั่วไป  งานคดีความและกฎหมาย  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานสังคม 
สงเคราะห์  มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว  มคีวามเพียงพอ  ไม่พบความเสี่ยง 
  พบความเสี่ยงใน  งานนโยบายและแผน   งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย   ทีต้่องทําการ
บริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม  7  กิจกรรม  คือ 

1.  กิจกรรมการจัดทําประชาคม  (การจัดทาํแผนพฒันาองค์การบรหิารตาํบลกรอกสมบูรณ)์ 
2.  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดําเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณ
ภัย 

 / ภัยธรรมชาติ ) 
  3. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟป่ารอบปา่ชมุชน) 

4. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏบิตักิารควบคุมและ 
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก) 

5. กิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  ให้ขยายตัวอย่างย่ังยืน (โครงการเงนิกูยื้มเศรษฐกิจชุมชน) 
6. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการฝกึอบรมเยาวชนรูท้นัห่างไกลยาเสพ 

ตดิ) 
7. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน  พระมหากษัตริย์  สร้างความปรองดอง  สมานฉันท์  

(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบา้นท้องถ่ินไทย  เทดิไท้องค์ราชัน 84  พรรษา) 



  

/การติดตาม... 
 

การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3  กิจกรรมการจัดทําประชาคม (การจัดทาํ 
แผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นตาํบลกรอกสมบรูณ์)  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การ
ดําเนนิการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ)  กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การ
ป้องกนัและแก้ไขปญัหาไฟปา่รอบปา่ชุมชน) กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
(โครงการปฏบิตักิารควบคมุและปอ้งกันโรคไข้เลือดออก)   กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ใหข้ยายตัวอย่างย่ังยืน 
(โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการฝกึอบรมเยาวชนรูท้ัน
หา่งไกลยาเสพตดิ)  และกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบา้นท้องถ่ินไทย เทดิไท้องค์ราชัน 84 พรรษา) ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมจีุดอ่อน/
ความเสี่ยงที่มนัียสําคัญ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป   ดังน้ี  

1. กิจกรรมการจัดทําประชาคม (การจัดทาํแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบล 
กรอกสมบรูณ)์   มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังน้ี 

1.1  ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชน 
ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเท่าที่ควร 

1.2  โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 

       1.3  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ยังไม่สอดคลอ้งกับศักยภาพ 
ของงบประมาณที่มีอยู่  และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ 
        1.4.  แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2.  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดําเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณ
ภัย 

 / ภัยธรรมชาติ)  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
        2.1  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 
       2.2  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งยังขาด
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง 
         2.3  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
         2.4  ปัญหาในการสั่งใช้กําลัง อปพร. ในเขตพ้ืนที่ 

3. กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน (การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟป่ารอบปา่ชุมชน)  
มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
       3.1  มีเส้นทางในการเข้าถึงพ้ืนที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง  ทําให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้า
ใช้พ้ืนที่ 

      3.2 ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพ่ือคายนํ้าทําให้มใีบไม้ทบั 
ถมกันเป็นจํานวนมาก ทําให้บางครั้งเกิดการเสียดสี  หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า  ทําให้เกิดไฟไหม้ 

3.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

      3.4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และขาด 
จิตสํานึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน 

            3.5. ขาดการบํารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 



  

     3.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 
/4.  กิจกรรมป้องกัน... 

 
4. กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (โครงการปฏบิตักิารควบคุมและ 

ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก)  มจีุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
         4.1  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ 

4.2  มีลูกนํ้ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน 
4.3  มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก 

5. กิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  ให้ขยายตัวอย่างย่ังยืน (โครงการเงนิกูยื้มเศรษฐกิจชุมชน) มี
จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 

5.1  มีลูกหน้ีค้างชําระเงินกู้เกินระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญา 
5.2  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มหีลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ 

6. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการฝกึอบรมเยาวชนรูท้นัห่างไกลยาเสพ 
ตดิ)   มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 

6.1  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 
7. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง สมานฉันท ์(โครงการ 

ก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านท้องถ่ินไทย เทดิไท้องค์ราชัน 84 พรรษา) มจีุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  
ดังน้ี 

7.1  ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน 
7.2  บ้านที่มกีารก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชํารุดเสียหายภายหลัง 

ทั้งน้ี  ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  (แบบ
ติดตาม ปย.3) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2) ประเมินการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.3)  มาพรอ้มน้ีแล้ว 
 
 
 
                                                    (ลงช่ือ)                            ผู้รายงาน 

                           (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
    ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 

               วันที่  10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ  2556 
 



  

แบบ ปย.1 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 

แบบที่ 2     กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสําคญั 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์

  การประเมินการควบคุมภายในของ  กองคลัง  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกรอกสมบูรณ์  
สําหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  ตลุาคม  พ.ศ. 2555   ถึง  วันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2556   ได้ดําเนินการตาม
แนวทางตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ซ่ึงกําหนดอยู่ในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6  ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารตําบล
กรอกสมบูรณ์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของ 
ส่วนการคลัง  องค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบรูณ ์  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สนิ  การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจรติ  ด้านความเช่ือถือได้ของ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 ผลการประเมิน  พบว่า กองคลงั  องค์การบรหิารส่วนตาํบลกรอกสมบรูณ์  มีภารกิจตามคําสั่ง 

แบ่งงานและแบ่งภารกิจโครงสร้าง  แบ่งออกเป็น  4  งาน  ประกอบด้วย  1. งานการเงิน  2. งานการบัญชี    

3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  

ภารกิจของงานการบัญชี  และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีระบบการควบคุมภายในที ่

เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง 

  พบความเสี่ยง  ในงานการเงนิ  และงานพฒันาและจัดเกบ็รายได้  ที่ต้องทําการบริหารความ
เสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน  ในกิจกรรม  2  กิจกรรม  คือ 

1. กิจกรรมการจดัทําฏีกาเบิกจ่ายเงิน 
2. กิจกรรมการจดัเก็บรายได้ 

การติดตามประเมินการควบคุมตามแบบตดิตาม ปย.3  กิจกรรมการเงิน  และ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้  ยังไม่บรรลภุารกิจ  ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มนัียสําคัญ  ซึ่งจะต้องตดิตามผลต่อไป  ดังน้ี 

1.  กิจกรรมการจัดทําฏกีาเบกิจ่ายเงิน  มจีุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
1.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน  การบันทึกบัญชี  การรายงาน  และการ 

ตรวจสอบบัญชีเป็นคนเดียวกัน 
        1.2  เจ้าหน้ามีน้อย  แต่ปรมิาณงานมีเพ่ิมมากขึ้น 
     1.3  ปรมิาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ทําให้งานมีความผิดพลาด 
      1.4  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  และขาดความรู้  ความเข้าใจ
ในเรื่องของระเบียบฯ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานที่ทํา 

/2.  กิจกรรมการจัดเก็บรายได้... 
 



  

 
2.  กิจกรรมการจัดเกบ็รายได ้ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 

        2.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  การรายงาน  และการตรวจสอบเป็นคน
เดียวกัน 
       2.2  ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง 
        2.3  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ  
ในเรื่องของระเบียบ ฯ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานที่ทํา 

  ทั้งน้ี   ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
(แบบตดิตาม ปย. 3)  แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.2 )  
ประเมินการควบคมุภายใน ( แบบ ปม )  และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3) มาพร้อมน้ีแล้ว 
 
 
 
         ผู้รายงาน...................................................ผู้รายงาน  

        (นางพิศมัย  เบ้าคําภา) 
                 ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด  รก.ผอ.กองคลัง 

    วันที่  10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 



  

แบบ  ปย. 1 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อย 

(ตามระเบียบฯ  ข้อ 6) 
แบบที่  2     กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสําคญั 

เรียน    นายยกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

  การประเมินการควบคุมภายในของ  ส่วนโยธา  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบรูณ์ 
สําหรับงวดตั้งแต่   วันที่ 1 เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  2555  ถึง วันที่ 30 เดือน กนัยายน พ.ศ.  2556  ได้
ดําเนินการตามแนวทางการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  ซ่ึง
กําหนดอยู่ในเอกสาร  คําแนะนาํ : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผน่ดินว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ 6  ระบบการควบคุมภายในของ ส่วน
โยธา องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้จัดใหม้ีขึน้ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรา้งความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของ ส่วนโยธา องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกรอกสมบูรณ์  จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต  
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติ
ของฝ่ายบริหาร 

ผลการประเมิน  พบว่า ส่วนโยธา  องค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์ มีภารกิจตาม 
คําสั่งแบ่งงาน  และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  4  งาน ประกอบด้วย  1. งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง  
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร   3. งานประสานสาธารณูปโภค   4. งานผังเมือง  

ภารกิจของงานประสานสาธารณูปโภค  งานผังเมือง  มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว  
มีความเพียงพอ  ไม่พบความเสี่ยง 

  พบความเสี่ยง  ในงานก่อสรา้งและซ่อมบาํรุงและงานออกแบบและควบคุมอาคาร  ที่ต้องทํา
การบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม  3  กิจกรรม  คือ 

1. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง 
2. กิจกรรมการออกแบบงานก่อสร้าง 
3. กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 

การติดตามประเมินการควบคุมแบบตดิตาม ปย. 3  กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  กิจกรรมการ
ออกแบบงานก่อสร้าง และกิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  ยังไม่บรรลภุารกิจ  ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญ  ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป   ดังน้ี  

1.  กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
              1.1  การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดําเนินงาน 
        1.2  การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง 

2.  กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรอืความเสี่ยง  ดังน้ี 
        2.1  การเขียนแบบล่าช้า  และมีข้อผิดพลาด 
        2.2  ขาดบุคลากรในตําแหน่งงานวิศวกรโยธา  ในการเขียนแบบและรับรองแบบ
แปลนงานก่อสร้าง 

/3. กิจกรรม..... 



  

  3.  กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
            3.1  งานก่อสร้างมีความผิดพลาดจากแบบแปลนที่กําหนดไว้ 

ทั้งน้ี ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
(แบบติดตาม ปย. 3)   แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2)  
ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม)  และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3)  มาพร้อมน้ีแล้ว 
 
 
 
           ผู้รายงาน.............................................................ผู้รายงาน  

           (นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์) 
                 ตําแหน่ง  นายช่างโยธา  รก.หัวหน้าส่วนโยธา 

      วันที่   10  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
  



  

แบบ  ปย.1 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 

(ตามระเบียบฯ  ข้อ  6) 

แบบที่  1      กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสําคญั 

เรียน   นายกองค์การบริหารตําบลกรอกสมบูรณ ์

  การประเมินการควบคุมภายในของ ส่วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องคก์ารบรหิาร
ส่วนตําบลกรอกสมบรูณ์  สาํหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  ตลุาคม  2555  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2556  ได้
ดําเนินการตามแนวทางการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  ซ่ึง
กําหนดอยู่ในเอกสาร  คําแนะนาํ : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ  6  ระบบการควบคุมภายในของ  
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึง่กําหนดใน
ระเบียบคณะกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของ  ส่วนการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบรหิารสว่นตาํบลกรอกสมบรูณ์  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผล  และประสทิธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสยีหาย  การร่ัวไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเช่ือถือได้
ของการดําเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรฐัมนตรีและนโยบาย  ซึ่ง
รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

ผลการประเมิน  พบว่า ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบรหิารสว่นตาํบล 

กรอกสมบรูณ ์  มีภารกิจตามคําสั่งแบ่งงาน  และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  3  งาน  ประกอบด้วย  

1. งานบริหารการศึกษา  2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  3. งานพัฒนาศูนย์เด็ก    

ภารกิจของงานบริหารการศึกษา  งานบริหารการศึกษา  มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

แล้ว  มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง ที่ต้องจัดทําแผนการปรับปรุง 

  พบความเสี่ยง  ในส่งเสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ งานกิจการโรงเรียน ที่ต้อง
ทําการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม  2  กิจกรรม  คือ 

1.  กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป 
2.  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การติดตามประเมินการควบคุมตามแบบตดิตาม ปย.3  กิจกรรมการจดัการบริหารงานทั่วไป 

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่บรรลภุารกจิ   ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสําคญั  ซึ่งจะต้อง
ติดตามผลต่อไป  ดังน้ี 

  1.  กิจกรรมการบริหารงานทั่วไป  มจีุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
   1.1 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

2.  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
   2.1 การดําเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

/ ทั้งน้ี .... 



  

 

ทั้งน้ี   ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
(แบบติดตาม ปย.3) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ประเมิน
การควบคุมภายใน (แบบ ปม.)  และแผนปรบัปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3)  มาพร้อมน้ีแล้ว 
 
 
 
                                                        (ลงช่ือ)                                          ผูร้ายงาน 

                         (นางสาวสมลักษณ ์ ครองบุญ) 
          ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

                    วันที่  10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2556 
 

 



  

แบบติดตาม  ปอ. 3 
 

      ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555  ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยงัมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ การ
ดําเนินการ 

 
(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

 
(7) 

งานนโยบายและแผน      
กิจกรรม 
1. การจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์ 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การจัดทํา
แผนพัฒนาประจําปี 
เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยง 
แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพงบประมาณ และ
ขาดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน 
สาเหตุ  
ความต้องการของประชาชนมี
มาก และระเบียบกฎหมาย
กําหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการจัดทํางบ 
ประมาณรายจ่ายของ อปท. 

  

1  ส.ค. 55 

 

1. การประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่าง
ผู้บริหาร  พนักงาน อบต. 
และชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนา  
2. จัดลําดับความสําคัญ
ก่อนหลังในการดําเนินการ 

  

30  มิถุนายน  2556 

 
นางสาวเบญจวรรณ 

หล้าสมบูรณ์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน  

 
 

นายทัยเทพ  ธูปทอง 
ปลัด อบต. 

 
 
 
 

 
 

⃝ 

 
  
 

☆ 

 
 
 
 
 

การติดตามประเมินผล                            

     กิจกรรม  “การจัดทําแผนพัฒนาองค์  การ
บริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์”  มีการควบคุมที่
เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้
ในระดับหนึ่ง โดย อบต.กรอกสมบูรณ์ได้
ดําเนินการ  ดังนี้                                         
1. การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง
ผู้บริหาร  พนักงาน อบต. และชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนา  
2. จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังในการ
ดําเนินการ 
        แต่อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง   ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
 

                                                                      



  

แบบติดตาม  ปอ. 3 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 
สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  255๕  ถึง   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยงัมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ การ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

(7) 

งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
กิจกรรม 
2. การดําเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย / ภัย
ธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ 
ระบบป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีมาตรฐาน ลด
การสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ความเสี่ยง 
   การเกิดความเสียหายทั้งในฤดู
ฝนและฤดูแล้ง  ทําให้สิ้นเปลือง
งบประมาณ  และให้ความช่วย 
เหลือไม่ทันท่วงที 
ปัจจัยเสี่ยง 
   ในฤดูฝนจะมีพายุฝน  ลมแรง  
ทําให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย  
และพืชพันทางการเกษตรเสียหาย
จากน้ําท่วม  ในช่วงฤดูแล้ง 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก
การขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค  
พืชพันทางการเกษตรเสียหายจาก
ภัยแล้ง 

  

1   เม.ย. 5๕ 

 
1. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับ
ราชการอบรมสัมมนา  เรื่อง
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.  จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ให้ได้ร้อยละ 2 ของ
จํานวนประชากร 
๓.  กําหนดกรอบอัตรากําลัง
พนักงานส่วนตําบล  ๓  ปี 
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

 

30  กันยายน   255๖ 
 
 

นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 
 

นายทัยเทพ  ธูปทอง 
ปลัด อบต. 

 

 
 

⃝ 

 
 
 

⃝ 

 
 

 การติดตามประเมินผล             
          กิจกรรม “การดําเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัย
ธรรมชาติ”  มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง โดย อบตกรอกสมบูรณ์ได้ดําเนินการ  
ดังนี้ 
1. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรม
สัมมนา  เรื่องการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2.  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ให้ได้ร้อยละ 2 ของ
จํานวนประชากร แต่อย่างไรก็ตาม การ
ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
/ ภัยธรรมชาติ    ยังไม่ทันท่วงที  มีความ
ล้าช้า  ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมต่อไป 
 

 



  

 

แบบติดตาม  ปอ. 3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  255๕   ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะ การ
ดําเนินการ 

 
(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 
(7) 

งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้ 
กิจกรรม 
3. การจัดเก็บรายได้  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
 

 
จุดอ่อน 
1.  มีลูกหนี้ค้างชําระภาษีเกินระยะ 
เวลาที่กําหนดในการชําระภาษี 
2.  ลูกหนี้ค้างชําระภาษีอยู่นอกพื้น 
ที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือทวงหนี้ 

  

30 เม.ย. 5๕ 

 

 

   
 
1. จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัด
จัดเก็บลูกหนี้ค้างชําระให้
ครบถ้วน  
2. ออกบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 
3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ 

 

30  กันยายน  255๖ 

 

นางสาวปรีญานชุ  ชัยสา 

ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 

 
นางเสาวรส  พิทักษ์ธานิน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 

 
 
    

 
 
 
 

 

☆ 

 

วิธีการติดตาม 
ดําเนินการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชําระ  โดย
การส่งจดหมายทวงหนี้ทางไปรษณีย์
พร้อมกําชับผู้นําหมู่บ้านในการติดต่อ
กับเจ้าของที่ดิน 
สรุปผลการประเมิน 
ตรวจสอบจากทะเบียนคุมลูกหนี้
ปรากฏว่า  ลูกหนี้ค้างชาํรุลดลง 
จาก......................................ราย   
เป็นเงิน................................บาท   
ลดเหลือ................................ราย   
เป็นเงิน.................................บาท 
 

 
 
 
 



  

แบบติดตาม  ปอ. 3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                 
                     รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

                     สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  255๕  ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ การ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กิจกรรม 
4. การทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการ
จัดหาพัสดุและการดูแล
ทรัพย์สินของหน่วยงานให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและ
มีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุด 

จุดอ่อน 
การกําหนดงบประมาณตามแผนการ
จัดหาพัสดุประจําปีและแผนการ
ปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างตามข้อบญัญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบล  โดยวิธีตกลง
ราคา/สอบราคา/ประกวดราคา  ต้อง
อ้างอิงตามบัญชมีาตรฐานครุภัณฑ์ที่
ทางกรมการปกครองกําหนด จึงทําให้
ไม่สอดคล้องกับงบประมาณในการ
จัดซื้อ/จัดจ้างกับราคามาตรฐานใน
ท้องตลาด  จึงทําให้การจัดหาพัสดุอาจ
ไม่ได้ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่
กําหนดไว้ 

 

31  ม.ค. 5๕ 

   
1. จัดการประชุมชี้แจงการมอบ 
หมายการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วน
ให้ชัดเจน และมีผู้อํานวยการ
กองคล้งควบคุมการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบทาง
ราชการ 
 ๒. กําหนดตําแหน่งเพิ่มเติมใน
แผนอัตราตรากําลัง 
 

 

30  ก.ย.  5๖ 

 

นางสาวรุ่งมณี  
สามารถ 

เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

 

☆ 

 
 
 
 
   
 

วิธีการติดตาม 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุกลางสอบถามแต่ละ
หน่วยงานในการเตรียมความพร้อมใน
การจัดซื้อ-จัดจ้างตามแผนการจัดหา
พัสดุ 
2. เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษาระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุ 
 

 
 
 

 

 



  

แบบติดตาม  ปอ. 3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
                     รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

                      สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  255๕  ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ การ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

(7) 

งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
กิจกรรม 
5. การประมาณราคาก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การสํารวจ
ออกแบบและประมาณราคา
ค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แม่นยํา และ
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
อบต.และประชาชน 

 
จุดอ่อน 
การประมาณราคาถูกต้อง
ตามระเบียบแต่ไม่สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจ ใน
ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 
สาเหตุ 
การผันผวนของราคาสินคา้
เกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด 
ที่สูงขึ้น 

 

1  ม.ค. ๕๕ 
  

 
1. กําชับ จนท.ผูป้ฏิบัติ ให้ศึกษา
ระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยใช้
สารสนเทศ  (IT)  เพื่อให้การ
คํานวณราคาค่าก่อสร้างขณะ
จัดทําเทศบัญญัติสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด 
2. ให้ จนท.เข้ารับการอบรมการ
ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ
ออกแบบ 
3. บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่ม 

 
30  ก.ย.  5๖ 

 
 

นายธวัชชัย  ดุลย์สอน 
ผช.ช่างโยธา 

 
 

นายณัฐปภัสร์  
เทพารักษ์ 

นายช่างโยธา 
รก.หัวหน้าส่วนโยธา 

 
 

⃝ 

 
 
 
 
 
 
 

☆ 

 
 
 

 
 ติดตามประเมินผล 
1. หัวหน้าส่วนโยธาได้ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และควบคุมการ
ปฏิบัติงานตลอดจนให้ศึกษาระเบียบฯ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ประมาณการค่าก่อสร้างมีความผิดพลาด
น้อย  ผู้รับจ้างสามารถดําเนินการได้แต่ก็มี
สภาวะเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอยู่เหนือ
การควบคุม  
2. ติดตามการทํางานของเจ้าหนา้ที่  ผู้ผ่าน
การอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พบว่า ทํางานได้รัดกุมถูกต้องมากขึ้น 

 

 

 

 



  

แบบติดตาม  ปอ. 3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                 
                        รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

                              สําหรบังวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 255๕  ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

 (1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ การ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

(7) 

งานออกแบบและควบคุม
อาคาร      
กิจกรรม 
6. การออกแบบก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การออกแบบงาน
ก่อสร้างเป็นไปอย่าง รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ    

จุดอ่อน 
การเขียนแบบล่าช้า  และมี
ข้อผิดพลาดบางส่วน 
สาเหตุ 
- มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และ
จนท.ไม่ชํานาญในการใช้
สารสนเทศมาช่วยดําเนินการ 

  
31  ม.ค. ๕๖ 

 
1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ดําเนินการอย่างรวดเร็วและ
เป็นระบบ โดยลําดับ
ความสําคัญของโครงการในการ
เขียนแบบแปลน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
การใช้ระบบสารสนเทศในการ
ออกแบบก่อสร้าง 
3. ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังขอ
อัตราตําแหน่งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 

 

 
30  กันยายน   255๖ 

 
 

นายธวัชชัย  ดุลสอน 
ผช.ช่างโยธา 

 
 

นายณัฐปภัสร์  
เทพารักษ์ 

นายช่างโยธา 
รก.หัวหน้าส่วนโยธา 

 
 

 
 

 
 
 

☆ 

 
 
 

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
1. ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ในการเออกแบบการก่อสร้าง  ตลอดจน
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ
การก่อสร้าง  ซึ่งพบว่ามีความผิดพลาด
น้อยลง  แต่ยังต้องใช้เวลาในการสร้าง
ความชํานาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์
นั้น 
2. การบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่าง
การประสานความร่วมมือในการ
ดําเนินการ 

 
 

 

 

 



  

แบบติดตาม  ปอ. 3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                 
                    รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

                    สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  255๕  ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ การ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

(7) 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรม 
7. การจัดการบริหารงานทั่วไป 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทั่วไป  เป็นไปอย่างอย่าง
รวดเร็ว  ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ 

 จุดอ่อน 
  บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
 
 

  

  1  ต.ค. 5๕ 

 

1.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในแต่
ละหน่วยของ อบต. ร่วม
ปฏิบัติงาน 
2. กําหนดตําแหน่ง
เพิ่มเติม 
3. บรรจุแต่งตั้งพนักงาน  
หรือพนักงานจ้างเพิ่ม 

 

30  ก.ย.  5๖ 
  

นางสาวสมลักษณ์ 
ครองบุญ 

นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 

  

☆ 

 

 

 

ติดตามประเมินผล    
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
* สถานะการดําเนินการ                    

☆   =   ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด                                 (ลงชื่อ)................................................................ผู้รายงาน 

   =   ดําเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                              (นางสาวสมลักษณ์  ครองบุญ) 
   =   ยังไม่ดําเนินการ                                               ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
 O    =  อยู่ระหว่างดําเนินการ                        วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2555 

 



  

แบบติดตาม  ปอ. 3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                 
                    รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร 

                    สําหรับงวด  ตั้งแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  255๕  ถึง  วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่  (2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 

 
(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานะ การ
ดําเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

(7) 

งานพัฒนาศูนย์เด็ก 

กิจกรรม 
7. การจัดการศนูย์พัฒนาเด็ก
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทั่วไป  เป็นไปอย่างอย่าง
รวดเร็ว  ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ 

 จุดอ่อน 
  ไม่มีอาคารสถานที่เป็น
ของตนเอง  ขอใช้อาคาร
สถานที่ของ สพฐ. 
 
 

  

  1  ต.ค. 5๐ 

 

1.  ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก 
 

 

30  ก.ย.  5๖ 
  

นางสาวสมลักษณ์ 
ครองบุญ 

นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 
 

  

O 

 

 

 

ติดตามประเมินผล    
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 
* สถานะการดําเนินการ                    

☆   =   ดําเนินการแล้ว  เสร็จตามกําหนด                                 (ลงชื่อ)................................................................ผู้รายงาน 

   =   ดําเนินการแล้ว  เสร็จล่าช้ากว่ากําหนด                           (นางสาวสมลักษณ์  ครองบุญ) 
   =   ยังไม่ดําเนินการ                                               ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
 O    =  อยู่ระหว่างดําเนินการ                        วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2555



  

    แบบ  ปอ. 2 

  หน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบรูณ ์                                 

สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดบัองค์กร 
ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน   พ.ศ.  255๖ 

 
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

สํานักปลดั 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1  กิจกรรมการจัดทําแผนพฒันา อบต.กรอกสมบรูณ ์   
    สภาพแวดล้อมภายใน 
       ตามคําสัง่แบ่งงานขององค์การบริหารตําบลกรอกสมบูรณ์  
สํานักปลัดมีภารกิจทั้งสิ้น  ๖  งาน  เมื่อสํารวจและประเมิน
แล้ว  มีระบบการควบคุมภายในที่ค่อนข้างเพียงพอ  แต่ยังมี
จุดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคือ การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  เป็นไปในลักษณะที่กว้างเกินไปไม่ได้
ระบุกลุ่มเป้าหมาย สถานทีแ่ละงบประมาณที่จะดําเนินการให้
ชัดเจน และไมส่อดคล้องกับศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่  ไม่ได้
มีการสํารวจวิเคราะห์ถึงข้อเท็จจริง  ความคุ้มค่าในการใช้จ่าย
งบประมาณ ทําให้ภารกิจการจัดทําแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร   
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
         1.  องค์การบริหารสว่นตําบลกรอกสมบูรณ์ มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบทั้งหมด  ๗  หมู่บ้าน ประชากร 6,๓๖๖ คน 3,๑๓๖ 
ครัวเรือน  เน้ือที่ประมาณ ๕๒ ตร.กม.(๓๒,๐๐๐ ไร)่  มีพ้ืนที่
ความรับผิดชอบมาก และความต้องการของประชาชนก็มีมาก
เช่นกัน แต่งบประมาณในการบริหารงานมีจํานวนจํากัด  จึงทํา
ให้การจัดทําแผนพัฒนา  ไมส่อดรับกับศักยภาพของ
งบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 2548 กําหนดให้นํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  
        ดังน้ัน จงึต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจํานวนมาก 
เพ่ือรองรับการนําโครงการไปจัดทําเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแลว้ 
โครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถทีจ่ะนํามาดําเนิน 
การได้ 
         2. ความสามารถของผู้นําชุมชนในการเชิญชวนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่   ซึ่งพบว่า ชุมชนแต่ละแห่งยัง
ขาดการประชุมประชาคมที่ถกูต้องและเป็นทางการ 
 

ผลการประเมิน    
          สํานักปลดั  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน  
ออกเป็นภารกิจงานประจํา  ๖  งาน   คือ 
1. งานบริหารงานทั่วไป  2. งานบริหารงานนโยบาย
และแผน  3. งานกฎหมายและคดี  4. งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  5. สวัสดิการและสังคม 
6. สังคมสังเคราะห์  
          จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  พบ
ความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 1. งานนโยบายและ
แผน (กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ )  2. งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการดําเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย) จากการติดตามผลตามแบบ
รายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( แบบ
ติดตาม ปย. 3 ) พบว่า  
1. กิจกรรมการจัดทาํแผนพฒันาอบต.กรอกสมบรูณ์  
มีการควบคุมทีเ่พียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดบัหนึง่  โดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  ดังน้ี 
1. จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน อบต. ผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. จัดลําดับความสําคัญก่อนหลังของปัญหาในการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง   ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมต่อไป 



  

     แบบ  ปอ. 2 

                                   หน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบรูณ ์                                  

สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดบัองค์กร 
  ณ  วันที่  30   เดือน กนัยายน   พ.ศ.  2556 

 
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

     ๑.๒  กิจกรรมการดําเนนิการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณ
ภัยสภาพแวดล้อมภายภายใน 
              ขาดเจ้าหน้าที่  ทีร่ับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนโดยตรง  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) ในหมูบ้่านยังไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่รับผิดชอบ  การสัง่ใช้
กําลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เน่ืองจาก อปพร. สว่น
ใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วน
ใหญ ่ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนก็มักไปประกอบอาชีพของตน  จึงทําให้
มีกําลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและทําให้เกิดความล่าช้าใน
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
           ขาดวัสดุ – อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง  เน่ืองจากจํากัดด้วยงบประมาณที่จะสามารถนํามา
ดําเนินงานได้ 
     สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
     ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง  ทําให้บ้านเรือนราษฎร
เสียหาย  ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  ต้นไม้ข้าง
ทางหักโค่น   และทําให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย 
เมื่อถึงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาการขาด
แคลนนํ้าในการอุปโภค – บริโภค พืชพันธ์ุการเกษตรได้รับ
ความเสียหายจากภัยแล้งและภัยเพลี้ยแป้งที่เป็นปัญหาใหญ่
ในช่วงปีที่ผ่านมาและยังไม่สามารถหาทางป้องกันได้  ทําได้
เพียงแค่หาทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเท่าน้ัน 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
   2.1   กิจกรรมการจัดทําแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่น
ตําบลกรอกสมบูรณ ์  
           1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียง
ทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
           2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาด
ความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  สถานที่และงบประมาณ 
           3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

2.  กิจกรรมการดําเนนิการช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบสาธารณภัย   
     ยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้ทันท่วงทียังมีความเสี่ยงทีต้่องมีการ
วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
   ข้อสรปุ 
   การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อน
หรือความเสี่ยง  ในกิจกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบล
กรอกสมบูรณ์  และกิจกรรมการ
ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ต้องดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในต่อไป 
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     2.2  กิจกรรมการดําเนนิการช่วยเหลอืผูป้ระสบ 
สาธารณภัย    
           1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 
           2. ขาดเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนโดยตรง 
           3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
           4.  ปัญหาในการสัง่ใช้กําลัง อปพร.ในเขตพ้ืนที่   
3.  กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 กิจกรรมการจัดทาํแผนพฒันาอบต.ตาํบลหนอง
โพรง   
          1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดง
ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อ
ทราบสาเหตุแล้วนํามาปรับปรุง แก้ไข  
           2. จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน อบต. ผู้นําชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับการ
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น        
           3. ประสานความร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอศรีมหาโพธิในการดําเนินการจัดประชุมประชาคมตําบล
เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาร่วมกัน          
            4. จดัลําดับความสําคัญก่อนหลังของปัญหาในการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
            5. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด  ช่วยทําในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตน 
             6.  จัดทําโครงการ หมู่บ้านนํารอ่งในการเป็น
ต้นแบบในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
ตามท่ีระเบียบ ฯกําหนด 
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      3.2  กิจกรรมการดําเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภัย 
              ๑. เร่งรัดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ร้อยละ 2  ของจํานวนประชากร  เพ่ือเป็นกําลังหลักในหมู่บ้าน/
ตําบลในการปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
ในพ้ืนที ่
               2  พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเน่ือง  และฝกึ
วิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือให้เกิดความรู้ความชํานาญ 
              3. จัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือขออัตรากําลังด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือรับผิดชอบในงานป้องกันฯ โดยตรง 
              4. จัดหาวัสดุ– ปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทัน
ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
              5.  ต้ังงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ 
อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกคร้ังที่เรียกใช้งาน 
4. สารสนเทศและการตดิต่อสื่อสาร 
   4.1  กิจกรรมการจัดทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์   
       - ปรับปรุงคําสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนสํารวจข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม  ในการจัดทาํแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกรูปแบบ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย  แผ่นพับ  จัด
ประชุมในหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
พัฒนาบุคลากร 
    4.2 กิจกรรมการดาํเนนิการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภัย 
          -  สํารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet  วิทยุ  โทรทศัน์  และทาง
สื่อสิ่งพิมพ์  มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร เก่ียวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพ่ือ
แจ้งให้ประชาชนทราบล่วง  และเพ่ือเตรียมการป้องกันภัย  และสํารวจข้อมูล
ข่าวสารจากระบบ  Internet  เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย  
หนังสือสั่งการ  โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจ
ล่าช้าไม่ทันการ   
5.  วิธีการตดิตามประเมินผล 
         ใช้แบบรายงานการประชุมแบบสอบทานและการรายงานต่างๆ  เป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล  เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง  
โดยติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า  1. กิจกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบลกรอกสมบูรณ์  และ 2  กิจกรรมการดําเนิน 
การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหน่ึงแต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่  จึงต้องจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป  

 
      
 

      
 
 



  

 แบบ  ปอ. 2 

หนว่ยงาน   องคก์ารบริหารสว่นตําบลกรอกสมบูรณ ์
       สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดบัองคก์ร 

            ณ  วันที่  30  เดือน กนัยายน  พ.ศ.  255๖ 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองคลัง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
         1.1  กจิกรรมการจัดเกบ็รายได ้  
      สภาพแวดลอ้มภายใน 
           1. จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งาน 
           2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย
ที่เกีย่วขอ้งกับงานจัดเก็บรายได้ 
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
            1. เจา้ของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่ ยากต่อการเร่งรัดหรือ
ทวงหน้ี (ตดิต่อไม่ได้, มีการเปล่ียนแปลงเจ้าของที่ดิน (ซื้อ – ขาย) 
            2. ดว้ยเจ้าของที่ดินอยู่นอกเขตพื้นที่  ทําให้เจ้าของ
ที่ดินไม่กระตือรอืร้นในการมาชาํระภาษ ี

1.2  กจิกรรมการทะเบยีนทรัพย์สนิและพัสด ุ
       สภาพแวดล้อมภายใน    
             1. การจัดหาพัสดุไมต่รงตามเวลาทีก่ําหนดเน่ืองจาก
ปัญหาด้านงบประมาณ 
             2. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ตามปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง   
             3. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอตอ่การปฏิบัติงาน  เนื่องจาก
มาจากการโอน (ย้าย)  และลาออก 
        สภาพแวดลอ้มภายนอก 
              1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ กฎหมาย และ
ข้อบังคับที่เกีย่วข้องกับงานพัสดุบ่อยครัง้  จึงส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานในบางกรณีมีขอ้ผิดพลาดได ้
2.  การประเมินความเสีย่ง   
       2.1  กิจกรรมการจดัเกบ็รายได้   
             1.  ขาดเจ้าหน้าทีร่บัผิดชอบโดยตรงในงานด้าน
จัดเก็บรายได้  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเป็นเพียงพนักงานจ้างทัว่ไป 
            2. มีลูกหน้ีค้างชําระภาษีเกินระยะเวลาที่กําหนดใน
การชําระภาษ ี
            3.  ลูกหน้ีค้างชําระภาษีอยู่นอกพ้ืนที ่ยากต่อการ
เร่งรัดหรือทวงหน้ี 

ผลการประเมิน  
      ส่วนการคลัง มีภารกิจตามโครงสร้าง และคําส่ังแบ่ง
งาน  ๔  งาน  คือ   1.งานการเงิน  2. งานบญัชี 
3. งานพัฒนาการจัดเก็บรายได ้ 4. งานพัสดุและทรัพย์สิน  
        จากการวิเคราะห์ประเมนิผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดนิว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเส่ียงในภารกจิ  2  งาน คือ  
1. งานการจัดเก็บรายได้   
(กิจกรรมการจดัเก็บรายได)้  2. งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน (กจิกรรมพัสดุและทะเบียนทรพัย์สิน) จากการ
ติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุ  
(แบบติดตาม ปย. 3) พบว่า  
1. กิจกรรมการจัดเกบ็รายได ้   มีการควบคมุที่เพียงพอ
แล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดบัหนึง่  
โดยองค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ได้ดําเนินการ  
ดังนี ้
1. จัดทําทะเบยีนคุมลูกหนี้ใหเ้จ้าหน้าทีร่ับผิดชอบเรง่รัด
จัดเก็บลูกหนี้ค้างชําระให้ครบถ้วน  
2. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่
3. ผู้อํานวยการกองคลังควบคุมการปฏิบัตงิานอย่างใกล้ชิด 
และตรวจสอบอย่างรอบคอบ 
      แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์ยังไม่สามารถจดัเก็บรายได้  ได้ตามเปา้หมายที่
กําหนดไว ้ ซึง่ยงัมีความเส่ียงทีต่้องมกีารวางแผนการ
ปรับปรงุการควบคุมต่อไป 
2. กิจกรรมการทะเบยีนทรัพย์สนิและพัสดุ  มีการควบคุม
ที่เพยีงพอแล้ว  บรรลุวตัถปุระสงค์ของการควบคุม  โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ไดด้าํเนินการ  
ดังนี ้
1. กําชับให้แตล่ะหน่วยงานตดิตามและตรวจสอบ
งบประมาณเป็นประจํา  เพื่อแก้ไขปรับปรงุแผนการจัดหา
พัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
2. กําชับเจ้าหนา้ที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทัง้บัญชี
มาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกําหนด  ใหเ้ปน็ปัจจุบัน 
3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซ้ือ-จัดจ้าง
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์และตรงตามกําหนดเวลา 
4. รับโอน (ย้าย)  หรอืรับสมัครพนักงานจ้าง 
  



  

แบบ  ปอ. 2 

หน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบรูณ ์                                         
สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดบัองค์กร 

             ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
     2.2  กิจกรรมการทะเบยีนทรัพย์สนิและพสัด ุ
             1.  ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมี
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
             2.  การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  
เน่ืองจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1  กิจกรรมการจัดเกบ็รายได้   
             1. จัดทําทะเบียนคุมลูกหน้ีให้เจา้หน้าที่รับผิดชอบเร่งรัด
จัดเก็บลูกหน้ีคา้งชําระให้ครบถ้วน  
              2. ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที ่
              3. หัวหน้าส่วนการคลังควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด และตรวจสอบอย่างรอบคอบ       
               4. ประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้นําหมู่บ้านเพ่ือ
ติดต่อกับเจ้าของที่ดินในการชําระภาษี (เน่ืองจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินโดยการซื้อ – ขายอยู่อย่างต่อเน่ือง) 
                5.  อํานวยความสะดวกด้วยการเสียภาษีผ่านทาง
ไปรษณีย์ (ธนาณัติ) 
       3.2  กิจกรรมการทะเบียนทรพัย์สินและพสัด ุ
                 1. กําชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบ
งบประมาณเป็นประจํา  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้
ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
                 2. กําชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย 
รวมทั้งบัญชีมาตรฐานที่ทางกรมการปกครองกําหนด  ให้เป็น
ปัจจุบัน 
                 3. ประสานหน่วยงานภายใน  เพ่ือให้การจัดซื้อ-จัด
จ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามกําหนดเวลา 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
       4.1 กิจกรรมการจัดเกบ็รายได้  
             1. ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานในการ
ประชาสัมพันธ์การชําระภาษี 
             2. ประชาสัมพันธ์การออกเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ให้ทั่วถึง
และผ่านสื่อต่างๆ เช่น  เสียงตามสาย  
             3. ให้บริการชําระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ( ธนาณัติ ) 
             4. ประสานผู้นําทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ช่วงการชําระ
ภาษีพร้อมทั้งติดตามและทวงถามผ่านทางเสียงตามสายของ
หมู่บ้านเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง 

ข้อสรปุ 
      การติดตามแบบ  ปย.3  ไม่พบจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยง  ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียน
ทรัพย์สิน บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
      และพบจดุอ่อนหรือความเสี่ยง  ในกิจกรรม
การจัดเก็บรายได้  ยังไม่บรรลวัุตถุประสงค์ของ
การควบคุม   ต้องดําเนินการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
 
      
 

      
 
 



  

แบบ  ปอ. 2 

หน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบรูณ ์                                         
สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดบัองค์กร 

    ณ  วันที่   30   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
       4.2   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สนิและพสัด ุ
             1. ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี 
             2. ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานทราบ  
             3. นําระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ มีระบบ Internet ที่มีประสทิธิภาพ และมกีาร
ปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น เมื่อมีการประกาศสอบราคา หรือ
ประกวดราคา ก็สามารถจะตรวจเช็คข้อมูลได้ อีกทั้งส่วนการคลังได้
นําข้อมูลดังกล่าวลงเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือช่วยเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้วย 
            4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวกับการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผ่านทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน  วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหาร
ตําบลกรอกสมบูรณ์ 
            5)  การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และ
บุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคยีง อบจ . ท้องถิ่นอําเภอ 
ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านในเขตตําบล เพ่ือร่วมเป็นกรรมการ หรือที่
ปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
5. วิธีการตดิตามประเมินผล     
     5.1  กิจกรรมการจัดเกบ็รายได้   
           1. ตรวจสอบลูกหน้ีค้างชําระจากทะเบียนคุมลูกหน้ี 
     5.2   กิจกรรมการทะเบียนทรพัย์สินและพสัด ุ
            1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประจําปี ตามแบบ ผด.3 ใหผู้้บริหารทราบตามลําดับขั้นตอน 
            2. ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง (ตามแบบ คตง.) 
 
ส่วนโยธา 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  1.1  กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้างสภาพแวดลอ้มภายใน   
           จาการสํารวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจ
แต่ละข้อแล้ว  พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอแต่ยัง
พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง  เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบขาดทักษะและความชํานาญในการประมาณราคา
ก่อสร้างทําให้ประมาณราคาออกมาไม่ครอบคลุมปริมาณงานที่จะ
ดําเนินงาน 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน    
ส่วนโยธา  แบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงาน  ออกเป็นภารกิจงานประจํา  4 
งาน  คือ  1. งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง  
2. งานออกแบบและควบคุม  
3. งานประสานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง  จากการวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน 
คือ 
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       สภาพแวดล้อมภายนอก 
           พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้างไม่
สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทําให้บางโครงการ
จัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้า เน่ืองจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก  
            1.2  กิจกรรมการออกแบบกอ่สร้าง   
       สภาพแวดล้อมภายใน 
              การออกแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจสําคัญที่ต้อง
ดําเนินการควบคู่ไปกับการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง เป็นสิ่ง
สําคัญที่ต้องดําเนินการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน
การดําเนินการดังกล่าวมีความล่าช้า อันเน่ืองมาจากมีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ  และไม่มีทักษะ  ขาดความชํานาญในการเขียนแบบ ซึ่ง
เป็นความเสี่ยง จําเป็นต้องดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง 
         สภาพแวดล้อมภายนอก 
               พบความเส่ียงในด้านการออกแบบงานก่อสร้างไม่
สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทําให้บางโครงการการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเน่ืองจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
       2.1  กิจกรรมการประมาณราคากอ่สร้าง    
            1)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ยังขาดความชํานาญและ
ทักษะในการใช้เครื่องมือสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็จรูปที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ และการสืบค้นข้อมูล ทําให้
การประมาณการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกจิใน
อนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจํากัดเก่ียวกับสภาวะแวดล้อม
ภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ก็มีผลกระทบต่อการดําเนิน
โครงการ การสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน 
        2.2  กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง    
            1) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการดําเนินโครงการ และ
การประมาณการราคาซึ่งในปัจจุบันมีความลา่ช้าและมีความ
ผิดพลาดบางส่วน อันเน่ืองมาจากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ และไม่
ชํานาญการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในการเขียนแบบ 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
    3.1   กิจกรรมการประมาณการราคากอ่สร้าง   
         1) กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯใหม่ ๆ 
หนังสือสั่งการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  โดยใช้ระบบสารสนเทศ  
(IT) เพ่ือให้การคํานวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดทําข้อบัญญัติให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคต 

1. งานก่อสร้างและซ่อมบํารงุ (กิจกรรมการ
ประมาณราคาก่อสร้าง)  2. งานออกแบบและ
ควบคุม (กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง) จาก
การติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. 3)   พบว่า  
1. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสรา้ง  มีการ
ควบคุมทีเ่พียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมไดใ้นระดบัหนึง่  โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  
ดังน้ี 
1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ และประมาณ
ราคาก่อสร้าง 
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณ
ราคาก่อสร้าง ยังไม่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ในระหว่างการดําเนินการจัดซื้อ-จัด
จ้าง  ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
2. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง  มีการ
ควบคุมทีเ่พียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมไดใ้นระดบัหนึง่  โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  
ดังน้ี 
1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศในการออกแบบก่อสร้าง 
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบ
ก่อสร้าง ยังล่าช้า และมีข้อผดิพลาดในบางส่วน  
ยังมีความเสี่ยงที่ต้อง 
ข้อสรปุ 
      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยง  ในกิจกรรมการประมาณการราคา
ก่อสร้าง และ กิจกรรมการออกแบบการ
ก่อสร้าง   ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม   ต้องดําเนินการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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         2)  ใหเ้จ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง 
         3)  ปรับกรอบอัตรากําลังเพ่ือขอบรรจุแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
เพ่ิมเติม 
    3.2   กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง    
          1)  กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดําเนินการอย่าง
ถูกต้องและเป็นระบบ โดยลําดับความสําคัญของโครงการใน
การออกแบบแปลน 
           2)  ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง 
           3)  ปรับกรอบอัตรากําลังเพ่ือขอบรรจุแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร   
        การใช้งานระบบสารสนเทศ  การปฏิบัติราชการของส่วน
โยธามีระบบ  Internet  และระบบเครือข่าย Network  (LAN)  
สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน 
ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
อย่างไรก็ตามยังมีข้อจํากัดในการใช้งานของระบบแต่ละบุคคล
เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการ
ใช้งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร 
5. การตดิตามประเมินผล 
          ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทํางาน เป็นเคร่ืองมือ
หลักในการติดตามประเมินผล  นอกจากน้ีก็ใช้แบบสอบทาน
การปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกช้ันหน่ึงในบาง
กรณีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ  ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา และจากการติดตาม
ประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า  1. กิจกรรมการ
ประมาณราคาก่อสร้าง  2. กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง   
มีการควบคุมทีเ่พียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้
ในระดับหน่ึง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่   จึงต้องจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
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ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
            1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการทั่วไป  

    สภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามคําสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์  มีภารกิจงานทั้งสิ้น  3  งาน  เมื่อสํารวจและ
ประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว  พบว่า
ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ  แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่
บ้างแต่ไม่ร้ายแรง  กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในด้านการบริหาร
จัดการทั่วไป  ยังขาดบุคลากรเน่ืองจากปริมาณของงานที่
ปฏิบัติมากกว่าปริมาณของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 
   สภาพแวดล้อมภายนอก 
      ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ไกลจากแหล่ง
ชุมชน  ทําให้การเดินทางเข้าร่วมการแข่งขนัของประชาชน
ไม่สะดวกและห่างไกล 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกตามภารกิจงานประจําแล้ว  ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ  
ดังต่อไปน้ี 
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
          1. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ภายในปฏิบัติหน้าที่ 
          2. สรา้งเครือข่ายการทํางานประสานความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน 
          3. กําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ิมเติม       
4.  สารสนเทศและการตดิตอ่สื่อสาร 
         นําระบบ Internet  มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ  เพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ  โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบ
ธุรการ  มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ดังน้ี 
          (1)  การสํารวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในระบบ  Internet  เพ่ือทราบข้อมูลที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 

ผลการประเมิน 
 ส่วนการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจ
ตามโครงการและคําสั่งแบ่งงาน  3  งาน   คอื   
1. งานบริหารการศึกษา   2. งานส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  3. งานพัฒนา
ศูนย์เด็ก 
         จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  ๒  งาน  คือ  
1. งานบริหารการศึกษา  (กิจกรรมการจัดการ
ทั่วไป) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( แบบติดตาม ปย. 
3 ) พบว่า  
1. กิจกรรมการจัดการบริหารจัดการทั่วไป     
มีการควบคุมทีเ่พียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคมุได้ในระดบัหนึ่ง  โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  
ดังน้ี 
1. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
2. กําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ิมเติม 
      แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตําบล
กรอกสมบูรณ์  ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความ 
กฎ ระเบียบ ซึง่ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวาง
แผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
ข้อสรปุ 
      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยง  ในกิจกรรมการจดัการบริหารทั่วไป  
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้อง
ดําเนินการจัดทําแผนการปรบัปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 



  

แบบ  ปอ. 2 
 
หน่วยงาน   องค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบรูณ ์                                        

      สรปุผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมใน - ระดบัองค์กร 
         ณ  วันที่  30   เดอืน  กันยายน  พ.ศ.  255๖ 

 
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

5.  วิธีการตดิตามประเมินผล 
        ใช้การสงัเกตการตรวจสอบการทํางาน  เป็นเคร่ืองมือ
หลักในการติดตามประเมินผล  นอกจากน้ีก็ใช้แบบสอบทาน
การปฏิบัติงานช่วยในการติดตามประเมินผลอีกช้ันหน่ึงในการ
ติดตามและประเมินผลน้ัน ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.๒  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็ก  
    สภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามคําสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ์  มีภารกิจงานทั้งสิ้น  3  งาน  เมื่อสํารวจและ
ประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว  พบว่า
ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ  แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่
บ้างแต่ไม่ร้ายแรง  กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในด้านการพัฒนา
ศูนย์เด็ก  ยังขาดอาคารสถานที่ที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเป็นของ
ตนเอง 
   สภาพแวดล้อมภายนอก 
      ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ไกลจากแหล่ง
ชุมชน  ทําให้การเดินทางเข้าร่วมการแข่งขนัของประชาชน
ไม่สะดวกและห่างไกล 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกตามภารกิจงานประจําแล้ว  ความเสี่ยงที่มีนัยสาํคัญ  
ดังต่อไปน้ี  ไม่มีอาคารสถานที่ที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเป็นของ
ตนเอง 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
          1. ก่อสร้างอาคารสถานที่ที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเป็น
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
4.  สารสนเทศและการตดิตอ่สื่อสาร 
         นําระบบ Internet  มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ  เพ่ือช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ทราบข้อมูลทีท่ันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
           

การประเมิน 
 ส่วนการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจ
ตามโครงการและคําสั่งแบ่งงาน  3  งาน   คอื   
1. งานบริหารการศึกษา   2. งานส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  3. งานพัฒนา
ศูนย์เด็ก 
         จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  ๒  งาน  คือ  
๒. งานพัฒนาศูนย์เด็ก  (กิจกรรมการพัฒนาศูนย์
เด็ก) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( แบบติดตาม ปย. 
3 ) พบว่า  
๒. กิจกรรมการพฒันาศนูย์เดก็     
มีการควบคุมทีเ่พียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคมุได้ในระดบัหนึ่ง  โดยองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้ดําเนินการ  
ดังน้ี 
1. ก่อสร้างอาคารสถานที่ที่เป็นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์เอง 
      แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตําบล
กรอกสมบูรณ์  ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง 
ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุง
การควบคุมต่อไป 
ข้อสรปุ 
      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยง  ในกิจกรรมการจดัการบริหารทั่วไป  
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  ต้อง
ดําเนินการจัดทําแผนการปรบัปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 



  

 

สรปุผลการประเมิน    จากการวิเคราะห์สํารวจ  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์    พบจุดอ่อนที่
เป็นความเสี่ยงของ   สํานักปลัด  กองคลัง   ส่วนโยธา  และส่วนการศึกษา   จํานวนทั้งสิ้น  14  กิจกรรม  ดังน้ี 

1.  สํานักปลดั  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3  จํานวน  7 
กิจกรรม   ดังน้ี 

1.1. กิจกรรมการจัดทาํประชาคม  (การจัดทาํแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบล 
กรอกสมบรูณ)์   มจีุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 

1.1.1  ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้าน 
ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเท่าที่ควร 

1.1.2  โครงการ/กิจกรรมทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอก 
สมบูรณ์  ยังไมส่ามารถบรรลวัุตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 

       1.1.3  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ยังไม่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของงบประมาณที่มอียู่  และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ 
        1.1.4. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

1.2. กิจกรรมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  (การดําเนนิการช่วยเหลือ 
ผูป้ระสบสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ)   มจีุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
         1.2.1  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงท ี
        1.2.2  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งยังขาด
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง 
         1.2.3  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มปีระสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไมส่ามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
         1.2.4  ปัญหาในการสั่งใช้กําลัง อปพร. ในเขตพ้ืนที่ 

1.3. กิจกรรมการลดปญัหาลดภาวะโลกรอ้น  (การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่ 
รอบป่าชุมชน)  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
       1.3.1  มีเส้นทางในการเข้าถึงพ้ืนที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง  ทําให้ยากต่อการควบคุมผู้
เข้าใช้พ้ืนที่ 

1.3.2 ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพ่ือคายนํ้าทําให้มใีบไม ้
ทับถมกันเป็นจํานวนมาก ทําให้บางครั้งเกิดการเสียดสี  หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า   ทําให้เกิดไฟไหม้ 

1.3.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไมส่ามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

      1.3.4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
ขาดจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน 
             1.3.5. ขาดการบํารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 

      1.3.6 ขาดบุคลากรทั้งในระดับพ้ืนที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟ 
ป่า 

1.4. กิจกรรมป้องกนัและชว่ยเหลือประชาชนจากภัยโรคตดิต่อ  (โครงการ 
ปฏบิตักิารควบคุมและปอ้งกันโรคไขเ้ลือดออก)   มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
         1.4.1  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ 

1.4.2  มีลูกนํ้ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน 
1.4.3  มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก 
 



  

 
 
 
1.5. กิจกรรมฟืน้ฟเูศรษฐกจิ  ให้ขยายตวัอย่างย่ังยืน (โครงการเงนิกูยื้มเศรษฐกิจ 

ชุมชน) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
1.5.1  มีลูกหน้ีค้างชําระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กําหนดในสญัญา 
1.5.2  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มหีลกัทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ 
1.6. กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ (โครงการฝกึอบรมเยาวชนรูท้ัน 

หา่งไกลยาเสพตดิ)   มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
1.6.1  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 
1.7. กิจกรรมปกป้องเทดิทนูสถาบนั พระมหากษตัริย์ สร้างความปรองดอง 

สมานฉันท์ (โครงการก่อสรา้ง ซ่อมแซมบา้นท้องถ่ินไทย เทดิไท้องค์ราชัน 84 พรรษา) มีจุดอ่อนของการ
ควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 

1.7.1  ความเหมาะสมของผูไ้ด้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน 
1.7.2  บ้านทีม่ีการก่อสร้างและส่งมอบแลว้มีการชํารุดเสียหายภายหลัง 
 

2.  กองคลัง  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3  จํานวน  2  กิจกรรม  ดังน้ี 
2.1.  กิจกรรมการจัดทาํฏกีาเบกิจ่ายเงนิ  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  

 ดังน้ี 
2.1.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน  การบันทึกบัญชี  การรายงาน  และการ 

ตรวจสอบบัญชีเป็นคนเดียวกัน 
2.1.2  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2.1.3   ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงานน้อย  ทําให้งานมีความ 

ผิดพลาด 
2.1.4  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  และขาดความรู้  ควา 

มเข้าใจในเรื่องของระเบียบฯ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานที่ทํา 
2.2.  กจิกรรมการจัดเกบ็รายได ้ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 

        2.2.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  การรายงาน  และการตรวจสอบเป็นคน
เดียวกัน 
       2.2.2  ขาดเจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง 
        2.2.3  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ  
ในเรื่องของระเบียบ ฯ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานที่ทํา 

3.  ส่วนโยธา  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3  จํานวน  ๒  กิจกรรม  ดังน้ี 
3.1.  กิจกรรมการประมาณราคางานกอ่สร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 

              3.1.1  การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดําเนินงาน 
        3.1.2  การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3.2.  กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสีย่ง  ดังน้ี 
3.2.1  การเขยีนแบบล่าช้า  และมขี้อผิดพลาด 
3.2.2  ขาดบุคลากรในตําแหน่งงานวิศวกรโยธา  ในการเขียนแบบและรับรองแบบ 

แปลนงานก่อสร้าง 
       3.3.๓  งานก่อสร้างมีความผิดพลาดบ้างจากแบบแปลนที่กําหนดไว้ 



  

 
 
 
4.  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ติดตาม ปย. 3  

จํานวน  2  กิจกรรม  ดังน้ี 

4.1. กิจกรรมการการบริหารจัดการทั่วไป  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังน้ี 
   4.1.1 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

4.2. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังน้ี 
   4.2.1 การดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้ 
   ๔.๒.๒ ยังไม่มีอาคารสถานที่ที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ต้องไปดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง  ตามแบบ ปอ. 3  ต่อไป 

 
 
 

   ลายมือช่ือ.........................................................ผู้รายงาน  
              (นายพีรมิตร  สัมฤทธ์ิ) 

              ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
         วันที ่  10   เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  255๖ 



  

   แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์     
          แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 

       ณ   วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 
 

(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

งานนโยบายและแผน          

กิจกรรม 
1. การจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน
สนใจ  และเข้ามามีส่วนร่วมต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหาแต่
ละหมู่บ้าน เพื่อทําให้การจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารตําบล
กรอกสมบูรณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกปัญหา
และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

ความเสี่ยง 
1. ความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่
กล้าแสดงความคดิเห็นและมีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา
เท่าที่ควร 
2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจน
ในกลุ่มของเป้าหมาย  สถานที่
และงบประมาณ 
3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 

1  ส.ค. 5๖ 

 
1. ประสานความร่วมมือกับทาง
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนอง
โพรง  ในการดําเนินการจัดประชุม
ประชาคมตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 
ฯ ร่วมกัน 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้า
มาช่วยคิด  ช่วยทําในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตน 
3.  จัดทําโครงการ หมู่บ้านนําร่องใน
การเป็นต้นแบบในการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้อง
ตามที่ระเบียบฯ 

 
30 ส.ค.  ๕๖ 
 

นางสาวเบญจวรรณ   
หล้าสมบูรณ์ 

จนท.วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

 
 

นายทัยเทพ   ธูปทอง 
ปลัด อบต. 

 
 
 
  

 การติดตามประเมินผล    

1. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารโทรศัพท์   โทรสาร หนังสือสอบถาม 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าของการดําเนินงานและได้มาจัดทํา
แผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้
บรรลุผลของการควบคุมต่อไป และรายงานผล
การดําเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต. 
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
2. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาและศักยภาพทางงบประมาณของ
องค์การบริหารตําบลกรอกสมบูรณ์หลังจาก
จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว
เสร็จ   
 

 

 

 



  

   แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์      
          แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 

          ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

 สาเหตุ 
1. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังขาด
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา   โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย   
สถานที่  และงบประมาณที่จะใช้ดําเนินการ   
3. ส่วนมากแผนหมู่บ้านเป็นแผนเฉพาะกิจ  ซึ่ง
คัดคิดขึ้นมาโดยเฉพาะในช่วงที่จะนําเสนอ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแผนด้านใดด้าน
หนึ่งไม่มีการวางแผนวิเคราะห์ปัญหาภาพรวม
ของหมู่บ้าน 
 

    

 
 
 
 
 
 
 



  

   แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์     
           แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
            ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรม 
2.การดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์
ผู้ประสบสาธารณภัยในตําบล    มี
ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  เป็นไป
ตามมาตรฐาน  ลดการสูญเสียชีวิต  
ทรัพย์สินของประชาชน  และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
บริหารจัดการงบประมาณ 

ความเสี่ยง 
1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่
ทันท่วงที 
2. ขาดเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบในงานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนโดยตรง 
3.  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
4.  ปัญหาในการสั่งใช้กําลังอปพรในเขตพื้นที่   
 สาเหตุ 
   ในฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ทําให้
บ้านเรือนราษฎรเสียหาย  และพันธุ์พืช
ทางการเกษตรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางโค่นล้ม
เป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน  
และน้ําท่วมไหลแรงกัดเซาะพื้นผิวจราจร   

  

1 เม.ย. 5๖ 

1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลงพื้นที่
สร้างความรู้และความเข้าใจแก่
ประชาชน เพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกัน
ได้  
2.  ฝึกอาสาสมัคร อพปร.เพิ่มเติม ให้
ได้ร้อยละ 2 ของประชากร   
3.  ขอเปิดกรอบอัตรากําลังเพิ่มเติม  
เพื่อขอตําแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบงาน
โดยตรง 
4.  จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงานให้เพียงพอ  และทันต่อ
การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน 
5.ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ 
อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่
เรียกใช้งาน 
 
 

30  กันยายน   255๖ 

 
นางสาววิลามล  

หอมหวล 
นักพัฒนาชุมชน 

 
 

นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 
 

นายทัยเทพ  ธูปทอง 
ปลัด อบต. 

 

การติดตามประเมินผล 
     1.  มีการประชุมประจําเดือนทุกๆ 
เดือน 
       2. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่
ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความ
คืบหน้าของการดําเนินงานและได้มา
จัดทําแผนและควบคุมปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในให้บรรลุผลของการ
ควบคุมต่อไป 



  

   แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์      
           แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
             ณ   วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

 
 
 
 
 

๑. ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค พืชพันธุ์
การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง    
2. น้ําท่วมบ้านเรือนราษฎร  และพื้นที่ทางการ
เกษตรของประชาชนในช่วงฤดูฝน 
3.  ทรายพัดในช่วงฤดูฝน 
4.  เมื่อฝนตกมีพายุ  ลมแรง ทําให้ต้นไม้ข้างทาง
โค่นล้มเป็นอันตรายในการสัญจรไปมาบนท้องถนน  
และบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย 
5. เพลี้ยะแป้งระบาดในช่วงฤดูแล้ง 
6. ในช่วงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค พืชพันธุ์
การเกษตรในเขตพื้นที่ได้รับความเสียหาย 
7. กําลัง อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอก และ
ประกอบอาชีพเกษตรกร  จึงไม่สามารถสั่งใช้งานได้
อย่างเต็มที่ 
 

 6. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนาในงานที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
และกําจัดเพลี้ยะแป้งในเขตพื้นที่ และ
ส่งเสริมให้เกษตรกรแช่ท่อนพันธุ์มัน
สําปะหลังก่อนการเพาะปลูก 
 

  

 
 
 



  

   แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์    
           แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
             ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสรจ็/ผู้รับผิดชอบ 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

 
 
 
 
 

8. ยังไม่เปิดกรอบอัตรากําลังในตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อรับผิดชอบในงานโดยตรง 
9. การถมที่ดินปิดทางไหลผ่านของน้ํา  เมื่อ
ฝนตก  ทําให้ไม่มีทางระบาย 
น้ํา   น้ําจึงไหลท่วมบ้านเรือนราษฎรและ
พื้นที่ทางการเกษตร 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์   
          แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 

          ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

3 กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะ
โลกร้อน 
  3.1 การป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ไฟป่ารอบป่าชุมชน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
1. เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
2. เพื่อรักษาสภาพความสมบูรณ์ของ
ผืนป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งอาหาร
ให้กับราษฎรตําบลกรอกสมบูรณ์และ
พื้นที่ใกล้เคียงอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อบํารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติแหล่งน้ําและผืนป่า ให้คง
ความอุดมสมบูรณ์ ให้ระบบนิเวศ
เป็นไปตามกลไกของธรรมชาติ   ให้
คนและป่าอยู่ร่วมกันความสุขยั่งยืน 
 

ความเสี่ยง 
1. มีเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชนหลาย
เส้นทาง   ทําให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้
พื้นที่ 
2. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบ
ของต้นไม้ เพื่อคายน้ําทําให้มีใบไม้ทับถมกัน
เป็นจํานวนมาก ทําให้บางครั้งเกิดการเสียดสี  
หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า   ทําให้เกิดไฟไหม้ 
3. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และขาดจิตสํานึก
ในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน 
5. ขาดการบํารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
6. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง
ในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 
สาเหตุ 
1. ไฟไหม้ป่า 

  

1 เม.ย. 56 

 
1. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดับไฟป่า และสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้คน
กับป่าอยู่ร่วมกัน  พร้อมทั้งปลูก
จิตสํานึกให้ประชาชนรักษ์และหวง
แหนป่าของชุมชน 
2.  จัดการบํารุงรักษาแนวกันไฟ
ป่าอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
3.  จัดตั้งงบประมาณในการจัดหา
วัสดุ - อุปกรณ์ในการดับไฟป่า 
4. จัดชุดลาดตระเวนเป็นประจํา
อย่างต่อเนื่อง 

 

30  กันยายน   2556 

 
นางสาวเบญจวรรณ 

หล้าสมบูรณ์ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 

 
นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 
นายทัยเทพ  ธูปทอง 

ปลัด อบต. 
 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี
อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าของการดําเนินงานและ
ได้มาจัดทําแผนและควบคุมปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ
การควบคุมต่อไป 



  

แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์   
           แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
             ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุง 

 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 

4. กิจกรรมป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ 
4.1 โครงการปฏิบัติการ
ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2. เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

ความเสี่ยง 
1. พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ 
2. มีลูกน้ํายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไป 
3. มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพื้นที่เป็น
จํานวนมาก 
สาเหตุ 
1. ประชาชนขาดความตระหนักในการ
ควบคุมโรคอย่างจริงจัง 
2. อาสาสมัครประจําหมู่บ้านขาดการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  อาจจะด้วยการ
ขาดแรงจูงใจในการทํางาน 
3. ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ 
4. ประชาชนมักรอความช่วยเหลือจากทาง
ภาครัฐเพียงอย่างเดียว   โดยขาดการดูแล
ตัวเองเบื้องต้น 
5. ในช่วงฤดูฝน  มีน้ําขังอยู่ทั่วไป  ทําให้
เป็นแหล่งวางไข่ของยุงลาย 
6. สุขลักษณะภายในครัวเรือนไม่เหมาะสม 
 
 

 

31  พ.ค. 5๖ 

 
1. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุก
ครัวเรือนเพื่อกําจัดลูกน้ํายุงลาย 
2. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับ
บ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่ทุก
ครัวเรือน 
3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้
ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรค
และทําความเข้าใจถึงการป้องกันและ
ควบคุมโรค 
4 .สร้างจิตสํานกึให้ประชาชนตระหนัก
ถึงความสําคัญของการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเอง
เบื้องต้น 
5. จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํ าห มู่บ้ าน ในการ
ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
พร้อมทั้งสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงาน 
 

 

30  กันยายน   255๖ 

 
นางพิสมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 

 
นายทัยเทพ  ธูปทอง 

ปลัด อบต.  

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี
อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าของการดําเนินงานและ
ได้มาจัดทําแผนและควบคุมปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ
การควบคุมต่อไป 



  

   แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์      
   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 

ณ                                                                                                  วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  255๖ 
 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

5. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจ  ให้
ขยายตัวอย่างยั่งยืน 
5.1 โครงการเงนิกู้ยืมเศรษฐกิจ
ชุมชน 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ให้แก่กลุ่มอาชีพเกษตร 
 2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพของเกษตร  โดย
ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 
3.  ส่งเสริมการขยายตัวของ
ผลผลิตทางการเกษตรให้ออกสู่
ตลาดมากยิ่งขึ้น 
4.  เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
 

ความเสี่ยง 
1.  มีลูกหนี้ค้างชําระเงินกู้เกิน
ระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 
2.  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มี
หลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ 
สาเหตุ 
1. สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาเงินกู้   
2. กลุ่มอาชีพไม่ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอกู้ 
3.  สมาชิกกลุ่มอาชีพไม่ชําระเงินกู้
ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 

 

30  ต.ค. 5๕ 

 
1.  มีการติดตามการชําระหนี้ของ
กลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการเป็นประจําอย่าง
ต่อเนื่อง    
2.  มีการตรวจสอบความเป็นไปได้
ของโครงการที่ขอกู้ยืมเงินก่อนการ
พิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ 
3.  มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ  จาก
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็น
ประจําอย่างต่อเนื่อง 
4.  รับ (โอน) ย้ายพนักงานส่วน
ตําบลในตําแหน่งนิติกร เพื่อ
รับผิดชอบในงานด้านกฎหมายและ
คดีโดยตรง 

 
30 ก.ย. 5๖ 

 
 

นางสาววิลามล  หอมหวล 
นักพัฒนาชุมชน 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี
อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าของการดําเนินงานและ
ได้มาจัดทําแผนและควบคุมปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ
การควบคุมต่อไป 

 

 

 

 



  

   แบบ  ปอ.3 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์     

         แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
            ณ   วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

6. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
6.1 โครงการ ฝึกอบรม
เยาวชนรู้ทันห่างไกลยาเสพ
ติด 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายใน
หมู่บ้านของตนเอง 
 2.  เพื่อสํารวจและคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติดในเขตพื้นที่ 
3. เพื่อป้องกันและควบคุมผู้
ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ 
 

ความเสี่ยง 
1.  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง 
สาเหตุ 
1. ผู้ให้ข้อมูลเกรงกลัวอิทธิพลของผู้ค้า
ยาเสพติด 
2. ผู้เสพ หรือผู้ค้ายาเสพติด  เป็นญาติ
กับผู้ให้ข้อมูล  
3.  การกลั่นแกล้งกันเองของ
ประชาชนภายในหมู่บ้าน 
4. ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความสําคัญ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน
หมู่บ้านของประชาชน 
5. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูลกับทางส่วนราชการ 

 

30  ส.ค. 5๖ 

 
1.  จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้บริหาร  พนักงานสว่นตําบล  
ผู้นําชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่
เกี่ยวกับความสําคัญของการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้านและหาแนวทาง
ป้องกันและควบคุมร่วมกัน 
2. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
3.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  
เพิ่มทักษะในการชี้นํา และยุทธวิธีในการ
จูงใจมวลชนให้เข้าร่วมกิจกรรม   และ
เป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
 

 
30 กันยายน 255๖ 

 
นางสาวเบญจวรรณ 

หล้าสมบูรณ์ 
จนท.วิเคราะห์ฯ 

 
 

นายทัยเทพ  ธูปทอง 
ปลัด อบต. 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี
อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าของการดําเนินงานและ
ได้มาจัดทําแผนและควบคุมปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของ
การควบคุมต่อไป 

 

 

 

 

 



  

   แบบ  ปอ.3 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์      

         แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
         ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

7. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
7.1  โครงการก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน
ท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน  84 
พรรษา 
วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช  เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ  
84  พรรษา 
2. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือน
ให้กับราษฎรผู้ยากไร้  และด้อยโอกาสใน
เขตพื้นที่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย   
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้  และ
ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ 

   4. เพื่อให้ผลผลิต (บ้านท้องถิ่นไทย) ที่ได้
ดําเนินการมีความถูกต้องตามแบบแปลน
ที่กําหนด และเหมาะสมกับงบประมาณที่
ใช้ดําเนินการ 
 

ความเสี่ยง 
1. ความเหมาะสมของผู้ได้รับ
คัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน 
2.  บ้านที่มีการก่อสร้างและส่งมอบ
แล้วมีการชํารุดเสียหายภายหลัง 
สาเหตุ 
1.  การพิจารณาคัดเลือกของ
ประชาคมหมู่บ้านไม่ละเอียด
รอบคอบ  ซึ่งอาจมาจากบุคคลกลุ่ม
น้อยในหมู่บ้าน  อาจไม่มีการ
พิจารณาประวัติ  สภาพความเป็นอยู่  
และภูมิหลังของผู้ถูกพิจารณา 
2.  เจ้าของบ้านยากจนไม่มี
งบประมาณในการซ่อมบํารุง
ภายหลังการส่งมอบแล้ว 

 

30 ธ.ค. 5๖ 

 
1. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านทุกครั้ง 
 2.กําหนดหลักเกณฑ์จํานวนคนที่เข้า
ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
ประชากรในหมู่บ้าน 
3. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้
ชัดเจน 
4.  มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่าง
ต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
5. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  
ผู้นําชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ
และหลักเกณฑ์การดําเนินงานให้เข้าใจ
ตรงกันทุกภาคส่วน 

 
30  ธันวาคม 255๖ 

 
นางสาววิลามล  หอมหวล 

นักพัฒนาชุมชน 
 

นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์ 
นายชา่งโยธา  รก.หัวหน้า

ส่วนโยธา 
 

นายทัยเทพ  ธูปทอง 
ปลัด อบต. 

การติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผล  
รวมทั้งระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน 
อบต. อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าของการ
ดําเนินงานและได้มาจัดทําแผน
และควบคุมปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในให้บรรลุผลของ
การควบคุมต่อไป 

 



  

   แบบ  ปอ.3 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์    

            แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
             ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

 (2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

 (4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 (5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานการเงิน 

กิจกรรม 
8. การจัดทําฏีกาเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดทําฏีกาเบิก
จ่ายเงินขององคก์ารบริหาร
ตําบลกรอกสมบูรณ์ เป็นไปตาม
ระเบียบ ฯ กฎหมาย ที่กําหนด 
 
 

จุดอ่อน 
1.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จ่ายเงิน  การบันทึกบันชี   การ
รายงาน  และการตรวจสอบ
บัญชีเป็นคนเดียวกัน   
2. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่จะ
รับผิดชอบในงานการเงินและ
บัญชีโดยตรง   
3. ปริมาณงานมากกว่าปริมาณ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ทํา
ให้งานมีความผิดพลาดได้ง่าย 
4.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาด
ทักษะในการปฏิบัติงานและขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับงานที่ทํา  
 

  

1  มิ.ย.  ๕๖ 

 

 

   
1.  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตําบล
ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
2. ส่งเจ้าหน้าที่   ที่เกี่ยวข้องในงาน
การเงินและบัญชีเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  
เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบ ฯ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน 
3. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานการเงินและบัญชีเรียนรู้งานซึ่ง
กันและกันเพื่อให้สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ในกรณีที่ตําแหน่งงานใน
หน่วยงานว่างลง 

 

30  กันยายน  2556 

 
นางศรีนวล  เห็นแก้ว 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
 

นางสาวฐายิกา  วงษ์ศรีสุข 
นักวิชาการการเงนิและบัญชี 

 
นางพิสมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 
รก.ผอ.กองคลัง 

 

การติดตามประเมินผล 
 ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร
ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  
หากพบจุดอ่อนจะได้ทําแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินงานในด้าน
การเงินและบัญชีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 
กฎหมายที่กําหนดไว้ 

 
 
 
 
 



  

   แบบ  ปอ.3 
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์     

       แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
        ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้ 

กิจกรรม 
 9.การจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารตําบลกรอกสมบูรณ์  
เป็นไปตามระเบียบฯ  กฎหมาย 
กําหนดไว้ 

จุดอ่อน 
1.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
รายได้  การรายงาน  และการ
ตรวจสอบเป็นคนเดียวกัน   
2. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
ในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง   
3.  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาด
ทักษะในการปฏิบัติงานและขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
ระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับงานที่ทํา 
   

  

1   เม.ย. ๕๖ 

  1. รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตําบล
ในตําแหน่งเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ 
2. ส่งเจ้าหน้าที่   ที่เกี่ยวข้องในงาน
จัดเก็บรายได้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนาความรู้
ใน ด้ านระเบี ยบฯ  และกฎหมาย ที่
เกี่ยวข้องในงาน 
3. ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานจัดเก็บรายได้เรียนรู้งานซึ่งกัน
และกันเพื่อให้สามารถทํางานร่วมกันได้
ในกรณีที่ตําแหน่งงานในหน่วยงานว่าง
ลง 

 

30  กันยายน  2556 
 

น.ส.ปรีญานุช  ชยัสา 
ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 

 
นางเสาวรส  พิทักษ์ธานนิน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
นางพิศมัย  เบ้าคําภา 
หัวหน้าสํานักปลัด 
รก.ผอ.กองคลัง 

การติดตามประเมินผล 
 ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการ สื่อสาร
ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  
หากพบจุดอ่อนจะได้ทําแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินงานในด้าน
การเงินและบัญชีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 
กฎหมายที่กําหนดไว้ 

 

 



  

   แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์                                                                      
  

            แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
               ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รบัผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
กิจกรรม 
    10.  การประมาณราคา
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การสํารวจออกแบบและ
ประมาณราคาคา่ก่อสร้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แม่นยํา และเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์  และ
ประชาชนอย่างแท้จริง 

จุดอ่อน 
1.  การประมาณราคาก่อสร้าง   
ไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่
จะดําเนินงาน 
2.การประมาณราคาไม่
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในระหว่างดําเนินการจัดซื้อ -  
จัดจ้าง 
สาเหตุ 
1. การผันผวนของราคาสินคา้
ในท้องตลาด ทําให้งบประมาณ
ในการก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น 
2. จํานวนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่มี 
 

 
1  ม.ค.  25๕๖ 

  

 
1.  กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   ให้
ศึกษาระเบียบ ฯ  หนังสือสั่งการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และใช้ระบบ
สารสนเทศ  (IT) ในการคํานวณราคา
งานก่อสร้างขณะจัดทําข้อบัญญัติ  ให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพ
เศรษฐกิจในขณะดําเนินงาน 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการ
ใช้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ประมาณราคาและระเบียบ ฯ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 

 
30  กันยายน   25๕๖ 

 
 

นายธวัชชัย  ดุลย์สอน 
ผช.ช่างโยธา 

 
 

นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์ 
นายช่างโยธา  

 รก.หัวหน้าส่วนโยธา 
 

 
 ติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง 
ต่อเนื่อง  หากพบจุดอ่อนจะได้ทํา
แผนการปรับปรุงเพื่อดําเนินงานด้าน
การประมาณราคางานก่อสร้างให้
บรรลุวัตถุประสงค์  ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ กฎหมายที่กําหนดไว้ 

 



  

   แบบ  ปอ.3 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์     

        แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
       ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสํารวจ  
งานประมาณราคา  งาน
ออกแบบ  และงานควบคุมงาน   
เป็นคนเดียวกัน  จึงทําให้ขาด
การตรวจสอบที่รอบคอบและ
รัดกุม 
4.  ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะ และ
ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
5.  ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน
ประมาณราคากอ่สร้าง 

 3. รับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนตําบล
ในตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประมาณราคากอ่สร้าง 
 

  

 



  

   แบบ  ปอ.3 
 

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์   
          แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
            ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มี
อยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
กิจกรรม 
    11. การออกแบบก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้การออกแบบงาน
ก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง  
แม่นยํา  และเกิดประสิทธิภาพ 
สูงสุดในการดําเนินงาน   

จุดอ่อน 
1.  การเขียนแบบล่าช้า และมีข้อผิดพลาด 
2.  ขาดบุคลากรในตําแหน่ง งานวิศวกร
โยธา  ในการรับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง 
สาเหตุ 
1. จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี 
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ  และ
ความชํานาญในการใช้ระบบสารสนเทศใน
การออกแบบงานก่อสร้าง  
3.  ไม่มีกรอบอัตรากําลังในตําแหน่ง   
วิศวกรโยธา 
4.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสํารวจ  งาน
ประมาณราคา  งานออกแบบ  และงาน
ควบคุมงาน   เป็นคนเดียวกัน      จึงทําให้
ขาดการตรวจสอบที่รอบคอบและรัดกุม 
5.  ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
งานออกแบบงานก่อสร้าง 
 

  
1  ม.ค. 56 

 
1. กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   ให้
ศึกษาระเบียบฯ  หนังสือสั่งการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และใช้ระบบ
สารสนเทศ  (IT) ในการออกแบบงาน
ก่อสร้าง   ให้สอดคล้องกับความเป็น
จริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน
2.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศใน
การออกแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้อง 
แม่นยํา และเป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่
กําหนดไว้ 
3.  ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง  ขอ
อัตรากําลังในตําแหน่ง วิศวกรโยธา 
เพิ่มเติม 

 
30  มิถุนายน  255

๖ 
 
 

นายธวัชชัย  ดุลสอน 
ผช.ช่างโยธา 

 
 

นายณัฐปภัสร์  
เทพารักษ์ 

นายช่างโยธา 
รก.หัวหน้าส่วนโยธา 

 
ติดตามประเมินผล 
 1.  ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามประเมินผลควบคุม
ภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  
รวมทั้งระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่
มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  หากพบ
จุดอ่อนจะได้ทําแผนการปรับปรุงเพื่อ
ดําเนินงานด้านการประมาณราคา
งานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่
กําหนดไว้ 
 

 



  

แบบ  ปอ.3 
  

ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์   
            แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
              ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
กิจกรรม 
    12.  การควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้การควบคุมงาน
ก่อสร้างขององคก์ารบริหาร
ตําบลกรอกสมบูรณ์  เป็นไป
อย่าง ถูกต้อง  แม่นยํา  และ
เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการ
ดําเนินงาน   

จุดอ่อน 
1. งานก่อสร้างมีความผิดพลาด
จากแบบแปลนที่กําหนดไว้ 
สาเหตุ 
1. จํานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี 
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาด
ทักษะ  และความชํานาญในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง  
3.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานสํารวจ  
งานประมาณราคา  งานออกแบบ  
และงานควบคุมงานก่อสร้าง   
เป็นคนเดียวกัน      จึงทําให้ขาด
การตรวจสอบที่รอบคอบและ
รัดกุม 
4.   ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในระเบียบ ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 

  
31  ม.ค.  56 

 

 
1.  กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   ให้
ศึกษา  ระเบียบ ฯ  และหนังสือสั่งการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง  ให้ถูกต้อง  
รอบคอบและรัดกุมตามที่ระเบียบ ฯ 
กําหนดไว้ 
2.  ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
3.  ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง เพื่อขอ
เพิ่มอัตรากําลังในตําแหน่งงานที่
เกี่ยวข้องกับงานการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
4.  ออกคําสั่งมอบหมายงาน  และ
กําหนดภารกิจงานให้มีผู้รับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน 
 

 
30  กันยายน   2556 

 
 

นายธวัชชัย  ดุลสอน 
ผช.ช่างโยธา 

 
 

นายณัฐปภัสร์  เทพารักษ์ 
นายช่างโยธา 

รก.หัวหน้าส่วนโยธา 

 
ติดตามประเมินผล 
 1. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  
รวมทั้งระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มี
อยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  หากพบ
จุดอ่อนจะได้ทําแผนการปรับปรุงเพื่อ
ดําเนินงานด้านการประมาณราคางาน
ก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่
กําหนดไว้ 
 

 



  

   แบบ  ปอ.3 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์    

            แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
                ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กิจกรรม 
 13. การจัดการบริหารทั่วไป 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การจัดการบริหารทั่วไป 
เป็นไปอย่างถูกต้อง  มี
ประสิทธิภาพงานไม่ล่าช้า 

ความเสี่ยง 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ 
ระเบียบ กติกา ตาม
มาตรฐานสากล 
สาเหตุ 
มีการเปลี่ยนแปลง กฎและ
กติกาในประเภทกีฬาต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

 

 
30  ธ.ค. 5๕ 

 

 
1.  จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการตัดสิน
กีฬาทั้งจากตัวแทนหมู่บ้านและ
พนักงานส่วนตําบลโดยเชิญวิทยากร
จากหน่วยงานที่มีความชํานาญในด้าน
การกีฬา ตามมาตรฐานสากล 

 
30 ก.ย. 5๖ 

 
นางสาวสมลักษณ์ 

ครองบุญ 
นักวิชาการศึกษา 

 
 ติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง  
หากพบจุดอ่อนจะได้ทําแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินงานด้านการ
จัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบฯ 
กฎหมายที่กําหนดไว้ 
 

 



  

   แบบ  ปอ.3 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์      

         แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - ระดับองค์กร 
           ณ   วันที่  30   เดือน กันยายน  พ.ศ.  2556 

 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานกิจการโรงเรียน 

กิจกรรม 
 14. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อให้มีอาคารสถานที่
ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
   ๒. เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีคุณภาพและผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน ศพด. ของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
 

ความเสี่ยง 
การดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สาเหตุ 
ยังไม่มีอาคารสถานที่ที่ตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ์ 

 
30  ธ.ค. 5๕ 

 

 
1. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน 
2. ก่อสร้างอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็ก 
 

 
30  ก.ย. 5๖ 

 
นางสาวสมลักษณ์ 

ครองบุญ 
นักวิชาการศึกษา 

 
 ติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่
อย่างสม่ําเสมอ  รวมทั้งระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่าง
ต่อเนื่อง  หากพบจุดอ่อนจะได้ทําแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินงานด้านการจัดการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ถูกต้องตามระเบียบ ฯ 
กฎหมายที่กําหนดไว้ 

        ลายมือชื่อ..................................................................ผู้รายงาน  
                (นายพีรมิตร  สัมฤทธิ์ ) 

                               ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
                               วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  255๖ 



  

แบบ ปย. 1 - ร 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 
(ตามระเบียบฯ ข้อ 6) 

แบบที่ 2     กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสําคญั 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์

  การประเมินการควบคุมภายในของ  องค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์สําหรบังวดตั้งแต่
วันที่  1  ตลุาคม พ.ศ. 2555    ถึงวันที ่ 30  กันยายน พ.ศ. 2556  ได้ดําเนินการตามแนวทางตดิตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ซ่ึงกําหนดอยู่ในเอกสารคาํแนะนํา : การ
จัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิว่าดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารตําบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดให้มีขึน้
ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของ องค์การบรหิารตําบล
กรอกสมบรูณ ์และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
และการใช้ทรพัยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

  แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตาม
ต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่ง
รวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทาํให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด  นอกจากน้ีอาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความ
เสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้  เน่ืองจากมีข้อจํากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาส
ของการหลีกเลี่ยงหรือ ละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจํากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบ
ของทางราชการ อีกทั้งประสทิธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

  องค์การบริหารตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  4  ส่วน  คือ  1. สํานักปลัด   2. กองคลัง   3. ส่วนโยธา  

4. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยวิเคราะหป์ระเมินผลตามองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ผลการประเมินพบว่า   สํานกัปลดั  กองคลัง  สว่นโยธา  และส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  ประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง 

จากผลการประเมิน  ดังกล่าวเช่ือว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์

 สําหรับงวด  ต้ังแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2555   ถึงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ.  2556  เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน  แต่อย่างไรก็ตาม  ยังมจีุดอ่อน/ความเสี่ยง  ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนด 

 



  

แผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  ในภารกิจ  14  กิจกรรม  เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุง
ตามแบบ ปย. 3  จํานวน  6  กิจกรรม  และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อน / ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น   จํานวน  8  
กิจกรรม   ดังน้ี  ในภารกิจ  ของ  สํานักปลดั  กองคลัง  สว่นโยธาและส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
ดังน้ี 

สํานักปลดั   
1.กิจกรรมการจัดทาํประชาคม (การจัดทาํแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบล 

กรอกสมบรูณ)์   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน  (กิจกรรมเดิมทีไ่ด้วางแผนการปรบัปรุงตาม
แบบ  ปย. 3)  ยังมีความเสีย่ง  ดังต่อไปน้ี 

1.1 ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยัง 
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเท่าที่ควร 

1.2 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์
ยังไม่รรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 

       1.3  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ยังไม่สอดคลอ้งกับศักยภาพ 
ของงบประมาณที่มีอยู่  และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ 
        1.4. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2. กิจกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  (การดําเนนิการช่วยเหลือผูป้ระสบ 
สาธารณภัย / ภัยธรรมชาต)ิ   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (กิจกรรมเดิมที่
ได้วางแผนการปรบัปรุงตามแบบ  ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง  ดังต่อไปน้ี 

2.1  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 
       2.2  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งยังขาด
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง 
         2.3  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
         2.4  ปัญหาในการสั่งใช้กําลัง อปพร. ในเขตพ้ืนที่ 

3. กิจกรรมการลดปญัหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกนัและแก้ไขปญัหาไฟปา่รอบ 
ปา่ชุมชน)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

3.1  มีเส้นทางในการเข้าถึงพ้ืนที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง  ทําให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้า 
ใช้พ้ืนที่ 

3.2 ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพ่ือคายนํ้าทําให้มใีบไม ้
ทับถมกันเป็นจํานวนมาก ทําให้บางครั้งเกิดการเสียดสี  หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า   ทําให้เกิดไฟไหม้ 

3.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

      3.4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ 
ขาดจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน 
             3.5. ขาดการบํารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 

      3.6 ขาดบุคลากรท้ังในระดับพ้ืนที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 
 
 

/. 4 กิจกรรม.... 



  

4. กิจกรรมปอ้งกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคตดิต่อ  (โครงการปฏบิตักิาร 
ควบคุมและปอ้งกันโรคไขเ้ลอืดออก)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมโรค  ( ความเสี่ยงใหม่ ) ยังมี
ความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 
         4.1  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ 

4.2  มีลูกนํ้ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน 
4.3  มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก 
5. กิจกรรมฟืน้ฟเูศรษฐกิจ  ใหข้ยายตัวอย่างย่ังยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจ 

ชุมชน)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมอาชีพ  (ความเสี่ยงใหม่)  ยังมีความเสี่ยงดงัต่อไปน้ี 
5.1  มีลูกหน้ีค้างชําระเงินกู้เกินระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญา 
5.2  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มหีลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ 
6. กิจกรรมปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ (โครงการฝกึอบรมเยาวชนรู้ทนั 

หา่งไกลยาเสพตดิ)   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสขุ  (ความเสี่ยงใหม่)  ยังมี
ความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

6.1  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 
7. กิจกรรมปกป้องเทดิทนูสถาบนั พระมหากษตัริย์ สรา้งความปรองดอง สมานฉันท์  

(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบา้นท้องถ่ินไทย เทดิไท้องค์ราชัน 84 พรรษา)   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน
บริหารทั่วไป  (ความเสี่ยงใหม่)  ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

7.1  ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน 
7.2  บ้านที่มกีารก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชํารุดเสียหายภายหลัง 

กองคลัง 
8.  กิจกรรมการจัดทําฏกีาเบกิจ่ายเงิน  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงิน   

(ความเสี่ยงใหม่ )  ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 
8.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน  การบันทึกบัญชี  การรายงาน  และการ 

ตรวจสอบบัญชีเป็นคนเดียวกัน 
8.2  ขาดเจ้าหน้าที่  ทีจ่ะรับผิดชอบในงานการเงินและบัญชีโดยตรง 
8.3   ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ทําให้งานมีความผิดพลาด 
8.4  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  และขาดความรู้  ความเข้าใจ 

ในเรื่องของระเบียบฯ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานที่ทาํ 
9. กิจกรรมการจัดเกบ็รายได ้เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

(กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรบัปรุงตามแบบ  ปย. 3 )  ยังมีความเสี่ยง  ดังต่อไปน้ี 
        9.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  การรายงาน  และการตรวจสอบเป็นคน
เดียวกัน 
       9.2  ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง 
        9.3  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ   
ในเรื่องของระเบียบฯ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานที่ทํา 

ส่วนโยธา   
10.  กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสรา้งเป็น 
ความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้างและซอ่มบาํรุง  (กิจกรรมเดิมที่ไดว้างแผนการ 

ปรบัปรุง  ตามแบบ  ปย. 3)   ยังมีความเสี่ยง  ดังต่อไปน้ี 
          /.10.1 การประมาณ 



  

10.1 การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดําเนินงาน 
        10.2 การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างดําเนินการจัดซื้อ-
จัดจ้าง 

11.  กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสรา้ง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน 
ออกแบบและควบคุมอาคาร  (กิจกรรมเดมิที่ได้วางแผนการปรบัปรุงตามแบบ  ปย. 3)   ยังมีความเสี่ยง  
ดังต่อไปน้ี 

11.1  การเขียนแบบล่าช้า  และมขี้อผิดพลาด 
11.2  ขาดบุคลากรในตําแหน่งงานวิศวกรโยธา  ในการเขียนแบบและรับรองแบบ 

แปลนงานก่อสร้าง 
๑๒.  กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบ 

และควบคุมอาคาร  (ความเสี่ยงใหม่)  ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี          
12.1  งานก่อสร้างมีความผดิพลาดจากแบบแปลนที่กําหนดไว้ 

ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
13.  กิจกรรมการบริหารทั่วไป  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม  (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรบัปรุงตามแบบ  ปย. 3)   ยังมีความเสี่ยง  ดังต่อไปน้ี 

13.1 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
14.  กิจกรรมการพฒันาศนูย์พฒันาเดก็เลก็   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการ 

โรงเรียน  (ความเสี่ยงใหม่)  ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี  
   14.1 การดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้ 

14.2  กิจกรรมด้านการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์
14.3  กิจกรรมด้านการก่อสร้างอาคารสถานที่ที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์
 

  ทั้งน้ี  ได้แนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับ
องค์กร (แบบติดตาม ปอ. 3)  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร (แบบ 
ปอ.2)  และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  แบบ ปอ. 3) มาพร้อมน้ีแล้ว 

 

        ลายมือช่ือ............................................................ผู้รายงาน  
               (นายทัยเทพ  ธูปทอง) 

              ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์   
      วันที ่  10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  255๖ 



  

แบบ ปอ. 1 

หนังสือรบัรองการควบคุมภายในของผูบ้รหิารระดบัองคก์ร 
(ตามระเบยี ฯ  ข้อ 6) 

แบบที่ 2     กรณพีบจุดอ่อนที่มีนัยสําคญั 

 

เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ  /ผู้กาํกบัดแูล/คณะกรรมการตรวจสอบ 

  การประเมินการควบคุมภายในของ  องค์การบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์สําหรบังวดตั้งแต่
วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2556 ได้ดําเนินการตามแนวทางติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ในเอกสารคําแนะนาํ : การจัดทาํ
รายงานการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารตําบลกรอกสมบูรณ์ ได้จัดให้มีขึน้
ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของ องค์การบรหิารส่วน
ตําบลกรอกสมบูรณ ์และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของ
ฝ่ายบริหาร 

  แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตาม
ต้นทุนที่ใช้  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่ง
รวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทาํให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด  นอกจากน้ีอาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความ
เสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้  เน่ืองจากมีข้อจํากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาส
ของการหลีกเลี่ยงหรือ ละเลยการควบคุมรวมทั้งข้อจํากัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบ
ของทางราชการ อีกทั้งประสทิธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์   ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน  องค์การบริหารสว่นตําบลกรอกสมบูรณ์  4  สว่น  คือ  1. สาํนักปลัด   2. กองคลัง  3.  ส่วนโยธา  

4. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยวิเคราะหป์ระเมินผลตามองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ผลการประเมินพบว่า   สํานกัปลดั  กองคลัง  สว่นโยธา  และส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

มีระบบการควบคุมภายในที่มคีวามเพียงพอ  ประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง 

จากผลการประเมิน  ดังกล่าวเช่ือว่า  การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ ์
สําหรับงวดต้ังแต่วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555  ถึงวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2556  เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ 

/ควบคุมภายใน.. 



  

ควบคุมภายใน  แต่อย่างไรก็ตาม  ยังมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง  ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการ 
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  ในภารกิจ  14  กิจกรรม  เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ 
ปย. 3 จํานวน 6  กิจกรรม  และกิจกรรมท่ีเป็นจุดอ่อน / ความเสี่ยงใหมท่ี่เกิดขึ้น  จํานวน 8  กิจกรรม  ดังน้ี ใน
ภารกิจ   ของ   สํานักปลัด  กองคลัง  ส่วนโยธา  และส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังน้ี 
  

สํานักปลดั   
1. กิจกรรมการจัดทาํประชาคม  (การจัดทาํแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบล 

กรอกสมบรูณ)์   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานนโยบายและแผน  (กิจกรรมเดิมทีไ่ด้วางแผนการปรบัปรุงตาม
แบบ  ปย. 3)  ยังมีความเสีย่ง ดังต่อไปน้ี 

1.3 ความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยัง 
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเท่าที่ควร 

1.4 โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  
ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าที่ควร 

       1.3  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ยังไม่สอดคลอ้งกับศักยภาพ 
ของงบประมาณที่มีอยู่  และขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ 
        1.4. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

2. กิจกรรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  (การดําเนนิการช่วยเหลือผูป้ระสบ 
สาธารณภัย / ภัยธรรมชาต)ิ   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (กิจกรรมเดิมที่
ได้วางแผนการปรบัปรุงตามแบบ  ปย. 3)   ยังมีความเสีย่ง  ดังต่อไปน้ี 

2.1  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 
       2.2  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและขาดทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งยังขาด
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง 
         2.3  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
         2.4  ปัญหาในการสั่งใช้กําลัง อปพร. ในเขตพ้ืนที่ 

3. กิจกรรมการลดปญัหาลดภาวะโลกร้อน (การป้องกนัและแก้ไขปญัหาไฟปา่รอบ 
ปา่ชุมชน)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความ
เสี่ยงดังต่อไปน้ี 

3.1  มีเส้นทางในการเข้าถึงพ้ืนที่ป่าชุมชนหลายเส้นทาง  ทําให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้า 
ใช้พ้ืนที่ 

3.2 ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ป่าชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพ่ือคายนํ้าทําให้มใีบไม ้
ทับถมกันเป็นจํานวนมาก ทําให้บางครั้งเกิดการเสียดสี  หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในป่า  ทําให้เกิดไฟไหม้ 

3.3 ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

      3.4. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ 
ขาดจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกับป่าชุมชน 
             3.5. ขาดการบํารุงรักษาแนวกันไฟป่าอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 

      3.6 ขาดบุคลากรท้ังในระดับพ้ืนที่และส่วนกลางในการควบคุมป้องกันและระงับไฟป่า 
/. 4 กิจกรรม.... 



  

4. กิจกรรมปอ้งกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคตดิต่อ  (โครงการปฏบิตักิาร 
ควบคุมและปอ้งกันโรคไขเ้ลอืดออก)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานควบคุมโรค  (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความ
เสี่ยงดงัต่อไปน้ี 
         4.1  พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่ 

4.2  มีลูกนํ้ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน 
4.3  มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก 
5. กิจกรรมฟืน้ฟเูศรษฐกิจ  ใหข้ยายตัวอย่างย่ังยืน (โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจ 

ชุมชน)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมอาชีพ  (ความเสี่ยงใหม่)  ยังมีความเสี่ยงดงัต่อไปน้ี 
5.1  มีลูกหน้ีค้างชําระเงินกู้เกินระยะเวลาท่ีกําหนดในสญัญา 
5.2  การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชน  ไม่มหีลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้ 
6. กิจกรรมปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ (โครงการฝกึอบรมเยาวชนรู้ทนั 

หา่งไกลยาเสพตดิ)  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  (ความเสี่ยงใหม่)  ยังมี
ความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

6.1  ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง 
7. กิจกรรมปกป้องเทดิทนูสถาบนั พระมหากษตัริย์ สรา้งความปรองดอง สมานฉันท์  

(โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบา้นท้องถ่ินไทย เทดิไท้องค์ราชัน 84 พรรษา)   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน
บริหารทั่วไป  (ความเสี่ยงใหม่)  ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี 

7.1  ความเหมาะสมของผู้ได้รับคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน 
7.2  บ้านที่มกีารก่อสร้างและส่งมอบแล้วมีการชํารุดเสียหายภายหลัง 

กองคลัง 
8.  กิจกรรมการจัดทําฏกีาเบกิจ่ายเงิน  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงิน   

(ความเสี่ยงใหม่)  ยังมีความเสี่ยงดงัต่อไปน้ี 
8.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน  การบันทึกบัญชี  การรายงาน  และการ 

ตรวจสอบบัญชีเป็นคนเดียวกัน 
8.2  ขาดเจ้าหน้าที่  ทีจ่ะรับผิดชอบในงานการเงินและบัญชีโดยตรง 
8.3   ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ทําให้งานมีความผิดพลาด 
8.4  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  และขาดความรู้  ความเข้าใจ 

ในเรื่องของระเบียบฯ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานที่ทํา 
9. กิจกรรมการจัดเกบ็รายได ้ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บ 

รายได้  (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ  ปย. 3)   ยังมีความเสี่ยง  ดังต่อไปน้ี 
        9.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  การรายงาน  และการตรวจสอบเป็นคน
เดียวกัน 
       9.2  ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง 
        9.3  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้  ความเข้าใจ   
ในเรื่องของระเบียบฯ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานที่ทํา 

ส่วนโยธา   
10. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสรา้ง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานก่อสร้าง 

และซ่อมบาํรงุ    (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรบัปรุงตามแบบ  ปย. 3 )   ยังมีความเสี่ยง  ดังต่อไปน้ี 
 

          /.10.1 การประมาณ 



  

10.1 การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะดําเนินงาน 
        10.2 การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างดําเนินการจัดซื้อ-
จัดจ้าง 

11.  กิจกรรมด้านการออกแบบงานก่อสรา้ง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงาน 
ออกแบบและควบคุมอาคาร  (กิจกรรมเดมิที่ได้วางแผนการปรบัปรุงตามแบบ  ปย. 3)   ยังมีความเสี่ยง  
ดังต่อไปน้ี 

11.1  การเขียนแบบล่าช้า  และมขี้อผิดพลาด 
11.2  ขาดบุคลากรในตําแหน่งงานวิศวกรโยธา  ในการเขียนแบบและรับรองแบบ 

แปลนงานก่อสร้าง 
12.  กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานออกแบบ 

และควบคุมอาคาร  (ความเสี่ยงใหม่)  ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี          
12.1  งานก่อสร้างมีความผดิพลาดจากแบบแปลนที่กําหนดไว้ 

ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
13.  กิจกรรมการบริหารทั่วไป  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานส่งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม  (กิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรบัปรุงตามแบบ  ปย. 3)   ยังมีความเสี่ยง  ดังต่อไปน้ี 

13.1 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
14.  กิจกรรมการพฒันาศนูย์พฒันาเดก็เลก็   เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานกิจการ 

โรงเรียน  (ความเสี่ยงใหม่) ยังมีความเสี่ยงดังต่อไปน้ี  
   14.1 การดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่นกําหนดไว้ 
   ๑4.2 ก่อสร้างอาคารสถานที่ที่เป็นที่ต้ังศูนย์พัฒนาเด็กขององค์การบริหารส่วนตําบล
กรอกสมบูรณ ์
 

   ทั้งน้ี  ได้แนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – 
ระดับองค์กร  (แบบตดิตาม ปอ. 3)  สรุปผลการประเมนิองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
องค์กร  (แบบ ปอ.2)  และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  (แบบ ปอ. 3)  มาพร้อมน้ีแล้ว 

 

 
      ลายมือช่ือ...........................................................ผู้รายงาน  

              (นายพีรมิตร  สัมฤทธ์ิ) 
               ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 

          วันที่   10   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  255๖ 
 

 

 


