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แบบ  ปอ.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล ำปำง/ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำปำง/นำยอ ำเภอเมืองปำน 
            
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว  ได้ประเมินผลกำรควบคุมภำยในส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  
เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีกำรที่  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว  ก ำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
สร้ำงควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนจะบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนประสิทธิผล
และประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร  ซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน  กำรป้องกันหรือลด
ควำมผิดพลำด  ควำมเสียหำย  กำรรั่วไหล  กำรสิ้นเปลือง  หรือกำรทุจริตด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำร
เงินและกำรด ำเนินงำนและด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบำย  ซึ่ง
รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ำยบริหำร 
 

  จำกผลกำรประเมินดังกล่ำวเห็นว่ำกำรควบคุมภำยในของ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2560  เป็นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดไว้มีควำม
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยในตำมท่ีกล่ำวในวรรคแรก 
 

  อนึ่ง  กำรควบคุมภำยในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส ำคัญดังนี้ 

ส านักปลัด 
1.งำนธุรกำร  กิจกรรม ด้ำนงำนสำรบรรณ  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ เลขที่หนังสือเกิดควำมผิดพลำดบ่อยครั้ง

ท ำให้ระบบเอกสำรไม่เป็นระเบียบ และต้องติดตำมเอกสำรที่คงค้ำงอยู่บ่อยครั้งกับทุกส่วน/กอง  ท ำให้กำรจัดกำร
งำนสำรบรรณไม่เป็นไปตำมระบบขำดประสิทธิภำพ ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ส ำนักปลัดก ำหนด
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมต่อไป 
 2.งำนนโยบำยและแผน กิจกรรมน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ แผนพัฒนำของ 
อบต.ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริงและประชำชนไม่เห็นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำท้องถิ่น ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ส ำนักปลัดก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมต่อไป 
 3.งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง และอุทกภัย มี
จุดอ่อนเกี่ยวกับ ประชำชนในพ้ืนที่ประสบปัญหำขำดแคลนน้ ำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง และหำกเกิด
พำยุฝนท ำให้น้ ำท่วมในพื้นท่ีทำงกำรเกษตร ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ส ำนักปลัด ก ำหนดกิจกรรม
กำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมต่อไป 

4.งำนกำรศึกษำ กิจกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กยังไม่ได้ด ำเนินกำรยุบรวมท ำให้ยำกต่อกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำยังไม่ได้มำตรฐำนตำมที่กรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ส ำนักปลัดก ำหนดกิจกรรมกำร
ควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมต่อไป 
 5.งำนพัฒนำชุมชน กิจกรรมกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ
ผู้สูงอำยุและคนพิกำรบำงรำยไม่มำขึ้นทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพท ำให้เสียสิทธิในกำรได้รับเบี้ยยังชีพ  และ
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กำรย้ำยที่อยู่ของผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ ท ำให้ได้รับเบี้ยยังชีพไม่ต่อเนื่อง ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทุ่งกว๋ำว ได้ให้ส ำนักปลัด ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมต่อไป 

 
6.งำนงบประมำณ  กิจกรรมกำรจัดท ำโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับกำรโอน

งบประมำณบ่อยตลอดปีงบประมำณเนื่องจำกแต่ละส่วนงำนมีควำมบกพร่องต่อกำรวำงแผนและวิเครำะห์กำรใช้
จ่ำยเงิน ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ส ำนักปลัด ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 7.กิจกรรมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับอย่ำงเคร่งครัดท ำให้เกิดกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ตำมมำ
ภำยหลังและกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ล่ำช้ำ เพรำะต้องปฏิบัติตำมขั้นตอนทำง
กฎหมำย ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ส ำนักปลัดก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
กองคลัง 
 8.งำนพัสดุ  กิจกรรม งำนพัสดุกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ยังขำดควำมรู้ควำมช ำนำญ  
และเกิดกำรเร่งรัดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงปริมำณงำนมำกท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน และ.เอกสำรประกอบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงไม่ครบถ้วน ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้กองคลังก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 9.งำนพัฒนำจัดเก็บรำยได้  กิจกรรมกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ เรื่อง
แผนที่ภำษีจัดท ำได้เพียงขั้นตอนกำรเตรียมกำรจัดท ำแผนที่แม่บท และกำรคัดลอกข้อมูล ยังไม่ได้ด ำเนินกำรส ำรวจ
ข้อมูลภำคสนำม ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้กองคลังก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 10.งำนกำรเงินและบัญชี  กิจกรรมกำรบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas)  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ 
เรื่องกำรจัดท ำรำยกำรบัญชีในวันปิดบัญชีสิ้นปี บำงรำยกำร ยังขำดควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน  ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ ทั้งนี้เกิดจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบยังขำดควำมช ำนำญในกำรบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
(E-laas)   ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้กองคลัง ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

11. งำนกำรเงินและบัญชี   กิจกรรมกำรเบิกจ่ำย มีจุดอ่อนเกี่ยวกับเรื่องกำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำนผู้เบิก
ยังเบิกจ่ำยเงินไม่ตรงกับแผนกำรใช้จ่ำยเงินที่วำงไว้ และยังไม่ก ำหนดแผนกำรเบิกจ่ำยเงินให้ทันแต่ละไตรมำส   ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ กองคลัง ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุมต่อไป 
 12. งำนกำรเงินและบัญชี   กิจกรรมกำรตรวจสอบฎีกำก่อนกำรอนุมัติเบิกจ่ำย  มีจุดอ่อนเกี่ยวเรื่องกับ
ฎีกำเบิกจ่ำยเงิน เอกสำรประกอบฎีกำ ยังไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมระเบียบฯ และหนังสือสั่งกำร ที่ก ำหนด และ กำร
อนุมัติฎีกำเบิกเงินไม่ถูกต้องตำมที่ระเบียบก ำหนดซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ กองคลังก ำหนด
กิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมต่อไป 
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กองช่าง 
 13. งำนออกแบบ ก่อสร้ำง ควบคุม และซ่อมแซม  กิจกรรมกำรขออนุญำตเข้ำใช้พ้ืนที่เพ่ือด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ พ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ที่ใช้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมโครงกำรประชำคมควำมต้องกำร
หมู่บ้ำน เมื่อได้อนุมัติงบประมำณสนับสนุนแล้วยังติดปัญหำพ้ืนที่ยังไม่ได้รับอนุญำต  ระยะเวลำที่ด ำเนินกำรขอ
อนุญำตให้เข้ำใช้พ้ืนที่ นำน ท ำให้กำรเข้ำด ำเนินงำนโครงกำรก่อสร้ำงล้ำช้ำ  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
ได้ใหก้องช่ำง  ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมต่อไป 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

14. งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ 
มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในพ้ืนที่ ท ำให้เยำวชนเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ในฐำนะผู้เสพ จ ำนวนมำก ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม   ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือ
ด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกำรควบคุม 

15. งำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับ ในปี 2560
ยังคงพบประชำชนในพ้ืนที่ ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหลำยรำย ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ได้ให้ส่วน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกำรควบคุม 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 16.งำนตรวจสอบภำยใน   กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance)  มีจุดอ่อนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบที่
ก ำหนดไว้ในแผนประจ ำปีไม่สำมำรถตรวจสอบได้ครบถ้วนตำมแผนที่ก ำหนดไว้ และกำรเก็บข้อมูล กำรรำยงำนผล
ของงวด 6 เดือนหลัง(เม.ย. – ก.ย. 60) ล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว  ได้ให้
หน่วยตรวจสอบภำยใน ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมเพ่ือด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของกำรควบคุม  

 
 
 
 

                      ลงชื่อ 
 
                                                         (นำยนวพล       จะงำม) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
                                                        วันที่ 27  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2560 
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แบบ ปอ. 2 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2560 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 ปรัชญำและรูปแบบกำรท ำงำนของผู้บริหำร มี
ทัศนคติที่ดีและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำน
ในแต่ละส ำนัก/กอง ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทุ่งกว๋ำว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
กำรปฏิบัติงำนตำมแผน กำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน 
     1.2 ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม ผู้บริหำรได้ให้
ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
องค์กรและสร้ำงให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรควบคุมภำยใน
โดยส่งเสริมและสนับสนุน วัฒนธรรมองค์กรที่เน้น
ควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์ จรรยำบรรณและควำม
โปร่ งใส ในกำรด ำ เนินงำนมีกำรบริหำรจัดกำรที่
สอดคล้องกับหลักธรรมมำภิบำล 
    1.3  ควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถของบุคลำกร 
มีกำรก ำหนดควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในองค์กร ให้เป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกลำงพนักงำนส่วนต ำบล เรื่อง มำตรฐำน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตรำต ำแหน่งและมำตรฐำนของต ำแหน่ง 
    1.4  โครงสร้ำงองค์กร มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร 
และสำยกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจน และเหมำะสมกับ
ขนำดขององค์กร โดยมีแผนภูมิขององค์กรอย่ำงชัดเจน 
และมีกำรเผยแพร่ใน website ขององค์กร 
    1.5 กำรมอบอ ำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ     
บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว แต่ละ
ส ำนัก/กอง มีค ำสั่งมอบหมำยอ ำนำจ และหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้กำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยขององค์กร และ
มีกำรแจ้งให้พนักงำนทรำบ โดยจะปรับปรุงค ำสั่ ง
มอบหมำยงำนให้เหมำะสมเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครั้ง บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับงำนเป็นอย่ำง
ดี ได้รับกำรอบรมเพิ่มเติมและน ำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
ตลอดจนมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พร้อม
ผู้รับผิดชอบแต่ละงำนและมีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติกำร         

    
      สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทุ่งกว๋ำว ผู้บริหำรได้สร้ำงบรรยำกำศของกำรควบคุมให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อกำรควบคุมภำยใน มีส่วนท ำให้กำรควบคุมภำยใน
มีประสิทธิผล โดยมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน
ตำมค ำสั่งแบ่งงำนขององค์กร ให้ควำมส ำคัญกับกำรมี ศีลธรรม 
จรรยำบรรณ กำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ ชัดเจน
เหมำะสม ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถซึ่งเป็นปัจจัยที่ เอื้อต่อ
สภำพแวดล้อมของกำรควบคุมที่ดี ส่งผลให้สภำพแวดล้อมของ
กำรควบคุมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำวมีควำม
เหมำะสมและเพียงพอในระดับหนึ่ง 
     โครงสร้ำงกำรจัดกำรองค์กรสอดคล้องกับลักษณะงำนของ
บุคลำกรแต่ละต ำแหน่งมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของบุคลำกรอย่ำงชัดเจน 
   กำรพัฒนำบุคลำกร มีแผนกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและเสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำสำยงำนอำชีพ 
   กำรประเมินผลงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรมซึ่งทำงองค์กรได้มีประกำศคุณธรรมจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมและเป็นก ำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำน 
    

 



6 

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.6 นโยบำยวิธีบริหำรด้ำนบุคลำกร มีกำรก ำหนด
มำตรฐำนหรือข้อก ำหนดในกำรว่ำจ้ำงบุคลำกรที่
เหมำะสม ควำมรู้  ทักษะ และควำมสำมำรถของ
บุคลำกร ก ำหนดจำกมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบ ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพำะ
ต ำแหน่ง ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ต้องกำร ตำมประกำศ 
ก.อบต. ก ำหนด กำรประเมินผลงำนของบุคลำกร
พิจำรณำโดยให้หัวหน้ำส ำนัก/กอง เป็นผู้ประเมินจำกผล
กำรปฏิบัติงำน ควำมรับผิดชอบควำมส ำเร็จของงำน 
และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติในหน้ำที่ให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 
     1.7 กลไกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบฯ ข้อ 6 ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำวที่ 767/2559 ลง
วันที่ 3 ตุลำคม 2559  และมีนักวิชำกำรตรวจสอบ
ภำยใน จ ำนวน 1 อัตรำ เพื่อสอบทำน ตรวจสอบ 
ติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยใน ต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทุ่งกว๋ำว ทรำบ  
 

 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 วัตถุประสงค์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทุ่งกว๋ำว มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนขององค์กร ที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับแผนกำรปฏิบัติงำน และน ำมำเผยแพร่ ช้ีแจงให้
บุคลำกรเพื่อท ำควำมเข้ำใจให้ตรงกัน ซึ่งจะน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติงำนให้ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพื่อ
ป้องกันและลดควำมเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
   2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม มีกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม สอดคล้องกับแผนกำร
ด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
   2.3 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง ผู้บริหำรทุกส ำนัก/กอง มี
ส่วนร่วมในกำรระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งจำกปัจจัยภำยในและ
ภำยนอกที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร    
 
 

         
     
      กำรประเมินควำมเสี่ยงของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทุ่งกว๋ำว มีกำรประเมินควำมเสี่ยงตำมวิธีที่ก ำหนดตำมเอกสำร
แนวทำง; กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ของส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 
โดยให้เจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส และคณะท ำงำนร่วมประเมินควำม
เสี่ยงในหน่วยงำน ประกอบด้วยขั้นตอน กำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ก ำหนด
กิจกรรมกำรควบคุมโดย ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
กิจกรรมและมอบหมำยผู้รับผิดชอบที่มีควำมสอดคล้องกับ
ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงเหมำะสมและเป็นลำยลักษณ์อักษรและ
จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพื่อ
รองรับควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
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   2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ผู้บริหำรทุกส ำนัก/กอง 
มี ส่ วนร่ วม ในกำรวิ เ ค ร ำะห์ และประ เมิ นระดั บ
ควำมส ำคัญหรือผลกระทบของควำมเสี่ยง และควำมถี่ที่
จะเกิดหรือโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงด้วยวิธีทีเ่หมำะสม 
   2.5 กำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง 
ทุกส ำนัก/กอง พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์กำรควบคุม
ไว้ในเรื่องที่มีควำมเสี่ยง(รำยละเอียดตำม แบบ ปอ.3) 

 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว มีกำรก ำหนด
กิจกรรมกำรควบคุมตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของ
กิจกรรมตำมล ำดับควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นตำมวัตถุประสงค์
และผลกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อให้ผลกำรด ำเนินงำน 
เป็นไปตำมก ำหนดตำมระยะเวลำที่วำงไว้ ได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร ในแต่ละ
ขั้นตอนของกิจกรรม และมีบุคลำกรที่รับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรม ซึ่งมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำง
ชัดเจน มีกำรประชุมหำรือโดย หัวหน้ำส ำนัก/กองต่ำง ๆ 
เพื่อทบทวนควำมเหมำะสมของแนวทำงปฏิบัติให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และติดตำม
ผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ โดย
ก ำหนดกิจกรรมควบคุมดังนี้ 
ส านักปลัด 
  1.กจิกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ 
  2.กิจกรรมน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
  3.กิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง  
และอุทกภัย 
  4.กิจกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
  5.กิจกรรมกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  
ผู้พิกำร และผู้ป่วยเอดส์ 
  6.กิจกรรมกำรจัดท ำโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
  7.กิจกรรมด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับเรื่องร้องเรียน / 
ร้องทุกข ์
กองคลัง 
  8.กิจกรรมงำนพัสดุกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง   
  9.กิจกรรมกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
10.กิจกรรมกำรบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) 
11.กิจกรรมกำรเบิกจ่ำย 
12.กิจกรรมกำรตรวจสอบฎีกำก่อนกำรอนุมัติเบิกจ่ำย 
 

      
      
กิจกรรมกำรควบคุม มีกำรน ำทุกภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทุ่งกว๋ำว มำประเมินควำมเสี่ยง และคัดเลือกกิจกรรมที่มี
ระดับควำมเสี่ยงสูงเพื่อก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม ที่เหมำะสม
เพียงพอ และมีประสิทธิภำพตำมสมควร  
    ทั้งนี้กำรปฏิบัติอำจมีข้อทักท้วงจำกหน่วยตรวจสอบภำยนอก 
หรือจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน  ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมในแต่ละกิจกรรมแล้ว ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและก ำหนดระยะเวลำ
กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนสำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผล
เพียงพอต่อกำรบรรลุวัตถุของกิจกรรม 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองช่าง 
  13.กิจกรรมกำรขออนุญำตเข้ำใช้ พ้ืนที่ เ พ่ือ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  14.กิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
  15.กิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
  16.กิจกรรมกำรให้ควำมเช่ือมั่น (Assurance) 

 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร     
     มี ระบบสำรสน เทศที่ สนับสนุ น เกี่ ย วกับกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
รวมทั้งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน  กำรปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบัติ
ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรควบคุมและด ำเนินกิจกรรมขององค์กร
อย่ำงเหมำะสมต่อควำมต้องกำรของผู้ ใช้และมีกำร
สื่อสำรระหว่ำงหัวหน้ำงำนและผู้ปฏิบัติทั้งเป็นทำงกำร
และไม่เป็นทำงกำร นอกจำกน้ียังมีระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงทั้งภำยในและภำยนอก ดังนี ้
  4.1 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรภำยใน ประกอบด้วย 
          - โทรศัพท ์ - บันทึกข้อควำม   
          - ประกำศ  -  Mail 
   4.2 ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรภำยนอก ประกอบด้วย 
          - หนังสือรำชกำร    - ประกำศ 
          - Internet, Website, Mail 
          - โทรศัพท,์ โทรสำร  - ตู้แสดงควำมคิดเห็น 

 
    ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีรูปแบบกำรสื่อสำรที่
หลำกหลำยสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้สะดวก เหมำะสม และ
เพียงพอ ทั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย สำมำรถ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ มีกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 
ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมีกำร
จัดกำรประชุมหำรือร่วมกันระหว่ำงหัวหน้ำส ำนัก/กองต่ำง ๆ ใน
ระดับองค์กร เพื่อท ำควำมเข้ำใจในงำนที่ต้องด ำเนินกำรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

 

5. กำรติดตำมประเมินผล     
    5.1 กำรติดตำมประเมินผลในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน 
มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนเป็น
ระยะๆ ตำมก ำหนดระยะของกำรควบคุมภำยในโดย
คณะท ำงำนติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ตำมระเบียบฯ ข้อ 6 
    5.2 กำรติดตำมประเมินผล ระบบควบคุมภำยใน 
โดยหน่วยตรวจสอบภำยใน และผู้ประเมินจำกภำยนอก 
ได้แก่  กลุ่ ม งำนกำรเ งินบัญชีและกำรตรวจสอบ 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดล ำปำง 
และส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล ำปำง 
 
 

 
   กำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ซึ่งก ำหนดในเอกสำรค ำแนะน ำ
กำรจัดท ำรำยงำนตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน   พ.ศ.2545 
ข้อ 6  มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรติดตำมและก ำกับดูแลคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำน แต่ละกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม มีกำร
ประชุมระหว่ำงหัวหน้ำส ำนัก/กองต่ำง ๆ ในองค์กรพร้อมทั้งสรุป
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้เกิดควำมระมัดระวังและ
สำมำรถปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  รวมทั้งมีกำรสอบ
ทำนกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในโดยเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยใน กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก ำหนด
วิธีปฏิบัติเพื่อให้ควำมมั่นใจว่ำตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและ
กำรสอบทำนได้รับพิจำรณำสนองตอบและมีกำรวินิจฉัยสั่งกำร
ให้ด ำเนินกำรแก้ไข ข้อบกพร่องทันท ี
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ผลการประเมินโดยรวม 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว มีองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยในทั้งห้ำองค์ประกอบอยู่ในเกณฑ์ที่
เพียงพอต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน ดังนี้ 
 1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ผู้บริหำรได้สร้ำงบรรยำกำศของกำร
ควบคุมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกำรควบคุมภำยใน มีส่วนท ำให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล โดยมีกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนตำมค ำสั่งแบ่งงำนขององค์กร ให้ควำมส ำคัญกับกำรมี ศีลธรรม จรรยำบรรณ  กำร
ปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มีกำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมำะสม 
ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถซึ่งเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมที่ดี ส่งผลให้สภำพแวดล้อมของกำร
ควบคุมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำวมีควำมเหมำะสมและเพียงพอในระดับหนึ่ง โครงสร้ำงกำรจัดกำร
องค์กรสอดคล้องกับลักษณะงำนของบุคลำกรแต่ละต ำแหน่งมีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
บุคลำกรอย่ำงชัดเจน   กำรพัฒนำบุคลำกร มีแผนกำรฝึกอบรมบุคลำกรเพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและ
เสริมสร้ำงควำมก้ำวหน้ำสำยงำนอำชีพ   กำรประเมินผลงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมซึ่ง
ทำงองค์กรได้มีประกำศคุณธรรมจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนที่
ชัดเจน เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมและเป็นก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 

    2. กำรประเมินควำมเสี่ยงของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว มีกำรประเมินควำมเสี่ยงตำมวิธีที่ก ำหนด
ตำมเอกสำรแนวทำง; กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ของส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส และคณะท ำงำนร่วมประเมินควำมเสี่ยงในหน่วยงำน ประกอบด้วย
ขั้นตอน กำรระบุปัจจัยเสี่ยง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมโดย 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย กิจกรรมและมอบหมำยผู้รับผิดชอบที่มีควำมสอดคล้องกับทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำง
เหมำะสมและเป็นลำยลักษณ์อักษรและจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและจัดท ำระบบควบคุมภำยในเพ่ือรองรับ
ควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

3. กิจกรรมกำรควบคุม มีกำรน ำทุกภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว มำประเมินควำมเสี่ยง 
และคัดเลือกกิจกรรมที่มีระดับควำมเสี่ยงสูงเพ่ือก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุม ที่เหมำะสมเพียงพอ และมี
ประสิทธิภำพตำมสมควร ทั้งนี้กำรปฏิบัติอำจมีข้อทักท้วงจำกหน่วยตรวจสอบภำยนอก หรือจำกหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน  ซึ่งหน่วยรับตรวจได้มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรควบคุมในแต่ละกิจกรรมแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสมและก ำหนดระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนสำมำรถด ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิผล
เพียงพอต่อกำรบรรลุวัตถุของกิจกรรม 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีรูปแบบกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยสำมำรถติดต่อสื่อสำรได้สะดวก 
เหมำะสม และเพียงพอ ทั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพ มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมีกำรจัดกำรประชุมหำรือร่วมกันระหว่ำงหัวหน้ำส ำนัก/กองต่ำง ๆ ใน
ระดับองค์กร เพ่ือท ำควำมเข้ำใจในงำนที่ต้องด ำเนินกำรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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5. กำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว ถือปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ซึ่งก ำหนดในเอกสำรค ำแนะน ำกำรจัดท ำรำยงำนตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2545 ข้อ 6  มีกำรก ำหนด
ขั้นตอนกำรติดตำมและก ำกับดูแลคุณภำพกำรปฏิบัติงำน แต่ละกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม มีกำรประชุม
ระหว่ำงหัวหน้ำส ำนัก/กองต่ำง ๆ ในองค์กรพร้อมทั้งสรุปรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้เกิดควำมระมัดระวังและ
สำมำรถปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  รวมทั้งมีกำรสอบทำนกำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในโดย
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก ำหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ควำมมั่นใจว่ำตรวจพบ
จำกกำรตรวจสอบและกำรสอบทำนได้รับพิจำรณำสนองตอบและมีกำรวินิจฉัยสั่งกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไข 
ข้อบกพร่องทันท ี

อย่ำงไรก็ตำมมีบำงกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนกำรควบคุมเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก ำหนดวิธีกำรและแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมตำมแบบ ปอ. 3 
 
 
 
 
 

 

                                                       ชื่อผู้รำยงำน                                                                                      

                                                                                     (นำยนวพล     จะงำม) 
                                                                    ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 

                                                                                   วันที่   27   ตุลำคม   2560 
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แบบ ปอ. 3 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
งำนธุรกำร 
1. กิจกรรมด้ำนงำน 
สำรบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำน
งำนสำรบรรณเป็นไปด้วย
ควำม เรี ยบร้อยอย่ ำ ง เป็น
ระบบตำมล ำดับขั้นตอน มี
ประสิทธิภำพ และด ำเนินกำร
แล้วเสร็จตำมก ำหนด 
 

 
 
 
เ ล ข ที่ ห นั ง สื อ เ กิ ด ค ว ำ ม
ผิดพลำดบ่อยครั้งท ำให้ระบบ
เอกสำรไม่เป็นระเบียบ และ
ต้องติดตำมเอกสำรที่คงค้ำง
อยู่บ่อยครั้งกับทุกส่วน/กอง 

 
 
 

30 กรกฎำคม 2560 

 
 
 
1)ด ำเนินกำรติดตำมและทวง
ถำมเอกสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
2.ติดตำมทวงถำมโดยตรงกับ
หัวหน้ำส ำนัก/ผู้อ ำนวยกอง
ต่ำงๆ เมื่องำนถึงก ำหนด 

 
 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำงดวงฤทัย    ท้ำวไชยยำ 
นักจัดกำรงำนทั่วไป 

 
นำงศิรเินตร   เยำวขันธ ์

หัวหน้ำส ำนกัปลัด 
 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยในของงวด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

ส านักปลัด 
งำนนโยบำยและแผน 
2. กิจกรรมน ำแผนพัฒนำ
สำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อสำมำรถน ำแผนงำน
โครงกำรจำกแผนพัฒนำสำม
ปี ไปปฏิบัติเชิงปริมำณโดย
เปรียบเทียบจ ำนวนแผนงำน/
โครงกำรที่อยู่ในแผนพัฒนำ
สำมปีกับแผนงำน/โครงกำรที่
ด ำเนินกำรจริงผ่ำนเกณฑ์ร้อย
ละ50ขึ้นไป 
2.เพื่อสำมำรถแก้ไขปัญหำ
ควำมต้องกำรของประชำชน
อย่ำงแท้จริง 

 
 

แผนพัฒนำของ อบต.ไม่
สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงแท้จริงและประชำชนไม่
เห็นควำมส ำคัญของกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
 

 
 
 

10 ตลุำคม 2560 

 
 
 
1.ได้ประสำนผู้น ำชุมชนให้
ประชำสัมพันธ์ และ ช้ีแจง
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
ควำมส ำคัญของแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นแก่ประชำชน 
2.ประสำนขอควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วนได้แก่ ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน กลุ่มชุมชน และ
ภำคเอกชนต่ำงๆ ในกำรจัด
ประชุมประชำคม 
3.ส ำรวจควำมคิดเห็นของ
ประชำชนให้ครอบคลุมทุก
หมู่บ้ำน 
 

 
 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำงเพญ็ผกำ  ปินตำ 
นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน 

 
นำงศิรเินตร   เยำวขันธ ์

หัวหน้ำส ำนกัปลัด 
 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
- แ บ บ ติ ด ต ำ ม ป ร ะ เ มิ น
แผนพัฒนำของ อบต. 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

ส านักปลัด 

งำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

3.กิจกรรมกำรป้องกันและ
แก้ ไขปัญหำภั ยแล้ ง  และ
อุทกภัย 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ภัยแล้ง 

 

 
 
ประชำชนในพ้ืนท่ีประสบ
ปัญหำขำดแคลนน้ ำเพื่อกำร
อุปโภคและบรโิภคในฤดูแล้ง 
และหำกเกิดพำยฝุนท ำให้น้ ำ
ท่วมในพ้ืนท่ีทำงกำรเกษตร  
 

 
 
 

30 พฤษภำคม 2560 

 
 
 
1.จัดท ำแผนและฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยให้เป็นปัจจุบัน 
2.เตรียมอุปกรณ์/เจ้ำหน้ำที่
ให้พร้อม เพื่อเผชิญเหตุได้
อย่ำงทันกำรณ์ 
3. ได้ตรวจสอบสภำพอำกำศ
จำกสถำนีอุตุนิยมวิทยำเป็น
ประจ ำทุกวันจันทร์ 
4.จัดส่งบุคคลำกรเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 

 
 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำยบรูณ์ภภิพ ป้ออินเครือ 
จพง.ป้องกันและบรรเทำฯ 

 
นำงศิรเินตร   เยำวขันธ ์

หัวหน้ำส ำนกัปลัด 
 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
1.รำยงำนควำมคืบหน้ำพร้อม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย 
2.รำยงำนสภำพอำกำศให้
ผู้บริหำรทรำบเพื่อหำแนว
ทำงแก้ไขปัญหำ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 

ส านักปลัด 
งำนกำรศึกษำ 
4.กิจกรรมกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงค์ 
เ พื่ อ ใ ห้ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด
กำรศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็ก
เ ล็ ก มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ
ประสิทธิผลมีมำตรฐำนตำมที่
กรมส่ ง เสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นก ำหนดและผ่ำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกจำก 
ส ม ศ . ( ส ำ นั ก ง ำ น รั บ ร อ ง
ม ำ ต ร ฐ ำ น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำร
มหำชน)) 

 
 
 
ปีที่ผ่ำนมำ ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กยังไม่ได้ด ำเนินกำรยุบรวม
ท ำให้ยำกต่อกำรบริหำร และ
กำรจัดกำรศึกษำยั ง ไม่ ได้
มำตรฐำนตำมที่กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด 

 
 
 

30 กรกฎำคม 2560 

 
 
 
1.จัดส่งบุคลำกรของศูนย์
พัฒนำเด็ก เล็ ก เข้ ำรับกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำ ใจ 
เกี่ยวกับกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำ 
2.ด ำ เนินกำรยุบรวมศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กทั้ง 10 แห่งให้
เป็น 1 แห่ง คือศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กต ำบลทุ่งกว๋ำว เพื่อให้
เ หม ำะสมและ เ กิ ด ค ว ำม
คล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร 
ให้เกิดคุณภำพและมำตรฐำน
ต่อไป 

 
 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำยไพวธุ  สรุินทร์บตุร 
นักวิชำกำรศึกษำ 

 
นำงศิรเินตร   เยำวขันธ ์

หัวหน้ำส ำนกัปลัด 
 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยในของงวด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

ส านักปลัด 
งำนพัฒนำชุมชน 
5.กิกจรรมกำรสงเครำะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ
ผู้ป่วยเอดส์ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วย
เอดส์ 
 

 
 
1.ผู้สูงอำยุและคนพิกำรบำง
รำยไม่มำขึ้นทะเบียนเพื่ อ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพท ำให้เสีย
สิทธิในกำรได้รับเบี้ยยังชีพ 
2.กำรย้ำยที่อยู่ของผู้สูงอำยุ 
คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์ ท ำ
ให้ได้รับเบี้ยยังชีพไม่ต่อเนื่อง 
 

 
 

10 ตลุำคม 2560 

 
 
1.ด ำเนินกำรขอควำมร่วมมือ
ผู้น ำชุมชนประชำสัมพันธ์ให้
ผู้สูงอำยุและคนพิกำรมำขอ
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพ 
 
2.ตรวจสถำนะข้อมูลผู้สูงอำยุ
จำกทะเบียนรำษฎร์ 
 
3.แจ้งให้ผู้สูงอำยุ คนพิกำร 
และผู้ป่วยเอดส์มำแสดงตน 
ต่อ อปท. 

 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำงสำวรุ่ง  กำรเก่ง 
นักพัฒนำชุมชน 

 
นำงศิรเินตร   เยำวขันธ์ 

หัวหน้ำส ำนกัปลัด 
 

 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภ ำ ย ใ น ข อ ง ง ว ด ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

ส านักปลัด 
งำนงบประมำณ 
6.กิจกรรมกำรจัดท ำโอนและ
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กำรจัดท ำข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
และรำยจ่ำยเพิ่ม เติม กำร
บริหำรงบประมำณปฏิบัติ
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ 
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธี
งบประมำณฯ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2,3 
พ.ศ. 2543 
 
 
 

 
 
กำรโอนงบประมำณบ่อย
ตลอดปีงบประมำณเนื่องจำก
แต่ละส่วนงำนมีควำม
บกพร่องต่อกำรวำงแผนและ
วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยเงิน 
 

 
 
 

30 กันยำยน 2560 

 
 
1.ประชุมช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจ
กับฝ่ำยบรหิำรและหัวหนำ้
งำนในกำรวำงแผนจัดกำร
งบประมำณ ก่อนกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
2.ด ำเนินโครงกำร ตำมแผน
ด ำเนินกำร แผนจัดหำพัสดุ 
และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน ที่วำง
ไว ้
 

 
 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำงดวงฤทัย    ท้ำวไชยยำ 

นักจัดกำรงำนท่ัวไป 

 
นำงศิรเินตร    เยำวขนัธ ์

หัวหน้ำส ำนกัปลัด 
 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยในของงวด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

ส านักปลัด 
งำนกฎหมำยและคดี 
7.กิจกรรมด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรรับเรื่องร้องเรียน / ร้อง
ทุกข ์
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้มีกำรปฏิบัติตำม
ขั้นตอนของกฎหมำย 

2.มีกำรด ำเนินกำร และแจ้ง
ให้กับผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ภำยใน  15 วัน 
 

 
 
 
1.กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ
อย่ำงเคร่งครัดท ำให้เกิดกำร
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ตำมมำ
ภำยหลัง 
2.กำรแกไ้ขปัญหำเกี่ยวกับ
กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ล่ำช้ำ เพรำะต้องปฏิบัตติำม
ขั้นตอนทำงกฎหมำย 
 

 
 
 

30 มีนำคม 2560 

 
 
1.จัดส่งบุคลำกรที่รับผิดชอบ
ด้ำนงำนกฎหมำยและคดีเขำ้รับ
กำรฝกึอบรม อย่ำงต่อเน่ือง 
2.ด ำเนินกำรแกไ้ขเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ โดย
ประสำนงำนผู้ถูกร้องเรียน และ
ทุกฝำ่ยที่เกี่ยวข้องตลอดจน
หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้
ด ำเนินกำรแกไ้ขอย่ำงรวดเร็ว 
และแจ้งผู้ร้องเรียนทรำบเมือ่มี
กำรด ำเนินกำรแก้ไขแล้ว ตำม
ขั้นตอนของกฎหมำย 
 

 
 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำยกณพกติ   เมืองงำว 
นิติกร 

 
นำงศิรเินตร    เยำวขนัธ ์

หัวหน้ำส ำนกัปลัด 
 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยในของงวด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

กองคลัง 
งำนพัสดุ 
8 .กิ จ ก รรม งำนพั ส ดุ ก ำ ร
ด ำ เ นิ นก ำ ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงถูกต้องเป็นไปตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ
ด้วยกำรจดัซื้อจัดจำ้งและกำร
บริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 ตลอดจนตำม มติ
คณะรัฐมนตรี กฎกระทรวงฯ 
 

 
 
 

1.กำรปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560  ยัง
ขำดควำมรู้ควำมช ำนำญ 
  

2.มีกำรเร่งรัดกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงปริมำณงำนมำกท ำให้เกิด
อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
3.เอกสำรประกอบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงไม่ครบถ้วน 
 

 
 
 

30  สิงหำคม  2560 

 
 
 
1.ให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ.2560  เพิ่มเติมจำกหน่วยงำน
อื่น อย่ำงต่อเนื่อง 
 
2.ประสำนงำนกับส ำนัก/กองต่ำงๆ 
ด ำ เนินกำรขอให้จัดหำพัสดุ ให้
เป็นไปตำมแผนจัดหำพัสดุ 
 
3.แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำเอกสำร
ประกอบกำ รจั ดซื้ อ จั ดจ้ ำ ง ให้
ครบถ้วนก่อนกำรท ำสัญญำ 

 
 
 
30 กันยำยน  2561 

 
นำงณัฏฐ์พิมล มีพรวรดำ 
     นักวิชำกำรพัสด ุ

 
นำงรำตรี   ฟองกันทำ 

นักวิชำกำรพสัด ุ
 

นำงดวงพร  ใจละออ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำร
บริหำรพัสดุ ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

กองคลัง 
งำนพัฒนำจัดเก็บรำยได้ 
9.กิจกรรมกำรจัดท ำแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้กำรรวบรวมข้อมูล
ทรัพยส์ินของประชำชนในเขต 
อบ ต .  ไ ด้ แ ก่  แ ป ร งที่ ดิ น 
โรงเรือนหรือสิ่ งปลูกสร้ำง
อื่นๆ ป้ำย และกำรประกอบ
กิจกำรค้ำ (ข้อมูลภำคสนำม
ถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรจัดเก็บรำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 

 
 
 
โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษี
จัดท ำได้ เพียงขั้นตอนกำร
เตรียมกำรจัดท ำแผนที่แม่บท 
และกำรคัดลอกข้อมูล ยั ง
ไม่ได้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูล
ภำคสนำม 
 

 
 
 

30 มีนำคม 2560 

 
 
 
1.คัดลอกข้อมูลที่ ดินและ
จัดท ำแผนที่แม่บท 
2.แต่งตั้งค ำสั่งให้เจ้ำหน้ำที่
ส ำรวจข้อมูลภำษี ภำคสนำม 
3. ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
จัดท ำแผนที่ภำษีท่ีวำงไว ้
 
 

 
 

 

30 กันยำยน  2561 
 

นำงสกลุรตัน ์ หมดุด ี
นักวิชำกำรจดัเก็บรำยได ้

 
นำงดวงพร  ใจละออ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

กองคลัง 
งำนกำรเงินและบัญชี 
10.กิจกรรมกำรบันทึกบัญชี
ด้ ว ย ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์      
(E-laas)  
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อกำรบันทึกด้วยระบบ
บัญ ชี  (E-laas) กำรรับ เ งิน 
กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรบันทึก
บัญชี รำยงำนทำงกำรเงิน ได้
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและ
ทันเวลำ  
 
 

 
 
กำรจัดท ำรำยกำรบัญชีในวัน
ปิดบัญชีสิ้นปี บำงรำยกำร ยัง
ขำดควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน 
ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ส ำเร็จ ทั้งนี้เกิดจำกเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบยังขำดควำมช ำนำญ
ในกำรบันทึกบัญชีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (E-laas  

 
 

30 กันยำยน 2560 

 
 
1.ส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบได้
เข้ำรับกำรอบรมหลกัสูตรในกำร
ปฏิบัติงำนบันทึกบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) 
อย่ำงต่อเนื่อง  
2.ปฏิบัติตำมคู่ มื อที่ มี กำร
ปรับปรุ งของระบบ E-laas 
อยู่เสมอ 
3 . ก ำ ชั บ ใ ห้ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ใ ช้
ละเอียด รอบคอบในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ี 

 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำงสำววชิรำ  ชัยอินทร ์
นักวิชำกำรกำรเงินและบญัชี 

 
น.ส.ณฏัฐ์วรตัถ์  ใจจอมกุล 

นักวิชำกำรคลัง 

 
 

นำงดวงพร  ใจละออ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำร
บั น ทึ ก บั ญ ชี ด้ ว ย ร ะ บ บ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ( E-laas) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

กองคลัง 
งำนกำรเงินและบัญชี 
11.กิจกรรมกำรเบิกจ่ำย 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่ อ ให้ เบิกจ่ ำยถูกต้อง
เป็ น ไ ปต ำมแผนกำร เบิ ก
จ่ ำ ย เ งิ น  แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
ข้อบังคับ หนังสือสั่งกำรก่อน
กำรเบิกจ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธิ
รับเงิน 
 

 
 
 
กำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำนผู้
เบิกยังเบิกจ่ำยเงินไม่ตรงกับ
แผนกำรใช้จ่ำยเงินท่ีวำงไว้ 
และยังไม่ก ำหนดแผนกำรเบิก
จ่ำยเงินให้ทันแต่ละไตรมำส  
 

 
 
 
 

30 กันยำยน 2560 

 
 
 
1.ออกค ำสั่งแบ่งงำนอย่ำง
ชัดเจนและมีกำรก ำกับดูแล
อย่ำงเคร่งครัด 
2.มีมำตรกำรด ำเนินกำรตำม
วินัยอย่ำงเคร่งครดัส ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม
ระเบียบ กฎหมำยที่ก ำหนด มี
ผู้อ ำนวยกำรกองคลังก ำกับ
ดูแลอย่ำงใกล้ชิด 
 

 
 
 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำงสำววชิรำ  ชัยอินทร ์
นักวิชำกำรกำรเงินและบญัชี 

 
น.ส.ณฏัฐ์วรตัถ์  ใจจอมกุล 

นักวิชำกำรคลัง 
 

นำงดวงพร  ใจละออ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำร
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561 

 
 
 
 



22 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 

กองคลัง 
งำนกำรเงินและบัญชี 
12.กิจกรรมกำรตรวจสอบ
ฎีกำก่อนกำรอนุมัติเบิกจ่ำย 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้กำรเบิกจ่ำยเ งิน
ถูกต้องเป็นไปตำมระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรที่
ก ำหนด 
 
 
 
 
 

 
 
 
ฎีกำเบิกจ่ำย เ งิน เอกสำร
ประกอบฎีกำ ยังไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ท ำให้กำรอนุมัติฎีกำ
เบิกเงินไม่เป็นตำมระเบียบฯ 
ข้อบังคับและหนังสือสั่งกำร ที่
ก ำหนด 

 
 

 
30 สิงหำคม 2560 

 
 
1 ได้ก ำชับผู้ตรวจฎีกำให้เพิม่
ควำมรอบคอบในกำรตรวจ
ฎีกำให้ถูกต้องตำมระเบียบ
และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
2.หน่วยตรวจสอบภำยในได้
จัดท ำแผนกำรตรวจสอบเพิ่ม
ควำมถี่ในกำรตรวจ
รำยละเอียดและเอกสำร
ประกอบฎีกำใหม้ำกขึ้น 
 

 
 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำงสำววชิรำ  ชัยอินทร ์
นักวิชำกำรกำรเงินและบญัชี 

 
น.ส.ณฏัฐ์วรตัถ์  ใจจอมกุล 

นักวิชำกำรคลัง 
 

นำงดวงพร  ใจละออ 
ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำร
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

กองช่าง 
ง ำ น อ อ ก แ บ บ  ก่ อ ส ร้ ำ ง 
ควบคุม และซ่อมแซม 
13. กิจกรรมกำรขออนุญำต
เข้ำใช้พื้นที่ เพื่อด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 
 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้กำรขออนุญำตเข้ำใช้
พื้นที่ที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำง
เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ต่อทำงรำชกำร 
และประชำชนในพ้ืนท่ี 
 

 
 
1.พื้นที่สำธำรณะประโยชน์ท่ี
ใช้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำม
โครงกำรประชำคมควำม
ต้องกำรหมู่บ้ำน เมื่อได้อนมุัติ
งบประมำณสนับสนุนแล้วยัง
ติดปัญหำพื้นทีย่ังไมไ่ด้รับ
อนุญำต 
2.ระยะเวลำที่ด ำเนินกำรขอ
อนุญำตให้เข้ำใช้พื้นที่ นำน 
ท ำ ให้ ก ำ ร เข้ ำด ำ เนิน งำน
โครงกำรก่อสร้ำงล้ำช้ำ 

 
 
 

30 มีนำคม 2560 

 
 
1.ก ำชับให้เจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจสอบเข้ำใช้พื้นที่ให้
ถูกต้องก่อนด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงในพื้นที่สำธำรณะของ
หมู่บ้ำน 
2.ประสำนงำนให้หมู่บ้ำนรีบ
ด ำเนินกำรเตรยีมควำมพร้อม
ด้ำนเอกสำรขออนุญำตเข้ำใช้
พื้นที่ หำกทรำบว่ำเป็นพ้ืนท่ีที่
จะก่อสร้ำงตำมประชำคม
ควำมต้องกำรของประชำชน 
 

 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำยวฒันำ  สอนด ี

หัวหน้ำฝ่ำยออกแบบฯ 
 

นำยบณุยรศิณ์ พัฒนะอ้วนสูง 
นำยช่ำงโยธำ 

 
นำยคณุำวุฒิ ค ำลือสำย 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 

 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
ตร วจสอบพื้ นที่ ก่ อนกำ ร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
ง ำ น ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
14.กิจกรรมกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้  เด็กและเยำวชน 
ปลอดภัยจำกยำเสพติด 
 
 
 

 
 

มีกำรแพรร่ะบำดของยำเสพ
ติดในพื้นที่ ท ำให้เยำวชนเข้ำ
ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ใน
ฐำนะผู้เสพ จ ำนวนมำก 
 

 
 

30 พฤษภำคม 2560 

 
 
1.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้ยำเสพติด
ให้แก่ เด็กและเยำวชนให้
ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2.จั ด กิ จ ก ร ร ม รณร ง ค์ ใ ห้
ประชำชนสอดส่องดูแลเฝ้ำ
ระวังยำเสพติดในชุมชน 
3 .อุ ดห นุน โ ร ง เ รี ยนต ำม
โครงกำรโรงเรียนสี ขำว เพื่อ
เ ฝ้ ำ ร ะ วั ง ย ำ เ ส พ ติ ด ใ น
สถำนศึกษำโดยกำรตรวจ 
ปัสสำวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
4.ขอควำมร่วมมือกำรมีส่วน
ร่วมจำกแกนน ำชุมชน ก ำนัน 
ผู้ ใ หญ่ บ้ ำ น  สถ ำน ศึ ก ษ ำ 
ครอบครัว ในกำรชักชวนจูง
ใจให้เข้ำร่วม 

 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำยพิเชษฐ์ จริยงำมวงค ์
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยในของงวด
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 

โครงกำร/กิจกรรม/ 
ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 
 

ก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
ง ำ น ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
15 .กิ จก รรมป้ อ งกั น โ ร ค
ไข้เลือดออก 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนำและปรับปรุงงำน
ด้ำนควบคุมและป้องกันโรค
ระบำดในชุมชน ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

 
 
 

 
 
ในปี 2560 พบประชำชนใน
พื้นที่ ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก
หลำยรำย 

 
 

30 พฤษภำคม 2560 

 
 
1.ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ป้องกันและควบคุมโรค และ
โครงกำรทุ่ งกว๋ำว ปลอด
ลูกน้ ำยุงลำยโดยให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก
ที่ถูกวิธี และท ำกำรป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือด ลงมือ
ปฏิบัติภำคสนำม 

2. จั ด กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์
ร่วมมือ อสม. รพ.สต.และ
ประชำชนก ำจัดยุงลำยโดย
กำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธ์ยุง 
ซึ่งเป็นต้นเหตุของกำรเกิด
โรคไข้เลือดออก 

 
 

30 กันยำยน  2561 
 

นำยพิเชษฐ์ จริยงำมวงค ์
ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยในของงวด
ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/ 
โครงกำร/กิจกรรม/ 

ด้ำนของงำนท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

กำรควบคุม 

 
ควำมเสีย่งท่ียังมีอยู ่

 
 
 
 

 
งวด/เวลำที ่
พบจุดอ่อน 

 
 

 
กำรปรับปรุงกำรควบคุม 

 
 
 

 
ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
หมำยเหต ุ

 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
16.กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่น 
(Assurance) 
วัตถุประสงค์ 
- เ พื่ อ ใ ห้ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น
ตรวจสอบภำย ใน  สำมำรถ
ส นั บ ส นุ น  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ก ำ ร
ด ำ เ นิ น ง ำ นข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น  
เป็นไปอย่ ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลและก่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำ 
- เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยง
ห รื อ โ อ ก ำ ส ท่ี จ ะ เ กิ ด ค ว ำ ม
ผิดพลำด ควำมเสียหำย ในกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 

 
1.กิจกรรมกำรตรวจสอบที่
ก ำหนดไว้ในแผนประจ ำปีไม่
สำมำรถตรวจสอบได้ครบถ้วน
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้  
2.กำรเก็บข้อมูล กำรรำยงำน
ผลของงวด 6 เดือนหลัง(เม.ย. 
– ก.ย. 60) ลำ่ช้ำกว่ำแผนท่ี
ก ำหนดไว ้
 

 
 

30 สิงหำคม 2560 

 
 
1.จัดท ำแผนกำรปฏิบัติ งำน
ตรวจสอบ (EngagementPlan) 
ให้มีห้วงระยะเวลำในกำร
ตรวจสอบ และเก็บข้อมูลใน
เรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้น 
 
2.ด ำ เ นิ นก ำ รต ร วจสอบ
กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงสูง 
 

 
 

30 กันยำยน  2561 
 

น.ส.ภทัรวดี  วิบลูสมบัต ิ
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 

 
นำงจุรรีตัน์   อินทยิศ 

       รองปลัด อบต.ทุ่งกว๋ำว 

 
 
กำรติดตำมประเมินผล 
1.แผนกำรปฏิบตัิงำน
ตรวจสอบ (Engagement 
Plan) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561  
2.รำยงำนผลกำรตรวจสอบตำม
แผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
(Engagement Plan) 
ปีงบประมำณพ.ศ.2561 
 

 
ช่ือผู้รำยงำน......................................................... 

                                                                                                                                                                                      (นำยนวพล    จะงำม) 
ต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 
           วันท่ี  27  เดือน ตุลำคม พ.ศ.  2560 
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แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
กรณีมีข้อตรวจพบ หรือข้อสังเกตที่มีนัยส าคัญ 

 
 

เรียน     นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว 

ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนกำรประเมินระบบควบคุมภำยในของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งกว๋ำว   
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2560  กำรสอบทำนได้ปฏิบัติอย่ำงสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่ำงรอบคอบ   ผลกำรสอบทำนพบว่ำ กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในเป็นไปตำมวิธีกำรที่ก ำหนด 
ระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอและสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน  อย่ำงไรก็ตำม มี
ข้อสังเกตที่มีนัยส ำคัญ ดังนี้ 
  จำกกำรสอบทำน กำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 พบควำมเสี่ยง/จุดอ่อนที่ต้องจัดกำร
บริหำรควำมเสี่ยงหรือก ำหนดแผนกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน ทุกส ำนัก/กอง มีภำรกิจทั้งหมด 16 
กิจกรรม ประกอบด้วย ส ำนักปลัด จ ำนวน 7 กิจกรรม กองคลัง จ ำนวน 5 กิจกรรม กองช่ำง จ ำนวน 1 กิจกรรม 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม จ ำนวน  2  กิจกรรม  และหน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน  1 กิจกรรม ซึ่ง
ปรำกฏในแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมแบบ ปอ.3 และหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในตำมแบบ ปอ.1  นอกเหนือจำกกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมแผนฯ แล้ว เรื่องที่เป็นจุดอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญ เห็นควรให้มีกำรติดตำมและประเมินผลรำยงำนผู้บริหำรทรำบเป็นระยะเพ่ือป้องกัน
ข้อผิดพลำด ควำมผิดปกติ หรือควำมเสียหำยจะได้ป้องกันหรือแก้ไขได้ทันกับสถำนกำรณ์ 

  นอกจำกนี้ มีหลำยภำรกิจงำนของแต่ละส ำนัก/กอง ที่เกิดข้อผิดพลำดขึ้นแต่ยังมิได้ด ำเนินกำร
ประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือก ำหนดกิจกรรมกำรควบคุมภำยใน ซึ่งอำจมีจุดอ่อน/ควำมเสี่ยงเกิดขึ้น ดังนั้น เห็นควรให้
มีกำรประเมินควำมเสี่ยงให้ครบทุกภำรกิจงำนของแต่ละส ำนัก/กอง และเห็นควรให้หน่วยรับตรวจเพ่ิมเติม
กิจกรรมที่เป็นข้อตรวจพบ/ข้อสังเกต ของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน และหน่วยตรวจสอบภำยนอกที่ได้
เสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ควรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ตำมแบบ ปย.2   
  ทั้งนี้เพ่ือให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีควำมเพียงพอ และประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

 
 

                                 ลำยมือชื่อ            ภัทรวดี    วิบูลสมบัติ 
    (นำงสำวภัทรวดี   วิบูลสมบัติ) 

   เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน  
                                             วันที่  27  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2560  
 


