
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดตรัง 

 องคการบริหารสวนตําบลบางเปา ไดประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘  
ดวยวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลบางเปากําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา   
การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติ      
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 
 จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา  สําหรับปสิ้นสุด
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาสําหรับสิ้นสุดวันที่  
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 255๘ เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวไวในวรรคแรก  

อน่ึงการควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังน้ี  
สํานักงานปลัด อบต. ผลการประเมิน พบวา มีภารกิจตามคําสั่งแบงงานและโครงสราง แบงออกเปน ๘  งาน  

ไดแก  ๑. งานบริหารงานทั่วไป  ๒. งานบริหารงานบุคคล  ๓. งานนโยบายและแผน  ๔. งานทะเบียนพาณิชย  ๕. งาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ๖. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗. งานกิจการสภา อบต.บางเปา  ๘. งาน
กฎหมายและคดี  พบจุดออนกิจกรรมทีจ่ะตองทําแผนการปรับปรงุตอไป คือ  ๑. กิจกรรมการจัดทําแผนการพฒันาของ
องคการบริหารสวนตําบล  ๒. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ๓. กิจกรรมการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

กองคลัง  ผลการประเมิน พบวา มีภารกิจตามคําสั่งแบงงานและโครงสราง แบงออกเปน ๗ งาน  ไดแก       
๑. งานการเงิน  ๒. งานการบัญชี  ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  ๔. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  ๕. งานควบคุม
งบประมาณ  ๖. งานธุรการ  ๗. งานจดมาตรวัดนํ้าประปา  พบจุดออนกิจกรรมที่จะตองทําแผนการปรับปรุงตอไป    
คือ  ๑. กิจกรรมการจัดซื้อพัสดุ  ๒. กิจกรรมการตรวจฏีกากอนนําเสนอขออนุมัติเบิกจายเงิน   

กองชาง  ผลการประเมิน พบวา มีภารกิจตามคําสั่งแบงงานและโครงสราง แบงออกเปน ๗ งาน  ไดแก       
๑. งานสํารวจ ออกแบบและเขียนแบบ  ๒. งานกอสรางและควบคุมงาน  ๓. งานควบคุมอาคาร  ๔. งานผังเมือง      
๕. งานประสานระบบสาธารณูปโภค  ๖. งานซอมบํารุงปกติและรักษาทาง  ๗. งานธุรการ  พบจุดออนกิจกรรมที่
จะตองทําแผนการปรับปรุงตอไป คือ  ๑. กิจกรรมการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจงานจาง  ๒. กิจกรรมการ
ประมาณราคากอสราง   

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ผลการประเมิน พบจุดออนกิจกรรมที่จะตองทําแผนการปรับปรุงตอไป    
คือ ๑. กิจกรรมการปองกันและชวยเหลอืประชาชนจากภัย  ๒. กิจกรรมการใหบริการรบัสงผูปวยในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบางเปาและทองถ่ินใกลเคียง  ๓. กิจกรรมการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย   

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผลการประเมิน พบจุดออนกิจกรรมที่จะตองทําแผนการปรับปรุง
ตอไป คือ ๑. กิจกรรมการบริหารการศึกษา  ๒. กิจกรรมการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม   

 
      ลายมือช่ือ          ละดม  เช้ือชวย 

      (นายละดม  เช้ือชวย) 
        นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

                                       วันที่ 21  ตุลาคม  2558 
 
 

แบบ ปอ.๑  



 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  นายอําเภอกันตัง 

 องคการบริหารสวนตําบลบางเปา ไดประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘  
ดวยวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลบางเปากําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา   
การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและ
การใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติ      
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 
 จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบางเปา  สําหรับปสิ้นสุด
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘  เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาสําหรับสิ้นสุดวันที่ 
30 เดือน กันยายน พ.ศ. 255๘ เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวไวในวรรคแรก  

อน่ึงการควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังน้ี  
สํานักงานปลัด อบต. ผลการประเมิน พบวา มีภารกิจตามคําสั่งแบงงานและโครงสราง แบงออกเปน ๘  งาน  

ไดแก  ๑. งานบริหารงานทั่วไป  ๒. งานบริหารงานบุคคล  ๓. งานนโยบายและแผน  ๔. งานทะเบียนพาณิชย  ๕. งาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  ๖. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗. งานกิจการสภา อบต.บางเปา  ๘. งาน
กฎหมายและคดี  พบจุดออนกิจกรรมทีจ่ะตองทําแผนการปรับปรงุตอไป คือ  ๑. กิจกรรมการจัดทําแผนการพฒันาของ
องคการบริหารสวนตําบล  ๒. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ๓. กิจกรรมการปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัย 

กองคลัง  ผลการประเมิน พบวา มีภารกิจตามคําสั่งแบงงานและโครงสราง แบงออกเปน ๗ งาน  ไดแก       
๑. งานการเงิน  ๒. งานการบัญชี  ๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  ๔. งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  ๕. งานควบคุม
งบประมาณ  ๖. งานธุรการ  ๗. งานจดมาตรวัดนํ้าประปา  พบจุดออนกิจกรรมที่จะตองทําแผนการปรับปรุงตอไป    
คือ  ๑. กิจกรรมการจัดซื้อพัสดุ  ๒. กิจกรรมการตรวจฏีกากอนนําเสนอขออนุมัติเบิกจายเงิน   

กองชาง  ผลการประเมิน พบวา มีภารกิจตามคําสั่งแบงงานและโครงสราง แบงออกเปน ๗ งาน  ไดแก       
๑.งานสํารวจ  ออกแบบและเขียนแบบ  ๒. งานกอสรางและควบคุมงาน  ๓. งานควบคุมอาคาร  ๔. งานผังเมือง      
๕. งานประสานระบบสาธารณูปโภค  ๖. งานซอมบํารุงปกติและรักษาทาง  ๗. งานธุรการ  พบจุดออนกิจกรรมที่
จะตองทําแผนการปรับปรุงตอไป คือ  ๑. กิจกรรมการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจงานจาง  ๒. กิจกรรมการ
ประมาณราคากอสราง   

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ผลการประเมิน พบจุดออนกิจกรรมที่จะตองทําแผนการปรับปรุงตอไป    
คือ ๑. กิจกรรมการปองกันและชวยเหลอืประชาชนจากภัย  ๒. กิจกรรมการใหบริการรบัสงผูปวยในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบางเปาและทองถ่ินใกลเคียง  ๓. กิจกรรมการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย   

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ผลการประเมิน พบจุดออนกิจกรรมที่จะตองทําแผนการปรับปรุง
ตอไป คือ ๑. กิจกรรมการบริหารการศึกษา  ๒. กิจกรรมการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม   

 
            ลายมือช่ือ     ละดม  เช้ือชวย 

      (นายละดม  เช้ือชวย) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

                                    วันที่ 21  ตุลาคม  2558 
 

แบบ ปอ.๑  



 
 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
สํานักงานปลัดฯ 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
   ๑.๑กิจกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล 
   ความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่พบ คือ 
ประชาชนไมใหความสําคัญในการเสนอปญหาและ
แสดงความคิดเห็น 
   ๑.๒กิจกรรมการปอ งกันและแก ไขปญหา        
ยาเสพติด 
   เกิดความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก คือ  มีเยาวชน
ติดยาเสพติดมากข้ึน  มีสาเหตุจากพอแมผูปกครอง
ขาดการดูแลเอาใจใสเยาวชน 
   ๑.๓ กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ประชาชนไมเห็นความสําคัญในการเฝาระวังภัย
และไมติดตามขาวสาร 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๒.๑กิจกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล 
ประชาชนไมใหความสําคัญในการเสนอปญหาและ
แสดงความคิดเห็น 
   ๒.๒กิจกรรมการปอ งกันและแก ไขปญหา        
ยาเสพติด 
เยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากผูปกครอง
ขาดการดูแลเอาใจใสเยาวชนและบุตรหลาน 
   ๒.๓ กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ประชาชนไมเห็นความสําคัญในการฟงขาวสารเพื่อ
เฝาระวังภัยและขาดการดูแลสภาพบานเรือนให
คงทน  แข็งแรง 
 

 
   ผลการประเมิน 
สํ า นัก ง านปลั ดฯ  ได แบ ง ง านและมอบหมายหน าที่         
ความรับผิดชอบ ตามคําสั่ง อบต.บางเปา ที่ ๔๔๐/๒๕๕๘  
ลงวันที่ ๖  ตุลาคม ๒๕๕๘  แบงโครงการเปน ๘  งาน  ไดแก  
๑.งานบริหารงานทั่วไป  ๒.งานบริหารงานบุคคล  ๓.งาน
นโยบายและแผน  ๔.งานทะเบียนพาณิชย  ๕.งานสวัสดิการ
สังคมและพัฒนาชุมชน๖.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๗.งานกิจการสภา อบต.บางเปา  ๘.งานกฎหมายและคดี 
จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๓ งาน  ไดแก ๑.งาน
นโยบายและแผน  ๒.งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน  
๓.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการประเมินตาม
แบบ  ปย.๒ พบวา 
๑. กิจกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบล มีการควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงคในระดับ
หน่ึง  แตอยางไรก็ตามยังคงพบวาประชาชนไมใหความสําคัญ
ในการเสนอปญหาและแสดงความคิดเห็น 
๒. กิจกรรมการบริหารงานบุคคล  มีการควบคุมเพียงพอ  
บรรลุวัตถุประสงคแลวเน่ืองจากมีบุคคลมาดํารงตําแหนง
หัวหนาสํานักปลัด อบต.แลว 
๓. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการ
ควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงคในระดับหน่ึง  แตอยางไร  
ก็ตามยังคงพบวาเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจาก
ผูปกครองขาดการดูแลเอาใจใส 
๔. กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีการ
ควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงคในระดับหน่ึง  แตอยางไร  
ก็ตามยังคงพบวาประชาชนไม เห็นความสําคัญในการ        
ฟงขาวสารเพื่อเฝาระวังภัยและขาดการดูแลสภาพบานเรือน
ใหคงทน  แข็งแรง 
 

 

 

แบบ ปอ.๒  



 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 
ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑ กิจกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบล 
   ประชาสัมพันธ กระตุนใหประชาชนเห็นถึง
ประโยชนในการชวยกันเสนอปญหาและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาทองถ่ินของตน 
   ๓.๒กิจกรรมการปอ งกันและแก ไขปญหา        
ยาเสพติด 
   จัดโครงการ/กิจกรรม  ใหสมาชิกในครอบครัวได
ใกลชิดและดูแลกันมาข้ึน 
   ๓.๓ กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักในการเฝา
ระวังภัยและใหดูแลสภาพที่พักอาศัยใหมีความคงทน  
แข็งแรง 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   สํ า นักง านปลัดฯ  มี ระบบอินเทอร เ น็ตที่ มี
ประสิทธิภาพ มีเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ทําหนาที่
ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล  โครงการ  กิจกรรม
ตางๆ  ผานระบบเสียง   ไรสายที่ติดต้ังอยางทั่วถึง
ครอบคลุมทุกหมูบานเปนประจําทุกวัน  มีการ
เผยแพรขอมูลขาวสารทางหนังสือพิมพทองถ่ินทุก
สัปดาห  มีการติดต้ังปายประชาสัมพันธทุกหมูบาน
นอกจากน้ี   มี รถประชาสัมพันธ เคลื่ อนที่ เพื่ อ
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ  
กิจกรรมตางๆ   
 
๕.การติดตามประเมินผล 
ใชแบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณจากเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานและการรายงานตาง ๆ เปนเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน
อยางตอเน่ือง โดยใหคณะกรรมการติดตาม 
  

 

 

 

แบบ ปอ.๒  



 
 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
ประเมินผลการควบคุมภายในสํานักงานปลัดฯ  
ติดตามผล  และรายงานผลดําเนินการตอหัวหนา   
สํานักปลัดฯ เพื่อใหรายงานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวน
ตําบลบางเปา  
 
กองคลัง 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
   ๑.๑ กิจกรรมการจัดซื้อพัสดุ 
   ความเสี่ยงจากสิ่ งแวดลอมภายในที่พบ คือ 
เจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบพัสดุไมครบ
โดยรูเทาไมถึงการณ  เจาหนาที่มีจํานวนนอยทํางาน
หลายดานขาดความรอบคอบ 
   ๑.๒ กิจกรรมการตรวจฎีกากอนนําเสนออนุมัติ 
เบิกจายเงิน 
   ความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายในที่พบ คือ การ
วางฏีกาของหนวยงานยังมีความคลาดเคลื่อนไม
ถูกตองตามหมวดและประเภทในงบประมาณ
รายจายประจําป  เอกสารประกอบฏีกาและการ    
ลงลายมือช่ือไมครบถวน 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๒.๑ กิจกรรมการจัดซื้อพัสดุ 
   เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุไมครบ  
เจาหนาที่มีจํานวนนอย 
   ๒.๒ กิจกรรมการตรวจฎีกากอนนําเสนออนุมัติ
เบิกจายเงิน 
   การวางฏีกาของหนวยงานมีความคลาดเคลื่อนไม
ถูกตองตามหมวดและประเภทในงบประมาณ
รายจายประจําป  เอกสารประกอบฎีกาลงลายมือ
ช่ือไมครบถวน 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมิน 
กองคลัง ไดแบงงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 
ตามคําสั่ ง อบต.บางเปา ที่ ๓๓๖/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๙  
สิงหาคม  ๒๕๕๘  แบงโครงการเปน ๗ งาน  ไดแก  ๑.งาน
การเงิน  ๒.งานการบัญชี  ๓.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  
๔.งานทะเบียนทรัพยสนิและพสัดุ  ๕.งานควบคุมงบประมาณ 
๖.งานธุรการ  ๗.งานจดมาตรวัดนํ้าประปา 
จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน  ไดแก ๑.งานการ
บัญชี  ๒.งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ จากการประเมิน
ตามแบบ  ปย.๒ พบวา 
๑.กิจกรรมการจัดซื้อพัสดุ  มีการควบคุมเพียงพอบรรลุ
วัตถุประสงคในระดับหน่ึง  แตอยางไรก็ตามยังคงพบวา
เจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบพัสดุไมครบถวนโดย
รูเทาไมถึงการณ  เจาหนาที่มีจํานวนนอยทํางานหลายดาน
ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
๒.กิจกรรมการตรวจฏีกากอนนําเสนอขออนุมัติเบิกจายเงิน  
มีการควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงคในระดับหน่ึง แต
อยางไรก็ตามยังคงพบวาการวางฏีกาเบิกจายของหนวยงาน
ยังมีความคลาดเคลื่อนไมถูกตองตามหมวดและประเภทใน
งบประมาณรายจายประจําป  เอกสารประกอบฏีกาและการ
ลงลายมือช่ือไมครบถวน   

 

 

แบบ ปอ.๒  



 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 
ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑ กิจกรรมการจัดซื้อพัสดุ 
   ใหเจาหนาที่รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุแตละ
เดือนโดยติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 
   ๓.๒ กิจกรรมการตรวจฏีกากอนนําเสนอขออนุมติั
เบิกจายเงิน 
   มีการตรวจสอบเอกสารประกอบฏีกาที่ขอเบิก
จายเงิน  ใหเจาหนาที่รายงานผลการปฏิบัติงานเปน
ประจําทุกเดือนโดยติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   กองคลัง  มีการปฏิบัติงานตามระบบ  e-GP  
e-plan e-LAAS  และจัดสงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรม  
  
๕.การติดตามประเมินผล 
- ใชแบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณจากเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานและการรายงานตาง ๆ เปนเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน
อยางต อ เ น่ือ ง  โดยใหคณะกรรมการ ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง ติดตามผล  
และรายงานผลดําเนินการตอผูอํานวยการกองคลัง 
เพื่อใหรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 
กองชาง 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
   ๑.๑ กิจกรรมการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจงานจาง 
   ความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่พบ คือ 
ประชาชนไมใหความสนใจเชามามีสวนรวมในการ
ตรวจงานจาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน 
กองชาง ไดแบงงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 
ตามคําสั่ ง  อบต.บาง เปา ที่  ๒๒๐/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๙  
มิถุนายน  ๒๕๕๘  แบงโครงการเปน ๗ งาน  ไดแก  ๑.งาน
สํารวจ  ออกแบบและเขียนแบบ  ๒.งานกอสรางและควบคุม
งาน  ๓.งานควบคุมอาคาร  ๔.งานผังเมือง  ๕.งานประสาน
ระบบสาธารณูปโภค  ๖.งานซอมบํารุงปกติและรักษาทาง ๗.
งานธุรการ  จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ 

 

 

แบบ ปอ.๒  



ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
   ๑.๒กิจกรรมการประมาณราคากอสราง 
   ความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่พบ คือ 
ราคาพาณิชยจังหวัดมีรายการในบัญชีนอย  ราคา
นํ้ามันไมคงที่ 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๒.๑ กิจกรรมการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจงานจาง 
   ประชาชนไมใหความสนใจเชามามีสวนรวมในการ
ตรวจงานจาง 
   ๒.๒ กิจกรรมการประมาณราคากอสราง 
   ราคาพาณิชยจังหวัดมีรายการในบัญชีนอย  ราคา
นํ้ามันไมคงที่ 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑ กิจกรรมการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจงานจาง 
   มีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อสํารวจความตองการ
และความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ิน   จัดทํา
โครงการเพิ่มทักษะและความรูของประชาชนโดย
การศึกษาดูงานจากทองถ่ินที่ประสบความสําเร็จใน
การมีสวนรวมของประชาชน 
   ๓.๒  กิจกรรมการประมาณราคากอสราง 
   มีการคนหาราคาวัสดุทางอินเทอรเน็ต  มีการ
ตรวจสอบราคานํ้ามันเปนปจจุบัน 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    กองชางมีการนําระบบอินเทอรเน็ตมาชวยในการ
ติดตามตรวจสอบราคาวัสดุกอสราง ในการเปดหา
ขอมูลจากพาณิชยจังหวัด หรือสํานักงบประมาณ 
รวมถึง ใชสําหรับพัฒนาขอมูลขาวสาร ระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ  มีการประชาสัมพันธ
เผยแพรความรู ใหแกประชาชนผานระบบเสียง     
ไรสาย และหนังสือพิมพทองถ่ิน  
 

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน  ไดแก 
๑.งานสํารวจ  ออกแบบและเขียนแบบ  ๒.งานกอสรางและ
ควบคุมงาน  จากการประเมินตามแบบ  ปย.๒ พบวา 
๑.กิจกรรมการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจงานจาง  
มีการควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงคในระดับหน่ึง แต
อยางไรก็ตามยังคงพบวาประชาชนไมใหความสนใจในการเขา
มามีสวนรวม 
๒.กิจกรรมการประมาณราคากอสราง   มีการควบคุม
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงคในระดับหน่ึงแตอยางไรก็ตาม
ยังคงพบวาราคาพาณิชยจังหวัดมีรายการในบัญชีนอยและ
ราคานํ้ามันไมคงที่ 

 

 

แบบ ปอ.๒  



ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
๕.การติดตามประเมินผล 
ใชแบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณจากเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานและการรายงานตาง ๆ เปนเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน
อยางต อ เ น่ือ ง  โดยใหคณะกรรมการ ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองชาง ติดตามผล  
และรายงานผลดําเนินการตอผูอํานวยการกองชาง 
เพื่อใหรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  
 
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
   ๑.๑ กิจกรรมการปองและชวยเหลือประชาชน
จากภัยโรคติดตอ 
   ความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายในที่พบ คือ ภาระ
งานไมสอดคลองกับจํานวนบุคลากร  บางครั้งทําให
งานลาชา 
   ความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่พบ คือ 
ประชาชนไมตระหนักถึงความรุนแรงของโรคและ
วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการปองกันโรค 
   ๑.๒ กิจกรรมการใหบริการรับสงผูปวยในเขต 
อบต. บางเปาและทองถ่ินใกลเคียง 
   ความเสี่ยงจากสิ่ งแวดลอมภายในที่พบ คือ  
พนักงานกูชีพขาดทักษะการปฏิบัติงาน 
   ความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายนอกที่พบ คือ 
ผูปวยไมใหความรวมมือ 
   ๑.๓  กิจกรรมการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย   
   ความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายใน คือ  บุคลากร
ปฏิบั ติงานดานจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยมี
จํานวนนอยทําใหการจัดเก็บและกําจัดขยะลาชา  
และถังขยะมีไมเพียงพอ 
  

 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน 
สวนสาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล อม จากการ วิเคราะห
ประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความ
เสี่ยงในภารกิจ ๓ งาน  ไดแก ๑.งานสงเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุขมูลฐาน  ๒.งานการแพทยฉุกเฉิน  ๓.งานอนามัย
และสิ่งแวดลอม  จากการประเมินตามแบบ  ปย.๒ พบวา 
๑.กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัย  มี
การควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงคในระดับหน่ึง แต
อยางไรก็ตามยังคงพบวาเมื่อเกิดโรคระบาดแลวไมมีการ
ควบคุมทําใหขยายวงกวางจนเกินการควบคุมไดของคนใน
พื้นที่  และมีพาหะนําโรคในพื้นที่บางครัวเรือนที่ไมมีการ
ดําเนินการปองกันโรค 
๒.กิจกรรมการใหบริการรับสงผูปวยในเขต อบต.บางเปา
และทองถ่ินใกลเคียง  มีการควบคุมเพียงพอบรรลุ
วัตถุประสงคในระดับหน่ึง แตอยางไรก็ตามยังคงพบวา     
การขนยายผูปวยไมถูกวิธีทําใหไดรับบาดเจ็บได 
๓.กิจกรรมการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  มีการควบคุม
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงคในระดับหน่ึงแตอยางไรก็ตาม
ยังคงพบวาถังขยะมีไมเพียงพอ 
 

 

 

 

 

แบบ ปอ.๒  



ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๒.๑ กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชน
จากภัยโรคติดตอ 
   บุคลากรมีจํานวนนอยทําใหปฏิบั ติงานลาชา  
ประชาชนไมตระหนักถึงความรุนแรงของโรค และ
วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการปองกันโรค   
   ๒.๒ กิจกรรมการใหบริการรับสงผูปวยในเขต 
อบต. บางเปาและทองถ่ินใกลเคียง 
   พนักงานกูชีพขาดทักษะการปฏิบัติงานและผูปวย
ไมใหความรวมมือ 
   ๒.๓  กิจกรรมการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย   
บุคลากรปฏิบัติงานดานจัดเก็บและกําจัดขยะมูล
ฝอยมีจํานวนนอยทําใหการจัดเก็บและกําจัดขยะ
ลาชา  และถังขยะมีไมเพียงพอ 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑ กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชน
จากภัยโรคติดตอ 
   เมื่อมีโรคติดตอเกิดข้ึนตองดําเนินการโดยทันที
เพื่อควบคุมไมใหระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ 
   ๓.๒ กิจกรรมการใหบริการรับสงผูปวยในเขต 
อบต. บางเปาและทองถ่ินใกลเคียง 
   เพิ่มทักษะใหพนักงานกู ชีพเพื่ อปองกันการ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
   ๓.๓  กิจกรรมการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย   
   จัดซื้อถังขยะเพิ่มเติมและรณรงคใหใชถุงผาหรือ
วัสดุยอยสลายงาย 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีการนําระบบ
อินเทอรเน็ตมาใชเพื่อสํารวจขอมูลและติดตาม
ขาวสาร  มีการประชาสัมพันธผานเสียงไรสายและ
ปายประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล
ขาวสารไดทันเวลา 

 

 

 

แบบ ปอ.๒  



 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
๕.การติดตามประเมินผล 
- ใชแบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณจากเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานและการรายงานตาง ๆ เปนเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน
อยางต อ เ น่ือ ง  โดยใหคณะกรรมการ ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในสวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  ติดตามผลและรายงานผลดําเนินการ
ตอหัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อให
รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  
- มีการนําแบบประเมินความพึงพอใจมาใชเปน
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
 
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
   ๑.๑ กิจกรรมการบริหารการศึกษา 
   ความเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมภายในที่พบ คือ  ขาด
งบประมาณในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของ
ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ กษา  แล ะ ไม มี ส ถ านที่ ต้ั ง
สถานศึกษาเปนของตนเอง 
   ๑.๒ กิ จกรรมการส ง เ ส ริ มการ ศึกษาและ
วัฒนธรรม 
  ความเสี่ ยงจากสิ่ งแวดลอมภายในที่พบ คือ 
เจ าหนาที่ ข าดความรู ในกา รปฏิบั ติ งานด าน
ก า ร ศึ ก ษา แ ล ะ ก า ร ส นับ ส นุน ห รื อ อุ ดห นุ น
งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
วัฒนธรรม 
 
   ๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๒.๑ กิจกรรมการบริหารการศึกษา 
   ข า ด ง บ ปร ะม า ณใ น ก า ร ดํ า เ นิ นก า ร ต า ม
วัตถุประสงคของการบริหารการศึกษา  และไมมี
สถานที่ต้ังสถานศึกษาเปนของตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน 
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการแบงงานและ
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ๓  งาน  ไดแก  ๑.งาน
บริหารทั่วไป  ๒.งานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๓.งาน
ส ง เส ริมการ ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ  จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน  ไดแก 
๑.งานจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๒. งานสงเสริม
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ    
จากการประเมินตามแบบ ปย.๒ พบวา 
๑.กิจกรรมการบริหารการศึกษา  มีการควบคุมเพียงพอ
บรรลุวัตถุประสงคในระดับหน่ึง แตอยางไรก็ตามยังคงพบวา
ขาดงบประมาณในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของการ
บริหารการศึกษาและยังไมมีสถานศึกษาเปนของตนเอง 
๒.กิจกรรมการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม  มีการ
ควบคุมเพียงพอบรรลุวัตถุประสงคในระดับหน่ึง แตอยางไร   
ก็ตามยังคงพบวาเจาหนาที่ขาดความรูในการปฏิบัติงานดาน
การศึกษาและการสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมวัฒนธรรม 

 

แบบ ปอ.๒  



 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

(๒) 
   ๒.๒  กิจกรรมการส ง เสริมการ ศึกษาและ
วัฒนธรรม 
   เจาหนาที่ ขาดความรู ในการปฏิบั ติงานดาน
ก า ร ศึ ก ษา แ ล ะ ก า ร ส นับ ส นุน ห รื อ อุ ดห นุ น
งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม
วัฒนธรรม 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
   ๓.๑ กิจกรรมการบริหารการศึกษา 
   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  สงเสริมพัฒนาครูผูดูแลเด็ก 
   ๓.๒  กิจกรรมการส ง เสริมการ ศึกษาและ
วัฒนธรรม 
   จัดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มความรูความเขาใจ 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการนํา
ระบบอินเทอร เ น็ตมาใช ในการ ศึกษาคนควา
กฎหมาย   ระ เบี ยบ  หลั ก เ กณฑ  เพื่ อ ใหก าร
ป ฏิบั ติ ง าน เ ป น ไปด ว ยความ ถูกต อ ง  มี ก า ร
ประชาสัมพันธโครงการ  กิจกรรมผานระบบเสียง   
ไรสาย  รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ และ ติดต้ังปาย
ประชาสัมพันธทุกหมูบาน 
๕.การติดตามประเมินผล 
- ใชแบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณจากเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานและการรายงานตาง ๆ เปนเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน
อยางต อ เ น่ือ ง  โดยใหคณะกรรมการ ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในสวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ติดตามผลและรายงานผลดําเนินการ
ตอหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพื่อใหรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  
 

 

 
สรุปผลการประเมิน 

แบบ ปอ.๒  



จากการวิเคราะหสํารวจองคการบริหารสวนตําบลบางเปา พบวามีความเสี่ยงอยู 1๒ กิจกรรมซึ่งผลการประเมินพบวา  
สานักงานปลัดฯ 
1. กิจกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ยังมีจุดออน ประชาชนไมใหความสําคัญใน                    
การเสนอปญหาและแสดงความคิดเห็น 
2. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ยังมีจุดออน เยาวชนผูติดยาเสพติดมีจํานวนเพิ่มข้ึน พอแมผูปกครอง
ตองด้ินรนหาเลี้ยงครอบครัวทําใหเยาวชนขาดการดูแล ขาดความอบอุน 
3. กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมีจุดออน ประชาชนไมเห็นความสําคัญในการฟงขาวสาร                       
เพื่อเฝาระวังภัยและขาดการดูแลสภาพบานเรือนใหคงทน  แข็งแรง 

กองคลัง 
๔. กิจกรรมการจัดซื้อพัสดุ  ยังมีจุดออน  เจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบพัสดุไมครบโดยรูเทาไมถึงการณ  
เจาหนาที่มีนอยทํางานหลายดานขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
๕. กิจกรรมการตรวจฏีกากอนนําเสนอขออนุมัติเบิกจายเงิน  ยังมีจุดออน  การวางฏีกาเบิกจายของหนวยงานยังมีความ
คลาดเคลื่อนไมถูกตองตามหมวดและประเภทในงบประมาณรายจายประจําป  เอกสารประกอบฏีกาและการลงลายมอื
ช่ือไมครบถวน 

กองชาง 
๖. กิจกรรมการใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจงานจาง  ยังมีจุดออน  ประชาชนไมใหความสําคัญในการเขามามี
สวนรวม 
๗. กิจกรรมการประมาณราคากอสราง  ยังมีจุดออน  ราคาพาณิชยจังหวัดมีรายการในบัญชีนอย  ราคานํ้ามันไมคงที่ 

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๘. กิจกรรมการปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ  ยังมีจุดออน  เมื่อโรคระบาดเกิดข้ึนแลวไมมีการ
ควบคุมทําใหขยายวงกวางอยางรวดเร็วจนเกินการควบคุมของคนในพื้นที่   บางครัวเรือนมีพาหะนําโรค 
๙. กิจกรรมการใหบริการรับสงผูปวยในตําบลบางเปาและพื้นที่ตําบลใกลเคียง  ยังมีจุดออน  ผูปวยไมใหความรวมมือ  
ขาดทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานกูชีพ 
๑๐. กิจกรรมการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  ยังมีจุดออน  ถังขยะมีไมเพียงพอ 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๑. กิจกรรมการบริหารการศึกษา  ยังมีจุดออน  ขาดงบประมาณในการดําเนินการตามวัตถุประสงคของการบริหาร
การศึกษา  ไมมีสถานที่ต้ังสถานศึกษาเปนของตนเอง 
๑๒. กิจกรรมการสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม  ยังมีจุดออน  เจาหนาที่ขาดความรูในการปฏิบัติงานดานการศึกษา
และการสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมวัฒนธรรม 

 
 

            ลายมือช่ือ     ละดม  เช้ือชวย 

      (นายละดม  เช้ือชวย) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

                                    วันที่ 21  ตุลาคม  2558 



ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 
 (๑) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดออน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

 
(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(๕) 

หมายเหตุ 
 
 

(๖) 
งานนโยบายและแผน 
๑.  การจั ดทํ าแผนกา รพัฒนาขอ ง
องคการบริหารสวนตําบล 
-เพื่อรวบรวมปญหาความตองการของ
ประชาชนใหไดรับบรรจุไวในแผนพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
๑.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
-เพื่อปองกันการแพรขยายของยาเสพติด
ในเขตพื้นที่และฟนฟูผูติดยาเสพติด 
-เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 
 

 
 
 
-ประชาชนไมใหความสําคัญในการเสนอปญหา
และแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
-เยาวชนผูติดยาเสพติดมีจํานวนเพิ่มมากข้ึน 
-พอแมผูปกครองตองด้ินรนหาเลี้ยงครอบครัว
ทําใหเยาวชนขาดการดูแล ขาดความอบอุน 

 
 
 

งวดสิ้นสุด 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 
 
 
 

 
 

งวดสิ้นสุด 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 
 
 
-ประชาสัมพันธ  กระตุนใหประชาชน
เห็นถึงประโยชนในการชวยกันเสนอ
ปญหาและแสดงความคิดเห็นเพื่ อ
พัฒนาทองถ่ินของตน 
 
 
 
 
จัดโครงการ/กิจกรรมใหสมาชิกใน
ครอบครัวไดใกลชิดและดูแลกันมาก
ข้ึน 

 
 
 

มิ.ย. ๕๙ 
- เจ าหน าที่ วิ เคร าะห
นโยบายและแผน 
- ผู ช ว ย เ จ า ห น า ที่
วิเคราะหนโยบายและ
แผน 
 
 

ก.ย. ๕๙ 
- ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ปอ.๓  



ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 
 (๑) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดออน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(๕) 

หมายเหตุ 
 
 

(๖) 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อลดจํานวนผูประสบวาตภัย 
 

 
-ประชาชนไมเห็นความสําคัญในการฟงขาวสาร
เพื่อเฝาระวังภัย 
-ขาดการ ดูแล สภาพบ าน เ รื อน ให ค งทน  
แข็งแรง 
 

 
งวดสิ้นสุด 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 
 

 
ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนัก
ในการเฝาระวังภัยและใหดูแลสภาพที่
พักอาศัยใหมีความคงทน  แข็งแรง 

 
ก.ย. ๕๙ 

- เจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
- ผู ช ว ย เ จ าพ นั ก ง าน
ป อ ง กัน และบ รร เ ท า    
สาธารณภัย 
 

 

งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
๑. การจัดซื้อพัสดุ 
-เพื่อใหการจัดซื้อพัสดุได ดําเนินการ
อยางถูกตองเพื่องายตอการเบิกจาย 
 

 
-เจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบพัสดุไม
ครบโดยรูเทาไมถึงการณ 
-เจาหนาที่มีนอยทํางานหลายดานขาดความ
รอบคอบในการปฏิบัติงาน 

 
งวดสิ้นสุด 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 
-ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 
-ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานสรุปผลการ
จัดหาพัสดุแตละเดือน 
-เจาหนาที่การเงินรายงานการเบิกจาย
ประจําเดือน 
 

 
มิ.ย. ๕๙ 

- ผูอํานวยการกองคลัง 
- เจาพนักงานพัสดุ 
- เจาหนาที่พัสดุ 
 

 

 
 
 
 
 

 แบบ ปอ.๓  



ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 
 (๑) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดออน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(๕) 

หมายเหตุ 
 
 

(๖) 
งานตรวจอนุมั ติฎีกาและควบคุม
งบประมาณ 
๓.การตรวจฎีกากอนนําเสนอขออนุมัติ
เบิกจายเงิน 
-เ พื่ อ ใ ห ทุ ก ห น ว ย ง า น เ จ า ข อ ง
งบประมาณตรวจสอบหมวดประเภท
ในงบประมาณรายจายประจําป 
-เ พื่ อ ใ ห ทุ ก ห น ว ย ง า น เ จ า ข อ ง
งบ ป ร ะม าณ ตร วจ ส อบ เ อกส า ร
ประกอบฎีกาเบิกจายใหครบถวนใน
การเบิกจายรวมทั้งการลงลายมือช่ือ
ของหนวยงานผูขอเบิก 
-เ พื่ อ ใ ห ทุ ก ห น ว ย ง า น เ จ า ข อ ง
งบประมาณดําเนินการแกไขใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

 
 
-การวาง ฎีกาเบิกจ ายของหนวยงานยังมี  
ความคลาดเคลื่อนไมถูกตองตามหมวดและ
ประเภทในงบประมาณรายจายประจําป 
-เอกสารประกอบฎีกาและการลงลายมือช่ือไม
ครบถวน 
 
 

 
 

งวดสิ้นสุด 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 
 
-ติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 
-มีการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา
ที่ขอเบิกจายเงินโดยเจาหนาที่จาก
หนวยงานภายในและภายนอก 
-ใหผูปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงาน
เปนประจําทุกเดือน 
 

 
 

 ส.ค. ๕๙ 
- ผูอํานวยการกองคลัง 
- นัก วิชาการ เงินและ
บัญชี 
 

 

 
 
 
 

แบบ ปอ.๓  



ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 
 (๑) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดออน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(๕) 

หมายเหตุ 
 
 

(๖) 
งานกอสราง 
๑.การใหประชาชนมีส วนร วมใน            
การตรวจงานจาง 
-เพื่อความโปรงใสในการบรหิารจัดการ
ง า น ก อ ส ร า ง แ ล ะ เ พื่ อ ค ว า ม มี
ประสิทธิภาพของงานตามโครงการ 
และสามารถแกปญหา อุปสรรคใน
พื้นที่กอสรางไดทันทวงที 
 
๒.การประมาณราคากอสราง 
-ใหทราบถึงงบประมาณคากอสราง
เพื่ อกํ าหนดราคากลางสํ าหรับค า
กอสรางในโครงการ ทั้งน้ีเพื่อใชเปน
บรรทัดฐานในการประเมินราคาของผู
รับจางในการประมูลงาน 
-เพื่อจัดทําเอกสารเสนอราคากอสราง
ในการประมูลของผูรับเหมา 
 

 
-ประชาชนไมใหความสนใจในการเขามามี           
สวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
-ราคาพาณิชยจังหวัดมีรายการในบัญชีนอย  
-ราคานํ้ามันยังไมคงที่  
 
 
 

 
งวดสิ้นสุด 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 

งวดสิ้นสุด 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 

 
-แตงต้ังคณะทํางานเพื่อสํารวจความ
ต อ ง ก า ร แ ล ะ ค วา ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
ประชาชนในทองถ่ิน 
-จัดทําโครงการเพิ่มทักษะและความรู
ของประชาชนโดยการศึกษาดูงานจาก
ทองถ่ินที่ประสบความสําเร็จในการมี       
สวนรวมของประชาชน 
 
 
-คนหาราคาวัสดุทางอินเตอรเน็ต  
-ตรวจสอบราคานํ้ามันเปนปจจุบัน  
 
 

 
ก.ย. ๕๘ 

- ผูอํานวยการกองชาง 
- นายชางโยธา 
- ผูชวยนายชางโยธา 
 
 
 
 
 

ก.ย. ๕๘ 
- ผูอํานวยการกองชาง 
- นายชางโยธา 
- ผูชวยนายชางโยธา 
 
 
 

 

 
 

แบบ ปอ.๓  



ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 
 (๑) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดออน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(๕) 

หมายเหตุ 
 
 

(๖) 
งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
มูลฐาน 
๑.การปองกันและชวยเหลือประชาชน
จากภัยโรคติดตอ 
-เพื่อใหประชาชนในองคการบริหาร
สวนตําบลบางเปามีการชวยเหลือกัน
เพื่อจะไดหางไกลจากภัยโรคติดตอ 
 
 
งานการแพทยฉุกเฉิน 
๑.การใหบริการรับสงผูปวยในเขต 
อบต.บางเปาและทองถ่ินใกลเคียง 
-เพื่อใหผูรับบริการที่เจ็บปวยฉุกเฉิน
ได รั บบ ริ ก ารที่ มี ม าต รฐานอย า ง
ทันทวงที 
-เพื่อลดการสูญเสยีที่อาจเกดิข้ึนทั้งทาง
รางกายและจิตใจ 
-เ พื่ อ ส ร า ง ห ลั กป ร ะกั น ถึ ง ความ
ปลอดภัยของประชาชน 

 
 
-โรคระบาดตางๆ เมื่อเกิดข้ึนแลวไมมีการ
ควบคุมทําใหขยายวงกวางอยางรวดเร็วจนเกิน
การควบคุมไดของคนในพื้นที่ 
-มีพาหะ นํา โ ร คในบ างครั ว เ รื อนที่ ยั ง ไ ม
ดําเนินการปองกันโรค 
 
 
 
-ผูปวยไมใหความรวมมือ 
-ทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานกูชีพ 

 
 

งวดสิ้นสุด 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 
 
 
 
 
 

งวดสิ้นสุด 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 

 
 
-เมื่อมีโรคติดตอเกิดข้ึนตองดําเนินการ
โดยทันทีที่จะควบคุมไมใหระบาดไปยัง
พื้นที่อื่นๆไดอีก  
-เพื่ อ เป นการป อ งกั น ไม ให ขยาย       
วงกวางออกไปจนอาจจะไมสามารถ
ควบคุมได 
 
 
พนักงานกูชีพตองมีทักษะการปฏิบัติ
เพื่อปองกันการผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน
ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 

 
 

ก.ย.  ๒๕๕๙ 
-หัวหนาสวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
-เจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 
- นายสําราญ  ไกรเกลิ่น 
 
 

ก.ย. ๒๕๕๙ 
-หัวหนาสวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- พนักงานกูชีพ 
 
 

 

 

แบบ ปอ.๓  



ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 
 (๑) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดออน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(๕) 

หมายเหตุ 
 
 

(๖) 
งานอนามัยและสิ่งแวดลอม 
๑.การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 
-เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชนและทําใหประชาชนเขาใจเรื่อง       
การจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย 
-เพื่อลดมลพิษทางอากาศและเปนการ
ควบคุมปองกันโรคทางเดินอาหารและ
โรคทางเดินหายใจ 
 
งานบริการการศึกษา 
๑.การบริหารการศึกษา 
-เพื่อใหงานบริหารการศึกษาบรรลุ
เปาหมายตามแผนบริหารจัดการเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
-ถังขยะมีไมเพียงพอกับปริมาณขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ขาดงบประมาณในการ ดําเ นินการตาม
วัตถุประสงคของการบริหารการศึกษา 
-ไมมีสถานที่ต้ังสถานศึกษาเปนของตนเอง 

 
งวดสิ้นสุด 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 

งวดสิ้นสุด 
๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 
-จัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม 
-รณรงคใหใชถุงผาหรือวัสดุยอยสลาย
งาย 
 
 
 
 
 
 
-ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
-ใหการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก 

 
ก.ย.  ๒๕๕๙ 

-หัวหนาสวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
-เจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 
-พนักงานขับรถขยะ 
พนักงานประจํารถขยะ 
 
 

ก.ย. ๒๕๕๙ 
-หัวหนาสวนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-ผูบรหิารสถานศึกษา 
-ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
-ครูผูดูแลเด็ก 
 

 

 
 
 

แบบ ปอ.๓  



ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันท่ี   ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 
 (๑) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดออน 
 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

 
(๕) 

หมายเหตุ 
 
 

(๖) 
 
งานส ง เส ริ มการ ศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ 
๑.การสงเสริมการศึกษา  
-เพื่ อ ใ ห ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ส ง เ ส ริ ม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มี
ความถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
-ความไมชัดเจนในการปฏิบั ติงานดานการ
จัดการบริหารงานดานการศึกษา สนับสนุนหรือ
อุดหนุนงบประมาณดานกิจกรรมการสงเสริม
งานวัฒนธรรมตางๆ 

 
 

 
งวดสิ้นสุด 

๓๐ ก.ย. ๕๘ 
 

 
 
 
-จัดสง เจาหนาที่ เข ารับการอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มความรูความเขาใจ 
 

 
 
 

ก.ย. ๕๙ 
-หัวหนาสวนการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
-ผูบริหารสถานศึกษา 
-ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
-ครูผูดูแลเด็ก 
 

 

 
 

             ลายมือช่ือ     ละดม  เช้ือชวย 

      (นายละดม  เช้ือชวย) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

                                     วันที่ 21  ตุลาคม  2558 
 

 

แบบ ปอ.๓  


