
 
    
                                                                                                                                                                                                                  

 
 

รายงานการควบคุมภายใน 
 

ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
         โทร.  ๐-๔๔๐๕-๖๐๑๗          งานนโยบายและแผน 
 



 
ค าน า 

 
 
  ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันท่ี ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา อันมีผลท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับ
ตรวจ ต้องจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ และ
แนวทางการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดขึ้น 
  เพื่อให้การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ.๒๕๔๔คณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน จึงได้ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ต่อไป พร้อมรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 
 
      คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
    

                     หน้า 
 
ค าน า            
สารบัญ            
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ชื่อหนว่ยงานย่อย          ๑ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ๒-๒๐ 
(แบบ ปอ. ๒) 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน            ๒๑-๒๘ 
 (แบบ ปอ. ๓) 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน            ๒๙-๓๑  

(แบบ ปอ.๑) 
ภาคผนวก 

- ค าสั่งฯ  เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่  
 - ค าสั่งฯ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
   การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ อบต.กุดชุมแสง  
 - ค าสั่งฯ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน   
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยงานย่อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

รายงานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
งวด  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 

**************** 
   ๑. ส านักปลัด 
    ๑.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ 

๑.๒ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๓ งานนโยบายและแผน 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๕ งานบันทึกข้อมูล 
๑.๖ งานกิจการสภา 
๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๘ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๒. กองคลัง 
  ๒.๑ งานด้านการเบิกจ่ายเงิน 

๒.๒ งานด้านการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
๒.๓ งานด้านพัฒนารายได้ 

    ๒.๔ งานอ่ืนๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
   ๓. กองช่าง 

  ๓.๑ งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร 
       ๓.๒ งานสาธารณูปโภค 
    ๓.๓ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๑ งานบริหารการศึกษา  
    ๔.๒ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๕. ส่วนสวัสดิการสังคม 

๕.๑ งานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    ๕.๒ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

 
 

๑ 



 
แบบ ปอ.๒ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

ส านักปลัด 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก 
การแบ่งงานหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่ชัดเจน  เช่น 
    - การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนรับผิดชอบงานร่างพิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ
เรื่องอะไรบ้าง และกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้จะมอบหมายให้ใครปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
    - งานลงทะเบียนรับ–ส่ง ไม่ได้ก าหนดจ านวนวันที่จะต้องส่งหนังสือ
ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นๆ 
    - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้าใน
การค้นหาเอกสาร  
    ๑.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากระเบียบงาน
บริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้การ
ปฏิบัติงานในบางครั้งยังคงปฏิบัติตามระเบียบเดิม 
และการปฏิบัติไม่เป็นตามหนังสือนั้นๆ 
    ๑.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนไม่ให้
ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการ โดยอ้างว่า ไม่มี
ของขวัญของรางวัลตอบแทน 
    ๑.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากไม่สามารถที่
จะควบคุมสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ภัยแล้งอุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย หรือดินโคลนถล่ม และอุบัติเหตุอื่นๆ 
    ๑.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ งานด้ านงานบันทึกข้อมูล ไม่ มีความช านาญในการใ ช้
คอมพิวเตอร์  
        ๑.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากไม่สามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งมีผลส าคัญกับการ
เกิดโรคระบาด เช่น  โรคไข้เลือดออก โรคมือท้าว ปาก เป็นต้น 
    ๑.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากไม่สามารถ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งมีผลส าคัญกับการ
ท าการเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคพืช แมลงศัตรูพืช เป็นต้น   
 

 
ผลการประเมิน 
ส านักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ดังนี้  
๑. กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
๒. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
๓. กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
๖. กิจกรรมงานสาธารณสุข 
๗. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
จากการติ ดตามผลตามแบบรายงานผลการประ เมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน พบว่า 
๑. กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
พบว่า 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ระบุวัน เดือน ปี งาน
รับ–ส่งหนังสือ ชัดเจน สามารถติดตามค้นหาได้
สะดวกและรวดเร็ว 
    - การจัดแฟ้มเก็บเอกสารโดยการเรียงล าดับ มีหมายเลข
แฟ้ม และล าดับเลขที่เอกสารก ากับไว้ชัดเจน เพื่อสะดวกและ
รวดเร็วในการค้นหา 
    - จัดท าลายเอกสารที่ไม่จ าเป็น 
๒. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล มีการควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้
ด าเนินการ คือ 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล เข้ารับการ
ฝึกอบรม ตามความเหมาะสม 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ค้นคว้าหาข้อมูล
และความรู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ   
๓. กิจกรรมงานนโยบายและแผน มีการควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้
ด าเนินการ คือ 
    - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน
การเข้ามาช่วยคิดช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน โดย
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อ า เภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชน และภาคเอกชนต่างๆ ในการจัดประชุม
ประชาคม และเชิญผู้ เ ช่ียวชาญด้านการวางแผนมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม
และแสดงความคิดเห็นจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้การจัดท า
แผนพัฒนาของ อบต. ได้รับการแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงในระดับหนึ่ง 

๒ 



 
แบบ ปอ.๒(ต่อ) 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
 ๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการ

ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง โดยได้ด าเนินการคือ 
    ๔.๑ จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
    ๔.๒ การเตรียมความพร้อมคอยเหตุลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
    ๔.๓ จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร และจัดฝึกซ้อม
เจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
    ๔.๔ ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  แต่อย่างไรก็
ตาม เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป ท าให้สาธารณภัยต่างๆและ
อุบัติเหตุอื่นๆ เกิดขึ้นได้เสมอซึ่งยากแก่การควบคุมจึงต้องเฝ้า
ระวังตลอดเวลา 
๕. กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล เข้ารับการฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม 

- ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

     -.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ อบต. 
     - ท าหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

๖. กิจกรรมงานสาธารณสุข มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ด าเนินการ 
คือ 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวทางราชการ การแจ้งเตือนล่วงหน้า การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆตามกิจกรรม 
๗. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
    - ติดตามข้อมลูข่าวสารดา้นการเกษตรพร้อม
ประชาสมัพันธ์ให้เกษตรกรทราบ 
    - จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ประจ าทุก
เดือน 
    - ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามข้อมูล
ข่าวสารด้านการเกษตร 
 
 

 
 

 
 
 
 ๓ 



แบบ ปอ.๒(ต่อ) 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

                        ๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ  

ความเสี่ยง 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ยังไม่ได้รับการศึกษา
อบรมในกิจกรรมด้านงานธุรการ งานสารบรรณ 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บางครั้งน าหนังสือเสนอต่อผู้บริหารล่าช้า และใน
ระยะเวลาที่กระช้ันชิด 
    - การได้รับเอกสารล่าช้า ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา 
    - หนังสือแจ้งเวียนการประชุมไม่จดบันทึกไว้ในกระดานไวท์บอร์ด ท าให้
หลงลืม  
    - เก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ค้นหาไม่พบ 
    ๒.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
ความเสี่ยง 
- ระเบียบงานบริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
    ๒.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
ความเสี่ยง 
    - ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการ โดย
อ้างว่า ขอโครงการพัฒนาก็ไม่ได้ท าสักครั้งอ้างว่างบประมาณมีน้อย 

    ๒.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ความเสี่ยง 
    - ไม่สามารถท่ีจะควบคุมสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ภัยแล้งอุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย หรือดินโคลนถล่ม และอุบัติเหตุอื่นๆ 
    ๒.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
ความเสี่ยง 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบันทึกข้อมูล ไม่มีความช านาญในการใช้
คอมพิวเตอร์  
 
     ๒.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
ความเสี่ยง 
    - ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบได้รับข้อมูลล่าช้า และประชาชน
บางส่วนยังให้ความร่วมมือไม่ดีเท่าที่ควร 
 
    ๒.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
ความเสี่ยง 
    - ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นได้ เช่น ภัย
แล้ง น้ าท่วม โรคระบาดในพืช แมลงศัตรูพืช เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๔ 



แบบ ปอ.๒(ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ  
    - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานธุรการ งาน
สารบรรณ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
    - เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้ลงรับและน าเสนอผู้บริหารทันที เพื่อให้
ทันตามก าหนดเวลา 
    - การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันการสูญหาย           
    ๓.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคล เข้ารับการ
ฝึกอบรม ตามความเหมาะสม 

    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคล ค้นคว้าหาข้อมูล
และความรู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ   
    ๓.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
    - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามา
ช่วยคิดช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
    - ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
กลุ่มชุมชน และภาคเอกชนต่างๆ ในการจัดประชุมประชาคม 
    ๓.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
    ๒.การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ  ๒๔  ช่ัวโมง 
    ๓.จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร และจัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
    ๔.ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
    ๓.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
    ๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบันทึกข้อมูล เข้ารับการฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม 

    ๒. ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

    ๓.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
    - ประสานขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในสังกัด ในการจัดส่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง
ทุกกลุ่ม 
    ๓.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
    - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 
    - ติดต่อประสานความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอ เกี่ยวกับข้อมูล
ด้านเกษตร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ 
    - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตร ค้นคว้าหาข้อมูล
และความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรอยู่เสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ๕ 



แบบ ปอ.๒(ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
    - น าระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ติดต่อ
ประสานงานโดย e-mail , line เป็นต้น  
    - ติดต่อประสานงานโดยโทรศัพท์และโทรสาร เพื่อความสะดวก 
และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
    - ใช้คอมพิวเตอร์โดยระบบอินเตอร์เน็ต ค้นคว้าหาข้อมูลและ
ความรู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล เพื่อความสะดวก รวดเร็วต่อ
การน าไปปฏิบัติ 
    ๔.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวมทั้งปิดประกาศที่ท าการก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ผ่านหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน และจัดประชุมในชุมชน 
    ๔.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 
    ๔.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และปิดประกาศที่
ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ทราบผ่านเว็บไซต์ อบต. และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
    ๔.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารงานสาธารณสุข และปิดประกาศที่ท าการก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
    ๔.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
    - ส ารวจข้อมูลด้านการเกษตรทุกด้านภายในต าบล 
    - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรให้ประชาชนทราบผ่านหอ
กระจ่ายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
    - จัดประชุมโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร
ประจ าต าบล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

๖ 



 
แบบ ปอ.๒(ต่อ) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
    - ก าหนดการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
โดยผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเองพร้อมกันด้วย  
    ๕.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
    ๕.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
    ๕.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้สาธารณภัยต่างๆและอุบัติเหตุอื่นๆ 
เกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งยากแก่การควบคุมจึงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา 
    ๕.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  
    ๕.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง 
 
    ๕.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนในด้านสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการประกอบอาชีพการเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 



 
                                                                                                   แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
กองคลัง 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

      ๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 

การรับและเบิกจ่ายเงิน  

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ    
การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

๑. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน  แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 

    ๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดกุารด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

     ๑.ในระหว่างปียังมีเจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นข้าราชการ
เพียงคนเดียวที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุโดยตรง 

      ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงาน
มากขึ้นท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

     ๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 

       ๑.  ยั งไม่มีข้าราชการผู้ รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้โดยตรง  ซึ่งอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการประเมินค่าภาษี  ในการจัดเก็บภาษี 
ต่าง ๆ ได ้

 

 

 

 

ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีประกฎ
โครงสร้ างองค์ กรตามค าสั่ งแบ่ งงานฯกองคลั ง ท่ี      
๓๙๒/๒๕๖๑ ลงวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

๑. งานการเงิน 

๒. งานการบัญชี 

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

๔. งานตรวจสอบอนุมั ติฎี กาและควบคุมงง
ประมาณ 

      โดยวิ เคราะห์   ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  พบว่า  การรับ จ่ายเงิน,
การจัดซื้อจัดจ้าง  และการจัดเก็บรายได้ไม่พบความเสี่ยง
ท่ีมีนัยส าคัญแต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๘ 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 

     ๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ – การเบิกจ่ายเงิน 

การประเมินความเสียง  ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ในระดับปาน
กลาง  ซึ่งจากการประเมินพบว่า 

๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ
หนังสือสั่งการและมติ  ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. ตรวจสอบการรับ  และการน าฝากเงิน 
๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้

ครบถ้วนถูกต้อง  ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 
     ๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  อยู่ ในระดับ
ปานกลาง  ซึ่งจากการประเมินพบว่าหากไม่มีการสรรหา
เจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ
ที่ มี คว ามรู้ เ กี่ ย วกับการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งที่ เ หมาะสมกับ
งบประมาณที่ตั้งไว้  อาจท าให้การท างานผิดพลาดและเกิด
ความเสียหายต่อองค์ได้  เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็น
อาศัยระเบียบกฎหมาย  และการปฏิบัติงานที่ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้  เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

     ๑.๓)  กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 

การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้  พบว่ามีความ
เสี่ยงในเรื่องความเชี่ยวชาญการท างาน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจ าเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่หลายต าแหน่ง  
ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรงปฏิบัติหน้าที่ประเมินและจัดเก็บ
รายได ้  

 

        การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  แต่
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 

        ท้ังนี้  ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนให้
ปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

 
 
 

๙ 



 
                                                                                                          แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

๑.๑  กิจกรรมด้ านการรับ -  การ เบิกจ่ ายเงิ น                
๑.๒  กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

๑.๓  กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ทั้งสามกิจกรรม
มีกิจกรรมการควบคุม  ดังนี้ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน- การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน    การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  ๒) 

๒.  มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณะ
อักษรมีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 

   กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม  เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  
หนังสือสั่งการ  โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ จากส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอย่างน้อยปี
ละ  ๑  ครั้ง  เพ่ือให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป 

 

 

 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

    ๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย  ระเบียบ  มติ 
คณะรัฐมนตรี  แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ  แจ้งให้
พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
      ๔.๒  จัดให้มีการประชุมชี้แจง  ท าความเข้าใจ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
        ๔.๓  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการ
ปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
        ๔ . ๔   จั ด ท า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ 
        ๔.๕  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุก
ภาคส่วนเพื่อน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 

   ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีระดับการ
ควบคุมในที่ดีพอสมควร  เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน  เช่น การใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

๑๐ 



แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 

- มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบ
ทานเพ่ือท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  โดย
เป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง  เพ่ือ
หาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน  แต่
ละกิจกรรม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป 

    

     จากการติดตามและประเมินผล  พบว่ายังมีจุดอ่อน
ในกิจกรรมการรับเงิน-จ่ายเงิน  กิจกรรม  จัดซื้อ/จัด
จ้าง  กิจกรรมการจัดเก็บรายได้  เนื่องจากเป็นความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในหรือเจ้าหน้าที่  
ของกองคลัง  ดังนั้น  จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็น
ประจ าทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 



แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
กองช่าง 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
           วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ของกองช่าง  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง   ตามค าสั่งแบ่งงาน 
ของกองช่าง  ที่ ๓๙๓/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑   โดยประเมิน“ภารกจิงานประจ า” พบว่าเป็น
ความเสี่ยงจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี้ 

       ๑.๑  งานก่อสร้าง  ออกแบบและควบคุมอาคาร   
งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร  มีบุคลากร จ านวน ๓ คน 
คือ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง และนายกันทรากร 
นามโพธิ์  ต าแหน่งนายช่างโยธา ๖ ว  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ นายฐิรัฐฏิ  ถือชัยภูมิ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ในด้าน
ที่เก่ียวข้องกับงานช่างโดยเฉพาะ  จึงท าให้การ
วางโครงการ การค านวณราคากลาง การประมาณราคา  
การออกแบบเขียนแบบและควบคุมอาคารงานก่อสร้าง  
ไม่ได้มาตรฐานและไม่ละเอียดรอบคอบเท่าที่ควร 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆจะต้อง
อาศัยความรู้  ความช านาญจากช่างผู้ช านาญงานและมี
ประสบการแต่ละด้านโดยเฉพาะ  เช่น  ช่างส ารวจ  
สถาปนิก  วิศวกร และผู้ควบคุมงาน เป็นต้น   ดังนั้นเมื่อ
กองช่างขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   จึง
เป็นความเสี่ยง   “กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง” 

       ๑.๒  งานประสานสาธารณูปโภค การแบ่งงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน  ไม่ได้แบ่งแยกให้แน่ชัด
ว่าใครรับผิดชอบโครงการด้านใดบ้าง  และเนื่องจาก
บุคลากรของกองช่างมีน้อยในขณะที่แต่ละคนมีภารกิจ
หลายด้าน  ท าให้มีเวลาในการจัดท าและศึกษาโครงการ
น้อยลง  และต้องท างานอย่างเร่งรีบเพื่อให้ทันตามก าหนด   

อีกท้ัง บุคลากรทั้งหมดจบการศึกษาในสาขาการก่อสร้าง  
เมื่อมีงานสาธารณูปโภคด้านประปา ไฟฟ้า ก็จะเกิดความ
ล่าช้าในการด าเนินการเพราะมีอุปสรรคในการท างาน
เนื่องจากต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่น  ในการ
ก าหนดราคากลาง การประมาณการราคา เพ่ือให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามรูปแบบและคุ้มค่าต่องบประมาณท่ีลงทุน 
จึงเป็นความเสี่ยง “กิจกรรมด้านงานประสาน
สาธารณูปโภค”  
                 

 
 ผลการประเมิน  
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน  จาก
ภารกิจงานประจ า  ตามค าสั่งแบ่งงานของกองช่าง  
ที ่ ๓๙๓/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ในภารกิจ ๒  งาน คือ             
(๑) งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
(๒) งานประสานสาธารณูปโภค 
    โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ. ศ. ๒๕๖๑ ผลการ
ประเมิน จากการวิเคราะห์ส ารวจ และ การติดตาม
ผล พบว่า 
๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง เป็นภารกิจ  “งาน
ก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร”  ที่มีความ
เสี่ยง   
   การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
เนื่องจากยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและ ราคาน้ ามันไม่คงที่ท าให้ราคาวัสดุค่าขนส่ง
ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
๒. กิจกรรมด้านงานประสานสาธารณูปโภค เป็น
ภารกิจ  “งานการประสานสาธารณูปโภค” ที่มี
ความเสี่ยง 
 การติดตามผล พบว่า 
   การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
เนื่องจาก    
- ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
- มีการปรับปรุงค าสั่งแบ่งงาน 
- ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านต่างๆของ
กองช่าง 
- ด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบงาน
เฉพาะด้าน โดย ขอเปิดกรอบอัตราก าลัง ต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ 
เพ่ือบรรจุบุคลากรในต าแหน่งที่เก่ียวข้อง   
 

 
๑๒ 



แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑   กิจกรรมด้านการก่อสร้าง   

          ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท าให้การวางโครงการ  
การค านวณราคากลาง  การประมาณราคา  การออกแบบและควบคุม
อาคารงานก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐานและไม่ละเอียดรอบคอบเท่าท่ีควร  
เนื่องจากโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆจะต้องอาศัยความรู้  
ความช านาญจากช่างผู้ช านาญงานแต่ละด้านโดยเฉพาะ   
 ๒.๒  งานประสานสาธารณปูโภค การแบ่งงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบไม่ชัดเจน ชัดเจน และบุคลากรมีน้อยแต่มีภารกิจหลายด้าน 
ท าให้มีเวลาในการจัดท าและศึกษาโครงการน้อย  และต้องท างานอย่าง
เร่งรีบเพื่อให้ทันตามก าหนด อีกท้ัง บุคลากรทั้งหมดจบการศึกษาใน
สาขาการก่อสร้าง  เมื่อต้องรับผิดชอบงานสาธารณูปโภคด้านประปา  
ไฟฟ้า จึงเกิดความล่าช้าในการท างาน เนื่องจากต้องประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ในการก าหนดราคากลาง การประมาณการราคา   
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑  กิจกรรมด้านก่อสร้าง  
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม ดังนี้ 
      (๑)   สรรหาบุคลากรที่มี วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรโยธา 
      (๒)  กรณีสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ งานออกแบบ
ก่อสร้างและควบคุมงานการควบคุมงานโดยขอความร่วมมือจากกรม
โยธาธิการ  กรมชลประทาน ทางหลวงชนบทหรือ หน่วยงานอื่นที่มีช่าง
ผู้เชี่ยวชาญ มาช่วยแนะน าในการออกแบบค านวณราคาค่าก่อสร้าง  
      (๓)  พัฒนาบุคลากร  โดยส่งเจ้าหน้าที่ของกองช่าง ไปศึกษาอบรม
เพ่ิมเติมความรู้ ที่มีการจัดอบรมสัมมนาความรู้ด้านช่าง โดยเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
โดยมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อทันโลกทันเหตุการณ์ 
      (๔)  ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบกฎหมาย  
จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร ในการค านวณ
ราคากลาง การประมาณราคา และศึกษาแบบแปลนการก่อสร้าง 
  ๓.๒ งานประสานสาธารณปูโภค ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้  
     (๑)   ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน แยกให้ชัดเจนว่าใคร
มีหน้าที่ท าอะไร   
กรณีไม่อยู่ให้มีผู้ท าแทนเพ่ือให้งานไม่หยุดชะงัก สามารถด าเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง 
    (๒)  ขอปรับกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และสรรหา
บุคลากรในแต่ละด้าน เช่น ช่างประปา ช่างไฟฟ้า เป็นต้น ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการเพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินงานในด้านนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

๑๓ 



แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
     (๓)  ก าหนดรูปแบบ และระยะเวลาที่แน่นอนส าหรับการด าเนินการ
แต่ละโครงการ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอน ได้มาตรฐาน 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม     
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
        น าระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต  
โทรศัพท์ โทรสาร  การประชุม  ปรับปรุงค าสั่ง  โครงการพัฒนาบุคลากร 
การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหาร
ความเสี่ยง  ดังนี้ 
            ๔.๑ กิจกรรมด้านก่อสร้าง     
                      ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ 
โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการค านวณราคากลาง 
เนื่องจากราคาน้ ามันปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ฉะนั้นในการค านวณราคา
กลาง  
ต้องด าเนินการดังนี้ 

๑. ส ารวจข้อมูลราคากลางปัจจุบันโดยใช้ระบบ 
Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด 

๒. ส ารวจราคากลางหน่วยงานใกล้เคียงที่มีการ
ก่อสร้างในระยะใกล้เคียง  ๓  หน่วยงาน 

๓. ราคากลางที่ทางราชการส่งให้ครั้งสุดท้าย 

๔. ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการก าหนดราคา
กลางพิจารณาต่อไป 

         ๔.๒ . กิจกรรมด้านงานประสานสาธารณูปโภค 
                     ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  ก าหนดรูปแบบ 
ระยะเวลาที่แน่นอนส าหรับการด าเนินการ แต่ละโครงการ พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบโดย เสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในชุมชน หอ
กระจายข่าว และการจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
บุคลากร 
ให้มีคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

๑๔ 



 
แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. สภาพแวดล้อมควบคุม  

         ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุม
ภายใน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีศลีธรรม จรรยาบรรณและ
ความซื่อสัตย ์และมีการพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีถ้า
พบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏบิัติงาน การรับทราบข้อมลูและการวินจิฉัย
สิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการ
ท างานของผูบ้ริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคมุภายใน และ
ด ารงไว้ซึ่งการควบคุมในท่ีมีประสทิธิผลโครงสรา้งองค์กร การมอบ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของผู้ที่ปฏิบตัิงานด้าน
การศึกษาตามนโยบายและการปฏิบัติด้านบคุลากรเหมาะสมในการ
จูงใจ และสนบัสนุนผู้ปฏิบตัิงานอย่างดีเสมอ  

2. การประเมินความเสี่ยง  

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับสว่นงานท่ีชัดเจน วัตถุประสงค์
ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่
จะท างานให้ส าเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อยา่ง
เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงท้ังจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการวิเคราะห ์นอกจากน้ี
กลไกท่ีช้ีให้เห็นถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เช่น 

การพัฒนาการบรหิารจดัการศึกษาในยุกต์ ไอซีทีและการส่งเสริม
ทักษะด้านวิชาการทั้งบุคลากรและเด็กเล็กเป็นต้น  

3. กิจกรรมการควบคุม  

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไปปฏิบตัิแล้วจะ
เกิดผลส าเร็จตามทีฝ่่ายบรหิารก าหนดไว ้กิจกรรมเพื่อการควบคมุ
จะชี้ให้ผู้ปฏิบตัิงานเห็นความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน
เพื่อให้เกิดความระมดัระวัง และสามารถปฏิบตัิงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  

 

 

          สภาพแวดล้อมควบคมุของส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลกุดชุมแสงใน
ภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร
เหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล 

โครงสร้างองค์กรมีการมอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เหมาะสม แต่บางกิจกรรมยังพบความเสี่ยง ดังนี ้ 

1) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เนื่องจาก บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้านบริหารการศึกษามีน้อยแต่ปรมิาณงานด้าน
การศึกษามีมากงบประมาณไม่เพยีงพอ ท าให้การบริการข้อมลู
ด้านการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาและไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง มีการประเมนิความเสีย่งตามวิธีท่ีก าหนด
ตามเอกสารค าแนะน า : การน ามาตรฐานการควบคุมภายในไป
ใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมนิองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผลการ
ประเมินพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ คือ กิจกรรมด้านงานบริหาร
การศึกษาการศึกษา เนื่องจาก บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน
บริหารการศึกษามไีม่เพยีงพอกับปริมาณงาน ด้านการจัดระบบ
ข้อมูลทางการศึกษาไม่เป็นระบบดเีท่าที่ควรและมีความล่าช้า
การรับและรายงานข้อมูลต่าง ๆงานการศึกษาเป็นงาน
ละเอียดอ่อนต้องให้ความร่วมมือกนัทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ผู้บริหารเจ้าหน้าท่ีงบประมาณไม่เช่นนั้นงานบริหารการศึกษา
ไม่เด่นไมม่ีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

     ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิผลพอสมควร ในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีการด าเนินการควบคมุ ดังนี ้ 

1) มีค าสั่งแบ่งงานภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2) มีการติดตาม ควบคุม การปฏิบตัิงานจากผู้บังคับบญัชา
ระดับต้น และระดับเหนือช้ันข้ึนไป เป็นระยะๆ  

 
๑๕ 



แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
3. กิจกรรมการควบคุม  

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไปปฏิบตัิ
แล้วจะเกดิผลส าเร็จตามทีฝ่่ายบรหิารก าหนดไว ้กิจกรรมเพื่อ
การควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบตัิงานเหน็ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  

มีระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนือ่งกับการปฏิบัติงาน การ
รายงานทางการเงินและการด าเนนิงานการปฏิบัตติาม
นโยบายและระเบียบปฏิบัตติ่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและ
ด าเนินกิจกรรมของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสาร
ไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รบัข้อมูลสารสนเทศปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการตดิต่อสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กร ที่มีผลท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย  

5. การติดตามประเมินผล  

องค์กรมีการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ฝ่ายบรหิารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากน้ี มี
การประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นครั้ง
คราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบตั ิ

เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานไดร้ับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยใหม้ี
การแก้ไขข้อบกพร่องทันท ี

 ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล
พอสมควร ในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีการด าเนินการ
ควบคุม ดังนี ้ 

1) มีค าสั่งแบ่งงานภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2) มีการติดตาม ควบคุม การปฏิบตัิงานจากผู้บังคับบญัชาระดบัต้น และ
ระดับเหนือช้ันข้ึนไป เป็นระยะๆ  

ข้อมูลสารสนเทศและการตดิต่อสือ่สารมีความเหมาะสม  

1) การน าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบตัิราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีระบบอินเตอร์เนต็ที่มีประสิทธิภาพ
ท าให้สามารถรับข้อมูลขา่วสารไดท้ันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบ
อินเตอร์เนต็ (ห้อง ICTชุมชน) 

2) การประสานงานภายในและภายนอกส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เช่น (1) การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งแต่พนักงาน ข้าราชการ เป็นต้น (2) การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกเช่น  อบต. เทศบาล ใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่น
จังหวัด และกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และ (3) การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์
และทาง Email ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ในกิจหน้าท่ีของส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้เป็นอยา่งด ี 

การติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลกุดชุมแสง ถือปฏิบัติตาม
แนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสาร
ค าแนะน า : การจัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ฯ ข้อ 6 การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑด์ีพอสมควร โดยได้ก าหนด
วิธีการติดตามและประเมินผลดังนี ้ 

1) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถาม
การปฏิบัติงานอยา่งต่อเนื่องโดยเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบตัิและฝ่ายบริหาร  

2) การตดิตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3(ตามระเบยีบฯ ข้อ 6) 
พบว่า งานบริหารการศึกษา ยังไมบ่รรลภุารกจิของการปฏิบัติงาน
เท่าที่ควรสาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก
บุคลากรมีน้อยกว่าปรมิาณงานท่ีท าและการจัดระบบการบริหารงาน
การศึกษาเป็นงานละเอียดควรตดิตามผลและจัดท าแผนการศึกษาแผน 3 
ปี แผนการปฏิบตัิการการศึกษามาปรับปรุง (แบบ ปย.3)ต่อไป 

 
๑๖ 



แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
กองสวัสดิการสังคม 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

* บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อตอ่การควบคุมภายใน ให้
ความส าคญักับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย ์
และมีการพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณ ีถ้าพบว่า
บุคลากรประพฤติปฏิบัตไิม่เหมาะสม มีการยอมรับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏบิัติงาน การรับทราบข้อมลูและการ
วินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและ
รูปแบบการท างานต้องเหมาะสมกบัการพัฒนาการควบคมุ
ภายใน และต้องมีการควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล 
โครงสร้างองค์กร การมอบอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
จ านวนผู้ปฏิบตัิงานเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัต ิ

2. การประเมินความเสี่ยง 

* มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน 
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงคร์ะดับกจิกรรม
สอดคล้องกันในการที่จะท างานให้ส าเรจ็ด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ส่วนสวัสดิการสังคม มี
การระบคุวามเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

3. กิจกรรมการควบคุม 

* มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วจะเกดิผลส าเร็จตามทีส่ว่นการคลังก าหนดไว ้
กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผูป้ฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นในการปฏบิัติงานเพ่ือให้เกิดความระมดัระวังและ
สามารถปฏิบัติงานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงค ์

 

 

 

* สภาพแวดล้อมการควบคมุกองสว่นสวัสดิการสังคมในภาพรวมมีความ
เหมาะสม และมสี่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

* กองสวัสดิการสังคม มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีท่ีก าหนดตาม
เอกสารค าแนะน า : การน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิง
ปฏิบัต ิและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุ
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

* ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคมุที่เหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรกต็าม ไม่มีการระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่
ส าคัญ จึงท าให้บางกิจกรรมย่อยมกีารควบคุมที่ไม่เพียงพอ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

๑๗ 
 



แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

* มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้
ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้ง
ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กร มีการ
สื่อสารไปยังผู้ใช้ภายในองค์กรในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับ
ข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความ
มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก
องค์กรที่มีผลท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

5. การติดตามประเมินผล 

* องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนด
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของส่วนสวัสดิการ
สังคม กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง ควรก าหนด
วิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา
สนองตอบ และวิธีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 

* ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

* การติดตามประเมินการควบคุมภายในของกองสวัสดิการ
สังคม ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสารค าแนะน า : การจัดท า
รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



 
ผลการประเมินโดยรวม 
ส านักปลัด 
จากการวิเคราะห์ส ารวจ ส านักปลัด มีภารกิจงานประจ าที่มีความเสี่ยง 7 กิจกรรม คือ 

๑. กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
๒. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
๓. กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
4.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. กิจกรรมงานสาธารณสุข 
6. กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
7. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 

จากรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส านักปลัด มีภารกิจงานประจ า มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
กองคลัง 
           จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดชุมแสง  ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  
๒๕๖๑  ผลการประเมินตามแบบ  ปย. ๒  ของ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีการ
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ครบ  ๕  องค์ประกอบ  และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่
ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  ดังนี้ 

 ๑.๑)  กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี  การรับและเบิกจ่ายเงิน  พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญคือ  มีการแร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน  แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนให้ดีก่อน
เท่าท่ีควร 

 ๑.๒)  กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่าใน
ระหว่างปียังมีข้าราชในต าแหน่งพัสดุเพียงคนเดียว  ,มีการแร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก
ท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๓)  กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า  ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้โดยตรง  ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการประเมินค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  
ได ้

   กองช่าง   
 จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ที่ ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ  (๑) 
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  เป็นภารกิจงานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร  (๒) กิจกรรม ด้านงานประสาน
สาธารณูปโภค เป็นภารกิจงานประสานสาธารณูปโภค และผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม งาน
ผังเมือง  มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง ส่วนอีก  4 งาน ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงต่อไป                                                      
 

๑๙ 



 
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
            ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีโครงสร้างการ
ควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่
ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ 

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะก าหนดให้มีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความส าคัญ เพ่ือก าหนดการควบคุมท่ีจ าเป็น คุ้มค่า และเพียงพอ  

๒. เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและก าชับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องที่ส าคัญ  ควบคุมโดยเคร่งครัด  

กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการ

ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ 

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจะก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มี
ความส าคัญ 

๒. ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี 
 
 

ลงชื่อ 
          (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
                           ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ 



แบบ ปอ.๓ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน

ของงาน ที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
(การ

ติดตาม
ประเมิน 

ผล) 
(๖) 

ส านักปลัด 
๑. กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานธุรการ 
งานสารบรรณรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
๒. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่ การเลื่อนระดับ การ
โอน (ย้าย) งานสิทธิและสวัสดิการของ
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้ าง  ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 
 

 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะใน
การปฏิบัติงาน ยังไม่ได้รับการศึกษาอบรม
เพิ่มเติมในกิจกรรมด้านงานธุรการ งาน
สารบรรณ 
๒. หนังสือส่งมาที่ อบต.ช้าเลยก าหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติตาม บางครั้งสิ่งที่
ส่งมาด้วยก็ไม่มี หรือมีไม่ครบถ้วน 

 
 

- ระเบียบงานบริหารงานบุคคล มีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

 
 

 
๒๑ มี.ค. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๘ พ.ค. ๖๑ 
 
 

 
 ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมตามความ
เหมาะสม 
๒. การเก็บเอกสารโดยการเรียงล าดับ มีหมายเลขแฟ้ม 
และล าดับเลขท่ีก ากับไว้ชัดเจน เพื่อสะดวกและรวดเร็วใน
การค้นหา 
๓.ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณพ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับท่ี ๒) 
 
 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล เข้ารับการ
ฝึกอบรม ตามความเหมาะสม 
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ค้นคว้าหา
ข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ   
๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
๒๖ ก.ย. ๖๑ 

 
๑. นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล 

หัวหน้าส านักปลัด 
๒. นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท์ 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 

๒๖ ก.ย. ๖๑ 
 

๑. นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล 
หัวหน้าส านักปลัด 

๒. น.ส.ลภสัรดาเดชาวัฒนภญิโญ 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 ๒๑ 



แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
กระบวนการ 

ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงาน ที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 

(๓) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ
(การติด 
ตามประ 
เมินผล) 

(๖) 
๓. กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานนโยบายและแผน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ อ ให้ การปฏิบั ติ ง านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ และมี
ประสิทธิภาพ  ง่าย สะดวก รวดเร็ว ต่อ
การค้นหาและน าไปปฏิบัติ 
 
 
 
๕. กิจกรรมงานบันทึกข้อมลู 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ อ ให้การปฏิบั ติ งานบันทึกข้อมู ล 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ และมีประสิทธิภาพ  ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ต่อการค้นหาและน าไป
ปฏิบัต ิ

- ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วน
ร่วมเสนอปัญหาความต้องการ  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ไม่สามารถที่จะควบคุมสาธารณภัยต่างๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัยหรือดินโคลนถล่มและ
อุบัติเหตุอื่นๆ 

 
 

  
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ยัง
ขาดทักษะความช านาญในการท างาน 
รวมถึงการจัดท าทะเบียนควบคุมการ
บันทึกข้อมูล ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

๗ มี.ค. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๔ พ.ค.๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ มี.ค. ๖๑ 
 

๑. แต่งตั้งหัวหน้าส านักปลัดรับผิดชอบงานนโยบายและแผน 
๒. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน
การเข้ามาช่วยคิด ช่วยท า ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
๓. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชน และภาคเอกชนต่างๆ ในการจัด
ประชุมประชาคม 
๔.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 
๑. จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

๒.การเตรียมความพร้อมคอยเหตุตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยจัด
ให้มี 
- ศูนย์ อปพร. ต าบลกุดชุมแสง 
- รถกู้ชีพหรือรถปฏิบัติการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
- รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 
๓.จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสารและจัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๔.ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
๕.ปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล เข้ารับการฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม 
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ค้นคว้าหาข้อมูลและ
ความรู้ เกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลอยู่เสมอ   
๓. ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๒๖ ก.ย. ๖๑ 
 
๑. นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล 

หัวหน้าส านักปลัด 
  ๒.นางสาววิชญาดา กระจ่างศร ี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 

 
๒๖ ก.ย. ๖๑ 

 
๑. นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล 

หัวหน้าส านักปลัด 
๒. จ่าเอกเสถียร  ศรีสุวรรณ    

เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
 
 
 
 

๒๖ ก.ย. ๖๑ 
๑. นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล 

หัวหน้าส านักปลัด 
๒. นางธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ 

เจ้าพนักงานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๒ 



 
แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน

ของงาน ที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
(การ

ติดตาม
ประเมิน 

ผล) 
(๖) 

๖. กิจกรรมงานสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องตาม
ระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
๗. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริม
การเกษตรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 - ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม 
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งท าให้
เกิดโรคระบาด ส่งผลกระทบด้านการ
เป็นอยู่ของประชาชน ขาดความเข้าใจที่
ถูกต้องในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
- ไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อม สภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งท าให้เกิดผล
กระทบด้านการเกษตร 
 

๑๒ มิ.ย. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ พ.ค. ๖๑ 
 

๑. ติดตามข้อมูลด้านสาธารณสุขจากส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ ให้เกษตรกรทราบ 
๒. เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ งานด้ านงานส่ ง เสริม วิชาการ
สาธารณสุข ค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขอยู่เสมอ 
 
 
 
๑. ติดตามข้อมูลด้านการเกษตรจากส านักงานเกษตรอ าเภอ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ให้
เกษตรกรทราบ 
๒. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตร ค้นคว้า
หาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรอยู่เสมอ 

๒๖ ก.ย. ๖๑ 
 
๑. นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล 

หัวหน้าส านักปลัด 
๒. นางสาวกุลศิริ  ทองจูน 
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

 
 
 

๒๖ ก.ย. ๖๑ 
 

๑. นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล 
หัวหน้าส านักปลัด 

๒. นายพิเชต  ค าเรืองศร ี
นักวิชาการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒๓ 



 
แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 

 
กระบวนการ 

ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงาน ทีป่ระเมินและ 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
(การ

ติดตาม
ประเมิน 

ผล) 
(๖) 

กองคลัง 
๑. กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหก้ารเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนด 
 
 
 
๒. กิจกรรมด้านงานการพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
ตามที่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนด 

 
๑.การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสาร
ไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่าการตรวจสอบก่อน 
 
 
 
 
๑.ในระหว่างปียังมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถและรับผิดชอบในต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุที่เป็นข้าราชการเพียงคน
เดียว 
๒.มีการเร่ งรั ดการจัดซื้อจั ดจ้ างและ
ปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

 
๒ ก.พ. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๒ มี.ค.๖๐ 

 
๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสาร

พร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 

๒. เจ้าหน้าท่ีการเงินและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการ
เบิกจ่ายตามขั้นตอน 
 
 
 
 
๑. มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุและมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 
๓๐ ก.ย. ๖๑ 

 
๑. นางสมควร  คลังระหัด 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒. นางบังอร  สายทอง 

นักวิชาการการเงินและบัญชี 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๑ 
๑. นางสมควร  คลังระหัด 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒. นายประยูร  พูนภเูขียว 

เจ้าพนักงานพัสด ุ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒๔ 



แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน

ของงาน ที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
(การ

ติดตาม
ประเมิน 

ผล) 
(๖) 

๓. กิจกรรมด้านพัฒนารายได้ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีทุกประเภทและ
ค่ า ธ ร รม ต่ า งๆ  เ ป็ น ไ ปด้ ว ย คว า ม
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนด 
 

๑.ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งอาจเกิด
ความผิดพลาดในการค านวณการจัดเก็บ
ภาษีต่างๆได้ 

5 ม.ค. ๖๑ ๑.ควรสรรหาบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๑ 
 

๑. นางสมควร  คลังระหัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

๒. นางบังอร  สายทอง 
นวก.การเงินและบญัช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  

 
 

๒๕ 



แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน

ของงาน ที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
(การ

ติดตาม
ประเมิน 

ผล) 
(๖) 

กองช่าง 
๑.๑ กิจกรรมงานก่อสร้าง ออกแบบ
และควบคุมอาคาร   
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการส ารวจ 
ออกแบบ และประมาณราคา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามที่
มาตรฐานก าหนด 
 
 
๑.๒ กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
ก าหนดระยะเวลา และตามที่มาตรฐาน
ก าหนด 
 

 
    - ราคาน้ ามันไม่คงที่ท าให้ราคาวัสดุค่า
ขนส่งต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (๑)ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติ/ไม่มีเจ้าหน้าที่
เพียงพอ 
   (๒)การปฏิบัติงานล่าช้า 
   (๓)การด าเนินงานโครงการไม่ทันตาม
ก าหนด 

 
๒ มี.ค. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ม.ีค. ๖๑ 
 
 
 
 

    
    ๑. จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
    ๒. สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติและบึคลากร ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ  
    ๓. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเช่นกรม
โยธาธิการ   กรมชลประทาน ทางหลวงชนบท หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
    ๔. น าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหาร 
 
 
 
 
๑. ขอปรับกรอบอัตราก าลังเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรมา
รองรับการปฏิบัติงานในกองข่าง 
    ๒. ด าเนินการสรรหาผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 
    ๓. ส่งบุคลากรที่มีอยู่เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ
ของกองช่างเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการท างาน   

 
๓๐ ก.ย. ๖๑ 

 
๑. นายอานนท์  ทักษิณสิทธ์ิ  

ผอ.กองช่าง 
๒. นายกันทรากร  นามโพธ์ิ 

นายช่างโยธา   
 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๖๑ 
๑. นายอานนท์  ทักษิณสิทธ์ิ  

ผอ.กองช่าง 
๒. นายกันทรากร  นามโพธ์ิ 

นายช่างโยธา   
 
 
 
 

 
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O  

 
 

๒๖ 



แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
 

กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน

ของงาน ที่ประเมินและ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
(การ

ติดตาม
ประเมิน 

ผล) 
(๖) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตาม
หน้าที่และบรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
    ๑. กิจกรรมดา้นการบริหารการศึกษา 
เนื่องจากบุคลากรทีร่ับผดิชอบงานด้าน
การบริหารมีน้อย งานด้านการศึกษามีมาก  
    ๒. การจัดระบบทางการศึกษายังไม่
เป็นปัจจุบันการ 
    ๓. การจัดระบบสารสนเทศด้าน
การศึกษายังไมเ่ป็นระบบดีเท่าที่ควร 
    ๔. งบประมาณที่ใช้ในการบรหิารด้าน
การศึกษายังมีน้อยไม่เพียงพอ 
 

 
 

๒๑ พ.ค. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

1. ๑. จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมในงานด้านการบริหาร
การศึกษา การจัดระบบงานการศึกษา งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

2. ๒. มีการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้นเป็นระยะ 

3. ๓. ศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้
ถูกต้องตามระบบท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ๔. จัดหางบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดและมีความจ าเป็น
ในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 

 
 

๓๐ ก.ย. ๖๑ 
 

นางสาวสุรมัภา  แก้วเบ้า 
ผอ.กองการศึกษาฯ 

นางภานรินทร์  พูนภูเขียว 
นักวิชาการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
๒๗ 



แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 
กระบวนการ 

ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งาน ที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบ

จุดอ่อน 
 

(๓) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
(การติดตาม

ประเมิน 
ผล) 
(๖) 

กองสวัสดิการสังคม 
๑ กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การส่งเสริมสวัสดิการแกเ่ดก็ สตรี 
คนชรา ผู้พิการ ผูย้ากจนและผูด้้อยโอกาส 
๒ กิจกรรมงานด้านสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรวมถึง
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 
 
๒ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและ
พัฒนาสตรี 

 
 
 
๑.องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรกิาร
จ่ายเบี้ยยังชีพเองเป็นการบริหารความ
เสี่ยงด้วยตัวเอง หากเกิดข้อผิดพลาด
อาจเกิดความเสียหายต่อบุคลากรและ
องค์กร 
๑.ผู้ดูแลควบคุมงานยังควบคุมไม่ทั่วถึง
ทุกด้านเนื่องจากขาดความร่วมมือกับ
ประชาชน 
๒.หมู่บ้านชุมชนขาดการรวมกลุ่มทั้งนี้
เนื่องจากยังไม่เห็นความส าคัญของการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ 
-หมู่ บ้ าน ชุมชนรวมถึ งกลุ่ ม สตรี ใน
หมู่บ้าน/ชุมชนขาดการรวมกลุ่ม เพื่อ
พัฒนาอาชีพและขาดการด าเนินงาน
อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  เ นื่ อ ง จ า ก ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญของการพัฒนาชุมชน 

 
 
 

ทุกเดือน 
 
 
 
 

๑๕ พ.ค.๖๑ 
 
 
 
 
 

24 เม.ย.๖๑ 

    
 
 
 - การปรับปรุงและการวางแผนการท างานรวมถึงการ
ให้บริการที่ดีขึ้น 
 
 
 
-การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีในเรื่องการ
พัฒนาชุมชน การกระตุ้นให้ความเห็นความส าคัญต่อการ
พัฒนา 
 
 
 
-สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่รวมถึงกระตุ้นให้
ประชาชนสนใจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 
 

๓๐ ก.ย. ๖๑ 
๑. นางสุภัทร  ประมลู 

หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม 
๒. สิบโทธนาวุฒิ  ขวัญมา 

นักพัฒนาชุมชน 
 

๓๐ ก.ย. ๖๑ 
๑. นางสุภัทร  ประมลู 

หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม 
๒. สิบโทธนาวุฒิ  ขวัญมา 

นักพัฒนาชุมชน 
 

๓๐ ก.ย. ๖๑ 
๑. นางสุภัทร  ประมลู 

หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม 
๒. สิบโทธนาวุฒิ  ขวัญมา 

นักพัฒนาชุมชน 

 
 
 

O 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 

O 

สถานะการด าเนินการ  : 
  = ด าเนินการแล้ว  เสร็จตามก าหนด 
 = ด าเน ินการแล้ว  เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                  ลงช่ือ 

X     = ยังไม่ด าเนินการ                    (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 
O    = อยู่ระหว่างด าเนินการ         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
                                                                                                                          ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  

๒๘ 



แบบ  ปอ.1 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร 

(ตามระเบียบ ฯ  ข้อ  6) 

แบบที่  1  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่  4  จังหวัด  

         นครราชสีมา/ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ/นายอ าเภอหนองบัวแดง 

การประเมินการควบคุมภายในของ  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง   ส าหรับงวดประจ าปี  งบประมาณ   256
๑  ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 25๖๐  ถึงวันที่  30 กันยายน 256๑  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร  ค าแนะน า  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  2544 ข้อ  6 ระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงได้จัดให้มีขึ้น  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ด าเนินงานของ ภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับตามมติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ของหน่ วยงาน  5 ส านัก /กอง คือ 1. 
ส านักปลัด  2. กองคลัง  3. กองช่าง   4. กองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   5.  กองสวัสดิการสังคม    โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ผลการประเมินพบว่า มีความเสี่ยงในส่วนราชการต่างๆดังนี้  

ส านักปลัด 
จากการวิเคราะห์ส ารวจ ส านักปลัด มีภารกิจงานประจ าที่มีความเสี่ยง ๖ กิจกรรม คือ 
๑. กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
๒. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
๓. กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
๔.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
๖. กิจกรรมงานสาธารณสุข 
๗. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
จากรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส านักปลัด มีภารกิจงานประจ า มีการควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  
 
 

๒๙ 



 
กองคลัง 
           จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  ส าหรับงวด
ตั้งแต่วันที่  ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ผลการประเมินตามแบบ  ปย. ๒  ของ 
กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง  มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ครบ  ๕  องค์ประกอบ  และ
การควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้อง
จัดท าแผนการปรับปรุง  ดังนี้ 

 ๑.๑)  กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี  การรับและเบิกจ่ายเงิน  พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญคือ  มีการ
แร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน  แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อนให้ดีก่อนเท่าที่ควร 

 ๑.๒)  กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  พบว่าในระหว่างปียังมีข้าราชใน
ต าแหน่งพัสดุเพียงคนเดียว  ,มีการแร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ๑.๓)  กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า  ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โดยตรง  ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการประเมินค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  ได้ 

   กองช่าง   
 จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ  (๑) กิจกรรมด้านงาน
ก่อสร้าง  เป็นภารกิจงานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร  (๒) กิจกรรม ด้านงานประสานสาธารณูปโภค เป็นภารกิจ
งานประสานสาธารณูปโภค และผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม งานผังเมือง  มีการควบคุมที่มีความเพียงพอ
แล้ว ไม่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง ส่วนอีก  ๔ งาน   ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงต่อไป                                                      
 
กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
            ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง มีโครงสร้างการควบคุมภายใน
ครบ ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ 

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะก าหนดให้มีการประเมินความ
เสี่ยงทุกจุดที่มีความส าคัญ เพ่ือก าหนดการควบคุมที่จ าเป็น คุ้มค่า และเพียงพอ  

๒. เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและก าชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามระเบียบในเรื่องที่ส าคัญ  ควบคุมโดยเคร่งครัด  

 

 

 

๓๐ 



 

กองสวัสดิการสังคม 
กองสวัสดิการสังคม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุม

เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ 

๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจะก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความส าคัญ 
๒. ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี 

 
 

ลงชื่อ 
                   (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
                                   ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ท่ี ๓๓๐/๒๕6๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

……………………………….. 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน     พ.ศ. 
๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

  เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ดังต่อไปนี้    

  ๑. นางรินรดา     วงษ์ชู ปลัด  อบต.   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพิรัลรัตน์     เกษมนวกุล หวัหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
  ๓. นางสมควร     คลังระหัด ผอ.กองคลัง   กรรมการ 
  ๔. นายอานนท์     ทักษิณสิทธิ์ ผอ.กองช่าง   กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุรัมภา   แก้วเบ้า ผอ.กองการศึกษาฯ  กรรมการ 
  ๖. นางสุภัทร     ประมูล ผอ.กองสวัสดิการฯ  กรรมการ 

๗. นางสาววิชญาดา  กระจ่างศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ/เลขานุการ 
  ๘. นายชัย      ได้พร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง เป็นผู้ควบคุม ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง โดยด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ให้ทุกหน่วยงาน ส ารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของหน่วยงาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
 ๒. ให้ทุกหน่วยงาน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖         งวด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรวบรวมแบบรายงาน ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร 
ดังนี้ 
   ๒.๑ แบบ ปย.๑ (แบบ ปย.๒ เดิม) 
  ๒.๒ แบบ ปย.๒ (แบบ ปม. + แบบ ปย.๓) 
 
 

๓. ให้เลขานุการฯ... 
 
 
 
 



-๒- 
 

 ๓. ให้เลขานุการฯ (Center) วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของทุกหน่วยงาน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง เพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) ภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดดังนี้ 
  ๓.๑ แบบ ปอ.๑ 
  ๓.๒ แบบ ปอ.๒    
  ๓.๓ แบบ ปอ.๓    
 ๔. ให้เลขานุการฯ (Center) ติดตามเร่งรัด หน่วยงาน จัดส่งรายงานฯ ตามก าหนดข้างต้น               โดย
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสงทราบ โดยด่วน 
 ๕. ให้คณะกรรมการฯ (Center) เป็นผู้ด าเนินการประสานการด าเนินงาน เป็นพ่ีเลี้ยง เป็นที่ปรึกษา 
เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่หน่วยงาน เพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑ 
         
    
                             

(นายสุรัตน์  จันทราศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ท่ี ๓๓1 /๒๕6๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
ส านักปลัด 

……………………………….. 
 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ที่ ๓๓๐/๒๕6๑ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕6๑ ให้ทุกหน่วยงาน รายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้น 

 เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส านักปลัด ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส านักปลัด ดังต่อไปนี้   

 ๑. นางพิรัลรัตน์  เกษมนวกุล หวัหน้าส านักปลัด  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพิเชต  ค าเรืองศร ี นักวิชาการเกษตร  กรรมการ 
 ๓. นางสาวลภัสรดา เดชาวัฒนภิญโญ นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
 ๔. นางสาวกุลศิร ิ ทองจูน  นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
 ๕. นางอโณทัย  ป้อมปริยานนท ์ เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
 ๖. นางธัญญพัทธ์  นวลประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ  
 ๗. พนักงานจ้างสังกัดส านักปลัด    ทุกคน         กรรมการ 
 8. นางสาววิชญาดา กระจ่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส านักปลัด รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส านักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าส านักปลัด ทราบ และให้ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักปลัดอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง ทุกสิ้นไตรมาส 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑   
                                  
 
              (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ท่ี ๓๓๒ /๒๕6๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กองคลัง 

……………………………….. 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ที่ ๓๓๐/๒๕6๑ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕6๑ ให้ทุกหน่วยงาน รายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้น 

 เพ่ือใหก้ารรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง ดังต่อไปนี้   

  ๑. นางสมควร  คลังระหัด ผู้อ านวยการกองคลัง        ประธานกรรมการ 
  ๒. นายประยูร  พูนภูเขียว เจ้าพนักงานพัสดุ         กรรมการ 
  ๓. พนักงานจ้างสังกัดกองคลัง    ทุกคน          กรรมการ 
  ๔. นางณฐพน    สายทอง  นักวิชาการเงินและบัญชี         กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองคลัง ทราบ และให้ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกอง
คลังอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ทุกสิ้นไตรมาส 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑   
                                  
 
             (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ท่ี ๓๓๓ /๒๕6๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กองช่าง 

……………………………….. 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ที่ ๓๓๐ /๒๕6๑ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕6๑ ให้ทุกหน่วยงาน รายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้น 

 เพ่ือใหก้ารรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง ดังต่อไปนี้   

 ๑. นายอานนท ์  ทักษิณสิทธิ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 
 ๒. พนักงานจ้างสังกัดกองช่าง    ทุกคน   กรรมการ 
 ๓. นายกันทรากร นามโพธิ์  นายช่างโยธา      กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
กองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองช่าง ทราบ และให้ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกอง
ช่างอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ทุกสิ้นไตรมาส 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑   
                                  
 
           (นายสุรัตน์    จันทราศรี) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ท่ี ๓๓4/๒๕6๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

……………………………….. 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ที่ ๓๓๐/๒๕6๑ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕6๑ ให้ทุกหน่วยงาน รายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้น 

 เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด าเนินการ
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้   

 ๑. นางสาวสุรัมภา แก้วเบ้า  ผอ.กองการศึกษาฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางภานรินทร์    พูนภูเขียว นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
 ๓. พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯ   ทุกคน         กรรมการ 
 ๔. นางสาวหอมจันทร์ ฤทธิ์ชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ทราบ และให้ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลกุด
ชุมแสง ทุกสิ้นไตรมาส 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑   
                                  
 
            (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
ท่ี ๓๓๕ /๒๕6๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
กองสวัสดิการสังคม 
……………………………….. 

 ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ที่ ๓๓๐/๒๕6๑ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕6๑ ให้ทุกหน่วยงาน รายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดชุมแสง นั้น 

 เพ่ือใหก้ารรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน            กองสวัสดิการ
สังคม ดังต่อไปนี้   

 ๑. นางสุภัทร  ประมูล  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนิตยา  ฤาชา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กรรมการ 
 ๓. สิบโทธนาวุฒิ  ขวัญมา  นักพัฒนาชุมชน         กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของกองสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ทราบ และให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ทุกสิ้นไตรมาส 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๑   
                                  
 
            (นายสุรัตน์  จันทราศรี) 
                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


