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แบบ  ปอ. 2 

  องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคยีน 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 

ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุม

ภายใน ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการมศีลีธรรม 

จรรยาบรรณความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาด าเนนิการ

ตามควรแก่กรณี  การรับทราบข้อมูลและการวินจิฉัยสิ่งที่

ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ  ปรัชญาและรูปแบบ

การท างานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนา  การ

ควบคุมภายในและการด ารงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิผล  โครงสรา้งองค์กรและการมอบอ านาจหน้าที่

ความรับผดิชอบจ านวนบุคคลผูป้ฏิบัติงานเหมาะสมกับงาน

ที่ผู้ปฏิบัติ 

2. การประเมินความเสี่ยง 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน 

วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน

ในการที่จะท างานใหแ้ล้วเสร็จดว้ยงบประมาณและ

ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝา่ยบริหารมีการระบุ

ความเสี่ยงจากภายนอกและภายในที่อาจมีผลกระทบต่อ

การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

มีนโยบายและกิจกรรมที่ปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่าเมื่อ

น าไปปฏิบัติแล้วจะท าให้เกิดความส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร

ก าหนดไว้  กิจกรรมที่เพื่อการควบคุมจะชีใ้ห้ผูป้ฏิบัติงานให้

เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนในภาพ

รวมอยู่ในเกณฑ์ดี การปฏิบัติตัวของ

ผูบ้ังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดี  กวดขันเอา

ใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ผูป้ฏิบัติงานมี

ความตัง้ใจในการท างานเสียสละเวลาเพื่อ

หนา้ที่ 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนได้มี

การประเมนิความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนดตาม

เอกสารค าแนะน าการน ามาตรฐานการ

ควบคุมภายในไปใช้ในเชงิปฏิบัติการและใช้

แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายในของคณะกรรมการการตรวจ

เงินแผน่ดิน 

 

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม

เพียงพอและมปีระสิทธิผลพอสมควรอย่างไร

ก็ตาม  ยังไม่มกีารระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่

ส าคัญ จึงท าให้บางกิจกรรมย่อยมีการ

ควบคุมที่ไม่เพียงพอ 



 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(2) 

4. สารสนเทศการสื่อสาร 

มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การ

รายงานทางการเงินและการด าเนินการการก าหนด

นโยบาย ระเบียบปฏิบัติตา่ง ๆ ที่ใช้ควบคุมและด าเนิน

กิจกรรมขององค์กรในรูปแบบที่ช่วยใหผู้ร้ับข้อมูลข่าวสาร

สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ไปตามความรับผดิชอบได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. การติดตามประเมินผล 

องค์กรมกีารติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ

การประเมนิคุณภาพการปฏิบัติงานโดยการก าหนดวธิี

ปฏิบัติงานเพื่อตดิตามระบบการควบคุมภายในอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติตามปกติ

ของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้การประเมนิเป็นครั้งคราวกรณี

พบจุดอ่อนควรก าหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อ

ตรวจพบจากการตรวจสอบได้รับการพิจารณาสนองตอบ

และมีการวินจิฉัยสั่งการให้ด าเนนิการแก้ไขข้อบกพร่อง

ทันที 

 

ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ

เหมาะสม การรายงานสถานการณก์าร

ปฏิบัติงานเป็นไปโดยสม่ าเสมอ การ

ตดิต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกมีความชัดเจน

บรรลุตามวัตถุประสงค์ดว้ยดี 

 

การตดิตามประเมินการควบคุมภายในของ

องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียนถือ

ปฏิบัติตามแนวทางการตดิตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในซึ่งก าหนดในเอกสารค าแนะน า

การจัดท ารายงานตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผน่ดิน ขอ้ 6 การติดตามประเมินผล

อยู่ในเกณฑด์ี มีการก าหนดระยะเวลาการ

ตรวจสอบที่ชัดเจน ทุกหนว่ยกิจกรรมมีความ

กระตอืรอืร้นในการรับตรวจ 

 

สรุปผลการประเมิน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุม

ภายใน หรอืการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน มีการควบคุม       

ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร 

 

 

      ชื่อผู้รายงาน     นายพิศิษฐ  กัณหารี 

      ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคยีน                                                                                      

      วันท่ี  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 



 

แบบ  ปอ.3 

   องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคยีน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่ 

พบจดุอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

1. กจิกรรมงานการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้ง   

(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย) 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

-เพื่อให้มแีผนให้ครอบคลุมทุกภัย

ธรรมชาติ 

-เพื่อป้องกันและบรรเทาความ

เดอืดร้อน และการให้ความช่วย 

เหลอือยา่งทันท่วงที และเพยีงพอต่อ

ความตอ้งการของประชาชน  

 

- ยังขาดแคลนเจ้าหนา้ที่ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยในการวางแผนงานการป้องกันท่ีมี

ความรู้ ความเข้าใจและมีอ านาจในการ

ตัดสนิใจ  

- ในบางครัง้มผีู้ประสงคข์อน้ าอปุโภค-บริโภค 

จ านวนหลายราย ท าให้การสนบัสนุนรถบรรทุก

น้ าเกดิความลา่ชา้  

 
 
 
 
 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.60 

 
 
 
 

 

(1) จัดท าแผนงานการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย ในการป้องกันภัยแล้ง 

(2) ประกาศรับโอนเจ้าหนา้ที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมาปฏบัิตหินา้ที่ 

(3) จัดตารางการปฏบัิตหินา้ที่ในช่วง

วันหยุดเมื่อเกิดภัยแลง้   

(4) ตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง

จากสื่อตา่งๆ ที่น าเสนออย่างใกล้ชิด 

30 ก.ย. 61 

หัวหน้าส านักปลัด 

 

 

 
 



 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่ 

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

2. กจิกรรมการป้องกันและชว่ยเหลือ

ประชาชนจากโรคไขเ้ลือดออก (งาน

สาธารณสุข) 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

-เพื่อควบคุมโรคติดตอ่ไม่ให้แพร่ระบาด

ในต าบล   

-ลดความเสี่ยงตอ่การป่วยเป็น

ไข้เลอืดออก  

-ประชาชนมคีวามรู้ในการดูแลเอาใจใส่

บริเวณท่ีอยูอ่าศัย ไมใ่ห้มีแหล่งเพาะพันธ์ุ

ยุงลาย 

 

- ประชาชนขาดการดูแลเอาใจ

ใส่ด้านสิ่งแวดลอ้มบริเวณท่ีอยู่

อาศัย เพราะคิดว่าเป็นหน้าท่ี

ของหน่วยงานสาธารณสุข ท า

ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 

 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.60 

 

(1) ออกพื้นท่ีรณรงค์การก าจัดแหลง่เพาะพันธ์

ลูกน้ ายุงลาย โดยการคว่ าภาชนะที่อาจมีน้ าขัง 

(2) จัดซือ้ทรายอะเบทให้แกโ่รงพยาบาลชุมชน

ภายในต าบล 

(3) ด าเนนิการพ่นหมอกควันก าจัดยุงในเขตพื้นท่ี   

 

30 ก.ย. 61 

หัวหน้าส านักปลัด 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่ 

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

3. กจิกรรมลูกหนีค้่าภาษีและลูกหนี้

เงินทุนโครงการเศรษฐกจิชุมชน  

วัตถุประสงค์การควบคุม 

-เพื่อให้จ านวนลูกหนี้ท่ียังค้างช าระมี

ปริมาณที่ลดลง 

 

- ยังมีลูกหน้ีบางรายท่ียังไมม่า

ตดิตอ่เพื่อด าเนนิการช าระหนี้ 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.60 

 

 

(1) ตดิตามให้ลูกหนี้มาด าเนินการช าระหนี้ 
(2) เชญิลูกหนี้มาพูดคุยท าความเข้าใจและหาวิธี

ร่วมกันในการช าระหนีท้ั้งหมดหรือบางส่วน  

   
 

30 ก.ย. 61 

ผู้อ านวยการ     

กองคลัง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่ 

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

4. กจิกรรมการจัดท าและใชแ้ผนที่

ภาษี  

วัตถุประสงค์การควบคุม 

-เพื่อให้งานการจัดท าแผนท่ีภาษแีละ

ทะเบียนทรัพยส์ินเป็นไปตามระเบียบ

และหนังสอืสั่งการ 

 

 

- เจ้าหนา้ที่มงีานประจ าจ านวน

มาก จึงท าให้ระบบงานลา่ชา้ 

เนื่องจากต้องมบุีคลากรท่ีมี

ความเชี่ยวชาญจากหลายดา้น 

เชน่ คอมพิวเตอร์ , งานช่าง 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.60 

 

 

(1) จัดหาเจ้าหน้าที่ท่ีมีความพร้อมและมคีวามรู้ 

ท้ังทางด้านช่างและการใชค้อมพิวเตอร์  

  

   
 

30 ก.ย. 61 

ผู้อ านวยการ     

กองคลัง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ 

วัตถปุระสงค์ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่ 

พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

5. กจิกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง

อาคาร  

วัตถุประสงค์การควบคุม 

-เพื่อให้ประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาต

ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 

-เพื่อลดขั้นตอนการปฏบัิตงิาน 

 

- การพจิารณาการขออนุญาต

การก่อสร้างอาคารยังใชร้ะยะ

เวลานานเพราะเอกสาร

ประกอบมีจ านวนมาก รวมถึงมี

จ านวนผู้ขออนุญาตในปริมาณ

มาก 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.60 

 

(1) เผยแพร่ขัน้ตอนในการขออนุญาตการ

ก่อสร้างอาคารให้ประชาชนทราบ 

(2) มอบหมายเจ้าหนา้ท่ีในการตรวจแบบการขอ

อนุญาต การตรวจสถานท่ีขออนุญาต และการ

ออกใบอนุญาต 

 

30 ก.ย. 61 

ผู้อ านวยการ     

กองช่าง 

 

 

 
 
 
 
             ชื่อผู้รายงาน นายพิศิษฐ  กัณหารี 

             ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคยีน 

             วันท่ี  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 


