
 ๑ 
แบบติดตาม   ปอ.๓ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(๑) 

 

จุดอ่อนของการควบคุม  หรือ 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(๓) 
 
 

การปรับปรุง 
 

(๔) 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 
 

*สถานะการ
ด าเนินการ 

(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน /ข้อคิดเห็น 

(๗) 

ส านักปลัด 

๑. กิจกรรม  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ มีความถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก าหนด 
 

  

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิด
ข้อผิดพลาดท าให้การจ่ายเบี้ยยังชีพมี
ความคลาดเคลื่อนท าให้ผู้สูงอายุ
ได้รับเงินเกินสิทธิที่ควรจะได้รับ 
 
 
 

๑  ม.ิย. ๕๙ ๑.ด าเนินการตรวจสอบ
ผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่
ระเบียบก าหนด 
๒.จัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้
ถูกต้องตามเกณฑ์เพ่ือ
ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ 
๓.ตรวจสอบผู้สูงอายุที่จ่ายเกิน
สิทธิแล้วหักบัญชีกับผู้สูงอายุ 

๙๐  วัน 
๓๐  ก.ย. ๕๙ 
- ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
- หน.สป. 
- นักพัฒนา
ชุมชน 
 
 

O -  ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพตาม
แบบที่ก าหนด 
-  ตรวจสอบแบบฟอร์มการหักเงิน
ของผู้สูงอายุที่จ่ายเกินสิทธิ 
 

 
 
*สถานะการด าเนินการ : 
 =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามก าหนด                                                                                                            
   =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                                                                                              ชื่อผู้รายงาน   นายสุริชัย   ศรีค าปลิว 
X   =   ยังไม่ได้ด าเนินการ                                                                                                                                ต าแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติที ่
O  =   อยู่ระหว่างด าเนินการ                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
                                                                                                                                                                                    วันที่   ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 
 



 ๒ 
 

แบบติดตาม   ปอ.๓ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(๑) 
 

จุดอ่อนของการควบคุม  หรือ 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(๓) 
 
 

การปรับปรุง 
 

(๔) 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 
 

*สถานะการ
ด าเนินการ 

(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน /ข้อคิดเห็น 

(๗) 

๒. กิจกรรม  อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมของ  
อปพร. ต าบลดอนมัน มีความถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 

๑. อปพร. และไม่มีบัตรประจ าตัว
ของ อปพร. 
๒. การจัดอบรม อปพร. ไม่มีความ
ต่อเน่ือง 

 ๓๐ ม.ค. ๕๙ ๑.ก าชับให้ จนท. จัดท าบัตร
ประจ าตัวให้กับ อปพร.  
๒.จัดฝึกอบรม/จัดต้ัง อปพร. 
ให้มีความเชี่ยวชาญและมี
ทักษะในการปฏิบัติ 
 

๒๔๐  วัน 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

- ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
-หน.สป. 
-จพง.ปูองกัน 

 - การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 

 
 
*สถานะการด าเนินการ : 
 =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามก าหนด                                                                                                           
   =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                                                                                              ชื่อผู้รายงาน   นายสุริชัย   ศรีค าปลิว 
X   =   ยังไม่ได้ด าเนินการ                                                                                                                                ต าแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติที ่
O  =   อยู่ระหว่างด าเนินการ                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
                                                                                                                                                                                    วันที่   ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 



 ๓ 
 

แบบติดตาม   ปอ.๓ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(๑) 
 

จุดอ่อนของการควบคุม  หรือ 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(๓) 
 
 

การปรับปรุง 
 

(๔) 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 
 

*สถานะการ
ด าเนินการ 

(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน /ข้อคิดเห็น 

(๗) 

๓. กิจกรรม  การจัดท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในระบบจ าแนกต าแหน่ง
เป็นประเภทตามลักษณะงาน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในระบบ
จ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตาม
ลักษณะงาน 
 

๑. เน่ืองจากระเบียบกฎหมายการ
บริหารบุคคลได้เปลี่ยนแปลงจาก
ระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง ท าให้การ
ปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป 
๒. การจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในระบบ
จ าแนกต าแหน่งยังไม่ถูกต้อง 

 ๓๑ ม.ีค. ๕๙ ๑.จัดส่ง จนท.ที่รับผิดชอบงาน
บุคคลเข้ารับการอบรม
เก่ียวกับระเบียบกฏหมายที่
เก่ียวข้อง  
๒.จัดส่ง ผอ.กองทุกกองเพ่ือ
เข้ารับการอบรมเก่ียวกับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือจะได้
แนะน าการจัดท าแบบประเมิน
กับข้าราชการในสังกัด 
 

๙๐  วัน 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

- ปลัดองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 
-หน.สป. 
-นักทรัพย์ฯ 

 - การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา 
- ดูระเบียบการบริหารงานบุคคลที่
เก่ียวข้องว่ามีการท าแบบประเมิน ฯ 
ถูกต้องตามท่ีก าหนดหรือไม่ 

 
*สถานะการด าเนินการ : 
 =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามก าหนด                                                                                                           
   =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่า                                                                                                                            ชื่อผู้รายงาน   นายสุริชัย   ศรีค าปลิว 
X   =   ยังไม่ได้ด าเนินการ                                                                                                                                ต าแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติที ่
O  =   อยู่ระหว่างด าเนินการ                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
                                                                                                                                                                                    วันที่   ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 
 



 ๔ 
แบบติดตาม   ปอ.๓ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม     
หรือความเส่ียงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ด าเนินการ* 

(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ 
ข้อคิดเห็น 

(๗) 
กองคลัง 

๑.กิจกรรม  ด้านงานการเงินและ
บัญชี  การรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

เพ่ือให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน
การจัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ  
การบันทึกบัญชี  การเก็บรักษาเงิน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมายข้อบังคับต่างๆ  ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ิภาพใน
การปฏิบัติงาน  ลดระยะเวลาและ
ข้ันตอนการเบิกจ่ายเงิน 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายและรายงาน
การเงินถูกต้องและมีความ
น่าเชื่อถือ 
 

๑.  ไม่มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

๒.  การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า 

๓.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่
ผ่านการตรวจสอบก่อน 

๔.ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย 
เช่น การตีความในเรื่องการ
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  

๑  ต.ค. ๕๘ ๑. ด าเนินการรับโอนผู้ปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 
๒.  ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกอง
ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย 

๓. ตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนท าการเบิกจ่ายโดย
ละเอียด 

๔. พัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้
ความเข้าใจ  ศึกษาระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

๓๐ ก.ย.๕๙ 

-ผอ.กองคลัง 

 

0 

 
 
   
 
 
 
   

 
 
 
 

O 
 
 
 

๑.  การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา 

 

 
*สถานะการด าเนินการ : 
 =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามก าหนด                                                                                                           
   =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                                                                                              ชื่อผู้รายงาน   นายสุริชัย   ศรีค าปลิว 
X   =   ยังไม่ได้ด าเนินการ                                                                                                                                ต าแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติที ่
O  =   อยู่ระหว่างด าเนินการ                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
                                                                                                                                                                                    วันที่   ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 



 ๕ 
แบบติดตาม   ปอ.๓ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม     
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ด าเนินการ 

(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ข้อคิดเห็น 

(๗) 

๒.  กิจกรรม  งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม การพัฒนารายได้ 
การควบคุมและการเร่งรัดการ
จัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ครบถ้วน ตามเปูาหมาย 
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ 
 

๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบ
ต าแหน่งจัดเก็บรายได้โดยตรง 
ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี
ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออก
ใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยง
การถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการ
จัดเก็บ 

๒.บุคลากรที่มีอยู่จ ากัดจึงท าให้
งานด้านการจัดเก็บรายได้ขาด
ประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาไป
ถึงเปูาหมายได้ 

๑ ต.ค. ๕๘ 
 

๑.สรรหาบรรจุแต่งต้ังเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ และได้มีค าสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้เป็นลายลักษณ์
อักษรแล้ว 
 
 
 
๒.จัดสรรบุคลากรให้สมดุลกับปริมาณงาน 

๓๐ก.ย.๕๙ 

-ผอ.กองคลัง 

-ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บ
รายได้ 

 

O   ๑.  การประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 

 
*สถานะการด าเนินการ : 
 =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามก าหนด                                                                                                           
   =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                                                                                              ชื่อผู้รายงาน   นายสุริชัย   ศรีค าปลิว 
X   =   ยังไม่ได้ด าเนินการ                                                                                                                                ต าแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติที ่
O  =   อยู่ระหว่างด าเนินการ                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
                                                                                                                                                                                    วันที่   ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 
 

แบบติดตาม   ปอ.๓ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 
 

(๑) 
 

จุดอ่อนของการควบคุม  
หรือ 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 
(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(๓) 
 
 

การปรับปรุง 
 

(๔) 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 
 

*สถานะการ
ด าเนินการ 

(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน /ข้อคิดเห็น 

(๗) 

กองช่าง 
๑.  กิจกรรม   งานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ  รวดเร็ว  และครอบคลุม
พ้ืนที่ภายในต าบล 
 

๑. จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี  
งานเพ่ิมข้ึนแต่เจ้าหน้าท่ีเท่า
เดิม 
 
 
 

๑๗  ม.ิย. ๕๙ -แบ่งงานเจ้าหน้าท่ีชัดเจน  
กรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่
มอบหมายให้ผู้อื่นท าแทน 
 
 
 

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
-กองช่าง 

O -ใช้วิธีการสังเกตจากจ านวนจากจ านวน
ประมาณงานที่ต้องปฏิบัติกับปริมาณงานที่
ท าจริงในแต่ละวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*สถานะการด าเนินการ : 
 =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามก าหนด                                                                                                           
   =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                                                                                              ชื่อผู้รายงาน   นายสุริชัย   ศรีค าปลิว 
X   =   ยังไม่ได้ด าเนินการ                                                                                                                                ต าแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติที ่
O  =   อยู่ระหว่างด าเนินการ                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
                                                                                                                                                                                    วันที่   ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 



 ๗ 
 

แบบติดตาม   ปอ.๓ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 
 

(๑) 
 

จุดอ่อนของการควบคุม  
หรือ 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(๓) 
 
 

การปรับปรุง 
 

(๔) 
 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(๕) 

 

*สถานะการ
ด าเนินการ 

(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน /
ข้อคิดเห็น 

(๗) 

๒. กิจกรรม ประสานสาธารณูปโภค 
งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟูา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เกิดความปลอดภัยแก่ช่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 

๑. จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี   
๒.อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟูายังไม่ครบ
สมบูรณ ์
๓.เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เรื่อง
ไฟฟูา 
 
 
 

๑๗  ม.ิย. ๕๙ -สรรหาบุคลากร 
-จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟูาท่ี
ทันสมัยมีอายุการใช้งานได้
นานย่ิงข้ึน 
-ส่งเสริมและพัฒนาให้
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
ด้านไฟฟูาเป็นการเฉพาะทาง
และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
 
 
 

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
-กองช่าง 

O -การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*สถานะการด าเนินการ : 
 =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามก าหนด                                                                                                           
   =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                                                                                              ชื่อผู้รายงาน   นายสุริชัย   ศรีค าปลิว 
X   =   ยังไม่ได้ด าเนินการ                                                                                                                                ต าแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติที ่
O  =   อยู่ระหว่างด าเนินการ                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
                                                                                                                                                                                    วันที่   ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 
 



 ๘ 
แบบติดตาม   ปอ.๓ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุดวันที่     ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม  หรือ 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

*สถานะการ
ด าเนินการ 

(๖) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน /ข้อคิดเห็น 

(๗) 

กองการศึกษา ฯ 
๑.กิจกรรม    ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
วัตถุประสงค์ 

-  เพ่ือให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับ การบริการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

 

๑.   ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
๒. เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบขาดการ
ติดตามและชี้แนะผู้ดูแลเด็กในการ
เตรียมแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน 
 

  ๒๗  ก.พ.๕๙ ๑.  ส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ ที่
เก่ียวกับการพัฒนา
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย 
๒.ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีติดตาม
ตรวจสอบ และชี้แนะในการ
จัดเตรียมแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนการ
สอนของผู้ดูแลเด็ก 
 

 ๒๑๐ วัน 
๒๗  ก.ย. ๕๙ 
-  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
- ผอ.กอง
การศึกษาฯ 
-  ครู ผดด. ทุก
ศูนย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามประเมินผล ของผู้ดูแลเด็ก
และก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ติดตาม
ตรวจสอบและชี้แนะผู้ดูแลเด็กใน
การจัดเตรียมแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนเป็น
ประจ า  และรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน
ต าบลดอนมันเป็นประจ า 

 
*สถานะการด าเนินการ : 
 =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จแล้วตามก าหนด                                                                                                           
   =   ด าเนินการแล้ว   เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                                                                                              ชื่อผู้รายงาน   นายสุริชัย   ศรีค าปลิว 
X   =   ยังไม่ได้ด าเนินการ                                                                                                                                ต าแหน่ง      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติที ่
O  =   อยู่ระหว่างด าเนินการ                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
                                                                                                                                                                                    วันที่   ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙



 ๙ 

                                                                                                                                     แ บบ  ปอ. ๒ 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ   วันที่   ๑๙   เดือน    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักปลัด 

๑.๑  กิจกรรม   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
  (๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
๑.  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเน่ืองจาก  ชื่อ – สกุล 
เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน 
๑.๒  กิจกรรม  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
   (๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
๑. อปพร. ไม่มีบัตรประจ าตัวของ อปพร. 
( ๒)  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
๑.การจัดอบรม อปพร. ไม่มีความต่อเน่ือง 
๑.๓  กิจกรรม  การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน 
( ๑)  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
๑.การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจ าแนก
ต าแหน่งยังไม่ถูกต้อง 
( ๒)  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
๑. เน่ืองจากระเบียบกฏหมายการบริหารบุคคลได้เปลี่ยนแปลงจาก
ระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง ท าให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป 

กองคลัง 
๑.๑ กิจกรรมด้าน งานการเงินและบัญชี 
(๑)เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
๑.ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงท าให้งานล่าช้าเพราะเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบมีเพียงคนเดียวคือผู้อ านวยการกองคลัง 
๒.การเก็บรักษาทรัพย์สินยังไม่ค่อยเป็นระเบียบ 
(๒)เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
๑.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน 
๑.๒กิจกรรมด้าน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
(๑)เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งจัดเก็บรายได้โดยตรงซึ่ง
บางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออก
ใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการ
จัดเก็บ 
๒.บุคลากรที่มีอยู่จ ากัดจึงท าให้งานด้านการจัดเก็บรายได้ขาด
ประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาไปถึงเปูาหมายได้ 

ส านักปลัด 
ผลการประเมิน พบว่าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
มันได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน
ประจ าในภารกิจ   ๘   งาน   คืองานบริหารทั่วไป,งานนิติการ,งาน
แผนและงบประมาณ,งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย,งาน
สวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน,งานส่งเสริมการเกษตร,งานส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี, ,งานสังคมสงเคราะห์     ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  

ผลการประเมินพบว่ากิจกรรม อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อป
พร.) ซึ่งเป็นกิจกรรมงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรม
การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในระบบจ าแนก
ต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมงานบริหาร
ทั่วไปไม่พบจุดอ่อนความเสี่ยง 

ผลการประเมิน   พบจุดอ่อนที่เป็นจุดเสี่ยงต้องจัดการบริหารความ
เสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ๑ กิจกรรม 
คือ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ซึ่งเป็น
กิจกรรมในงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน   สรุปดังน้ี 
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  
มีความเสี่ยงจาก  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเน่ืองจาก  
ชื่อ – สกุล เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน 
 
แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.๓ 
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
เร่งรัดเจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่
ระเบียบก าหนด และจัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์เพ่ือ
ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  โดยแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน/บัตรผู้พิการมาติดต่อทุกครั้งทีรับเบี้ยยังชีพ 
ข้อสรุป  กิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 
 



 ๑๐ 

แบบ  ปอ. ๒ 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ   วันที่   ๑๙   เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

กองช่าง 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบต่อ 
๑.๑  กิจกรรม งานก่อสร้าง 
(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
- จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีงานเพ่ิมข้ึนแต่เจ้าหน้าท่ี
เท่าเดิม 
๑.๒ กิจกรรม  งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
(๑) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
-เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เรื่องไฟฟูา 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑  กิจกรรม งานก่อสร้าง 
-มีงานก่อสร้างหลายๆโครงการก่อสร้างพร้อมๆกัน และบุคลากรที่ต้อง
ควบคุมงานก่อสร้างกองช่างก็มีงานประจ าท่ีต้องปฏิบัติอยู่ 
๒.๒ กิจกรรม  งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟูาไม่ครบสมบูรณ ์
-เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เรื่องไฟฟูา 

กองการศึกษา ฯ 
๑.๑  กิจกรรมด้าน งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  และ
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   วิเคราะห์  ๓  แนวทาง คือ จากภารกิจงานประจ า  สภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  ดังน้ี 
   ๑.๑.๑ วิเคราะห์จาก ภารกิจงานประจ า  ตามโครงสร้างในค าสั่งแบ่ง
งาน ภารกิจการปฏิบัติงาน  แบ่งออกเป็น  ๓  ฝุาย ดังน้ี 
   (๑)  งานบริหารการศึกษา  เมื่อส ารวจประเมินระบบควบคุมภายใน
ที่มีอยู่  พบว่าในภารกิจงานประจ ามีระบบการควบคุมภายในที่มีความ
เพียงพอไม่พบความเสี่ยง 
   (๒)  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เมื่อส ารวจประเมินระบบควบคุม
ภายในที่มีอยู่  พบว่าในภารกิจงานประจ ามีระบบการควบคุมภายในที่มี
อยู่ไม่เพียงพอยังพบความเสี่ยง 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบขาดการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอน    
(๓)  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เมื่อส ารวจ
ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่  พบว่าในภารกิจงานประจ ามีระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอยังพบความเสี่ยง 
 

กองคลัง 
ผลการประเมิน     พบว่ากองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน พบจัดอ่อนที่เป็นความ
เสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยงในการจัดการงานกองคลัง จ านวน  
๒  กิจกรรม คือ กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี, กิจกรรมงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ผลการประเมินกิจกรรมด้าน  งานการเงินและบัญช ี
- เจ้าหน้าท่ีคนเดียวปฏิบัติงานหลายด้านย่อมมีความผิดพลาด
เน่ืองจากไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

ข้อสรุป 
จากผลการประเมินพบว่ากิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชียังมีความ
เสี่ยงอยู่เน่ืองจากบุคลากรไม่เพียงพอกับงาน 
แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.๓ 
งานการเงินและบัญช ี
-สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน 

ผลการประเมินกิจการด้าน  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
- เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจ าเป็นจะต้องเก็บเงินไว้กับ
ตัวเอง  ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญหายหรืออื่นๆ อาจเกิดข้ึนก่อนน าส่ง
คณะกรรมการน าฝากเงินได้  จึงต้องอาศัยจิตส านึกและการปฏิบัติ
หน้าท่ีความรับผิดชอบสูง 

ข้อสรุป 
จากผลการประเมินพบว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน
มากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อนเน่ืองจากมีค าสั่งแบ่งงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการ
ควบคุมภายในเพียงพอแล้ว ไม่พบความเสี่ยง 
 

 
 
 
 



 ๑๑ 

แบบ  ปอ. ๒ 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ   วันที่   ๑๙    เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

ส านักปลัด 
๒.๑   กิจกรรม  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
เกิดความเสี่ยงจากการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิดข้อผิดพลาดเน่ืองจาก  
ชื่อ – สกุล เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน 
๒.๒  กิจกรรม  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
เกิดความเสี่ยงจาก  อปพร. ไม่มีบัตรประจ าตัวของ อปพร. และการจัด
อบรม อปพร. ไม่มีความต่อเน่ือง 
๒.๓  กิจกรรม  การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน 
เกิดความเสี่ยงจาก  การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในระบบจ าแนกต าแหน่งยังไม่ถูกต้อง และเน่ืองจากระเบียบ
กฏหมายการบริหารบุคคลได้เปลี่ยนแปลงจากระบบซีเข้าสู่ระบบแท่ง 
ท าให้การปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไป 

กองคลัง 
๒.๑ กิจกรรมด้าน งานการเงินและบัญชี 
เกิดความเสี่ยงจากไม่มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีการจัดท า
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า  มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่
เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน และเกิดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่าย เช่น การตีความในเรื่องการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยว
ข้อ 
๒.๒กิจกรรมด้าน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
เกิดความเสี่ยงจาก  ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งจัดเก็บ
รายได้โดยตรงซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ
ออกใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานก็
มีจ ากัด  

กองช่าง 
๒.๑  กิจกรรม งานก่อสร้าง 
-มีงานก่อสร้างหลายๆโครงการก่อสร้างพร้อมๆกัน และบุคลากรที่ต้อง
ควบคุมงานก่อสร้างกองช่างก็มีงานประจ าท่ีต้องปฏิบัติอยู่ 
๒.๒ กิจกรรม  งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟูาไม่ครบสมบูรณ ์
-เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เรื่องไฟฟูา 
 

กองช่าง 
ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  พบว่า  กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  ตามภารกิจงานประจ าในภารกิจ  ๔  งาน  คือ  ๑  
งานก่อสร้าง  ๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร   ๓. งานประสาน
สาธารณูปโภค  ๔. งานผังเมือง 
ประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  จากการวิเคราะห์ส ารวจ 
มี  ๑   กิจกรรมที่จะต้องบริหารความเสี่ยง คือ  กิจกรรมงานก่อสร้าง  
ซี่งเป็นกิจกรรมของงานประสานสาธารณูปโภค  ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
๑.กิจกรรม  งานก่อสร้าง   
มีความเสี่ยงเน่ืองจาก 
-ความเสี่ยงด้านบุคลากร  จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าท่ี  เน่ืองจากงานเพ่ิมข้ึนแต่เจ้าหน้าท่ีเท่าเดิม  
แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม  ปย.๓ 
กิจกรรม  งานก่อสร้าง 
-สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
ข้อสรุป  กิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ 
๒.กิจกรรม  งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
มีความเสี่ยงเน่ืองจาก 
-จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ี   
-อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟูายังไม่ครบสมบูรณ ์
-เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เรื่องไฟฟูา 
แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม  ปย.๓ 
กิจกรรม  งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
-จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟูาท่ีทันสมัยมีอายุการ
ใช้งานได้นานย่ิงข้ึน 
-ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมด้านไฟฟูาเป็นการ
เฉพาะทางและศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กองการศึกษา ฯ 
ผลการประเมินพบว่า  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามภารกิจงานประจ าใน
ภารกิจ ๓  งาน  คือ  งานบริหารการศึกษา ,งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ,
งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
 



 ๑๒ 

แบบ  ปอ. ๒ 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ   วันที่   ๑๙    เดือน    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

กองการศึกษาฯ 
๑)  งานบริหารการศึกษา  ประเมินระบบควบคุมภายในที่มีอยู่  พบว่า
ในภารกิจงานประจ ามีระบบการควบคุมภายในที่มีความ 
เพียงพอไม่พบความเสี่ยง 
   (๒)  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เกิดความเสี่ยงจากเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบขาดการผลิตสื่อในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน    
   (๓)  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เกิดความเสี่ยง 
จากเจ้าหน้าท่ีขาดการประสานงานระหว่างกรรมการด าเนินการกับผู้จัด
งาน และเน่ืองจากบั้งไฟที่น ามาแข่งขันไม่ได้มาตรฐานจึงท าให้เกิด
อุบัติเหตุ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

ส านักปลัด 
๓.๑  กิจกรรม   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
(๑) ด าเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนด 
(๒) จัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตามเกณฑ์ เพ่ือด าเนินการจ่ายเบี้ย
ยังชีพให้กับผู้สูงอาย 
(๓) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรผู้พิการทุกครั้งที่รับเบี้ยยังชีพ 
๓.๒. กิจกรรม  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
๑. เจ้าหน้าท่ีประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการปูองกันแก้ไข
ปัญหา เช่น การอบรมให้ความรู้ ด้านการปูองกัน การฟ้ืนฟูรักษา 
๒. สร้างความร่วมมือและความเข้าใจในการปูองกันยาเสพติดให้กับ
ประชาชนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและเกิดประสิทธิผลในการปูองกันให้
มากข้ึน 
๓.๓ กิจกรรม  การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน 
๑. จัดส่ง จนท. ที่รับผิดชอบงานบุคคลเข้ารับการอบรมเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง 
๒. จัดส่ง ผอ. กองทุกกอง เพ่ือเข้ารับการอบรมเก่ียวกับระเบียบที่
เก่ียวข้องเพ่ือจะได้แนะน าการจัดท าแบบประเมินกับข้าราชการในสังกัด 

ประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  พบว่า  งาน
บริหารการศึกษา  ไม่พบจุดอ่อนความเสี่ยง  
ผลการประเมิน พบว่า  
๑.๑  กิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย   
มีความเสี่ยงเน่ืองจาก  
-   เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบขาดการผลิตสื่อในการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน    
แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย. ๓ คือ  
๑.  ก าชับเจ้าหน้าท่ีติดตามการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์ใน
การผลิตสื่อแบบง่าย ๆ 
ข้อสรุป  กิจกรรมดังกล่าวด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 
๑.๒  กิจกรรมด้านการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
มีความเสี่ยงเน่ืองจาก  
๑. ขาดการประสานงานระหว่างกรรมการด าเนินการกับผู้จัดงาน 
๒.บั้งไฟที่น ามาแข่งขันไม่ได้มาตรฐานจึงท าให้เกิดอุบัติเหตุ    
แผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย. ๓ คือ  
๑.  ในการด าเนินงานให้มีการจัดประชุมและวางแผนในการ
ด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้จัดงาน 
๒. สร้างความเข้าใจในการจัดท าบั้งไฟน ามาแข่งขัน 
ข้อสรุป  กิจกรรมดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๑๓ 

แบบ  ปอ. ๒ 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ   วันที่   ๑๙    เดือน    ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

กองคลัง 
๓.๑ กิจกรรมด้าน งานการเงินและบัญชี 
๑. แจ้งบุคลากร  สรรหาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
๒.  มีค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓. มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 
๓.๒กิจกรรมด้าน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๑. ควรสรรหาบรรจุแต่งต้ัง จพง.จัดเก็บรายได้ 
๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๓. มีค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๔. มีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ตรวจติดตาม 

กองช่าง 
๓.๑  กิจกรรม งานก่อสร้าง 
-แบ่งงานเจ้าหน้าท่ีให้ชัดเจนกรณีที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่มอบหมายให้ผู้อื่น
ท าแทน 
๓.๒ กิจกรรม  งานซ่อมไฟฟ้า 
-มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลส าเร็จตามท่ีฝุายบริหารก าหนดไว้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ 

กองการศึกษา ฯ 
๓.๑ กิจกรรม ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
       ๑.ก าชับเจ้าหน้าท่ีติดตามการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์
ในการผลิตสื่อแบบง่าย ๆ 
 
๔ สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนมันมีการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใช้
เป็นช่องทางในการติดต่อกับหน่วยงานอื่น  การสืบค้นข้อมูลและการ
ให้บริการประชาชนมาใช้ในการติดต่อ 

 
 

 
 
 
 

 



 ๑๔ 

แบบ  ปอ. ๒ 
ชื่อหน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ   วันที่   ๑๙    เดือน    ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๔.๒  การประสานงานภายในและภายนอก 
 (๑) การติดต่อประสานงานราชการภายในเป็นไปตามล าดับข้ันตามค าสั่งแบ่ง
งาน  เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงานจ้างและลูกจ้างประจ าเป็นประจ าทุกปีและ
ประสานกับต ารวจในพ้ืนที่เพ่ือดูแลความเรียบร้อย ในการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ือจัดอบรม 
(๒) การติดต่อประสานงานราชการภายนอก  มีการติดต่อวิทยากรที่มีคุณธรรม  
จริยธรรมพนักงาน 
๔.๓   การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันมีโทรศัพท์โทรสารที่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน   หมายเลขโทรศัพท์ ,โทรสาร ๐-๔๔๗๕-๖๕๖๐ 

๕. วิธีการติดตามและประเมินผล 
     ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  รวมทั้ง
ระบบสารสนเทศและสื่อสารทางโทรศัพท์   โทรสาร  และหนังสือสอบถามไปท่ี
ส านักงานท้องถ่ินจังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
    โดยด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและรายงานผลการ
ด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ทราบ
ผลการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 

 

 
สรุปผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงดังนี้ 

  พบจุดอ่อนที่เป็นความสี่ยงของส านักปลัด     ๑   กิจกรรม  คือ 
   กิจกรรม  การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์      ซึ่งเป็นกิจกรรมของงานสวัสดิการสังคมและ
พัฒนาชุมชน 
พบจุดอ่อนที่เป็นความสี่ยงของกองคลัง     ๒   กิจกรรม  คือ    

                        กิจกรรม   ด้านงานการเงินและบัญชี 
     กิจกรรม   ด้านงานจัดเก็บและพัฒนารายได้      
    พบจุดอ่อนที่เป็นความสี่ยงของกองช่าง     ๒   กิจกรรม  คือ 

    กิจกรรม ด้านงานซ่อมแซมไฟฟูา  ซึ่งเป็นกิจกรรมของงานประสานสาธารณูปโภค    
    กิจกรรม ด้านการก่อสร้าง 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง   ตามแบบ   ปอ. ๓  ต่อไป 

 
(นายสุริชัย    ศรีค าปลิว) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

วันท่ี  ๑๙   เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ 



 ๑๕ 
แบบ  ปอ. ๓ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่   ๑๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/ เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
(๖) 

ส านักปลัด 
๑. กิจกรรม  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ มีความถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก าหนด 
 
 
 

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเกิด
ข้อผิดพลาดเน่ืองจาก ชื่อ – สกุล
เหมือนกัน ช่วงชั้นอายุต่างกัน 
 
 
 

๑  มิ.ย. ๕๙ ๑.ด าเนินการตรวจสอบผู้สูงอายุให้ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนด 
๒.จัดเรียงรายชื่อผู้สูงอายุให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์เพ่ือด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ
ผู้สูงอายุ 
๓.แสดงบัตรประจ าตัวทุกครั้งที่มาติดต่อ
รับเบี้ยยังชีพ 

๙๐  วัน 
๓๐  ก.ย. ๕๙ 
- ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
- หน.สป. 
- นักพัฒนาชุมชน 
 

-  ตรวจสอบการจ่ายเบี้ย
ยังชีพตามแบบที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 ๑๖ 
แบบ  ปอ. ๓ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่   ๑๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/ เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
(๖) 

กองคลัง 
๑.กิจกรรม  ด้านงานการเงินและ
บัญชี  การรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

เพ่ือให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงินการ
จัดท าฏีกาเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ  
การบันทึกบัญชี  การเก็บรักษาเงิน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมายข้อบังคับต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธ์ิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ลดระยะเวลาและข้ันตอน
การเบิกจ่ายเงิน 

เพ่ือให้การเบิกจ่ายและรายงาน
การเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 
 
 
 

๑.  ไม่มีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

๒.  การจัดท าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายล่าช้า 

๓.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่
เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ
ตรวจสอบก่อน 

๔.ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย เช่น การ
ตีความในเรื่องการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

๑  ก.ค. ๕๙ ๑. ด าเนินการรับโอนผู้ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี 

๒.  ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกอง
ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 

๓. ตรวจสอบฎีกาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
ท าการเบิกจ่ายโดยละเอียด 

๔. พัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ความ
เข้าใจ  ศึกษาระเบียบกฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

 

     ๓๐ ต.ค.๕๙ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

๑.  การประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 

 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 
 

แบบ  ปอ. ๓ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่   ๑๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/ เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
(๖) 

๒.  กิจกรรม  งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม การพัฒนารายได้ การ
ควบคุมและการเร่งรัดการจัดเก็บ
รายได้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
ครบถ้วน ตามเปูาหมาย ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
 
 
 

๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบ
ต าแหน่งจัดเก็บรายได้โดยตรง 
ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี
ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออก
ใบเสร็จรับเงินและเกิดความเสี่ยงการ
ถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

๒.บุคลากรที่มีอยู่จ ากัดจึงท าให้งาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ขาด
ประสิทธิภาพไม่สามารถพัฒนาไปถึง
เปูาหมายได้ 

๑  ก.ค. ๕๙ ๑.สรรหาบรรจุแต่งต้ังเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ และได้มีค าสั่งแต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
 
 
 
๒.จัดสรรบุคลากรให้สมดุลกับปริมาณงาน 

     ๓๐ ต.ค.๕๙ 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
- ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 
 

๑.  การประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 
แบบ  ปอ. ๓ 

ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่   ๑๙  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/ เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
(๖) 

กองช่าง 
๑.  กิจกรรม   งานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการ
ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ  รวดเร็ว  และครอบคลุม
พ้ืนที่ภายในต าบล 
๒. กิจกรรม ประสานสาธารณูปโภค 
งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟูา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เกิดความปลอดภัยแก่ช่างผู้ปฏิบัติงาน 

๑. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  งานเพ่ิมข้ึนแต่เจ้าหน้าท่ี
เท่าเดิม 
 
 
 
 
๑. จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี   
๒.อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟูายัง
ไม่ครบสมบูรณ ์
๓.เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เรื่องไฟฟูา 
 

๑๗  ม.ค. ๕๙ -แบ่งงานเจ้าหน้าท่ีชัดเจน  กรณีที่
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่มอบหมายให้ผู้อื่นท า
แทน 
 
 
 
-สรรหาบุคลากร 
-จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟูาท่ีทันสมัยมีอายุการใช้งานได้
นานย่ิงข้ึน 
-ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมด้านไฟฟูาเป็นการเฉพาะทาง
และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อยู่เสมอ 
 

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
-กองช่าง 

-ประเมินการปฏิบัติงาน
โดยผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๑๙ 

แบบ  ปอ. ๑ 
รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน 

(ตามระเบียบ ฯ  ข้อ  ๖) 

แบบที่  ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน / ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา / นายอ าเภอประทาย 

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ส าหรับงวดวันท่ี   ๑ เดือน  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕ ๘  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕ ๙  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผล  การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า   :   การ
จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน   พ.ศ.  ๒๕๔๔   ข้อ   ๖  ระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ได้จัดให้มี
ขึ้นตามท่ีก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. 
๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมัน  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร   ซึ่งรวมถึง  การดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกันหรือลดความผิดพลาด    ความเสียหาย   การรั่วไหล   
การส้ินเปลือง   หรือการทุจริต  ด้านความเช่ือถือได้  ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน   และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร  
แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนท่ีใช้  โดยระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมีระบบควบคุม
ภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบ  ฯ  ท้ังนี้  ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ท่ีจะได้รับ    ซึ่งรวมถึง   การลดความเส่ียงท่ี
ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด   นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเส่ียงหายและความผิดปกติท่ี
ไม่อาจ   สืบทราบได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดท่ีแฝงอยู่ในการควบคุมภายใน    ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเล่ียงหรือ
ละเลยการควบคุม  รวมท้ัง ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรด้านกฎหมายหรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกท้ัง
ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป 

  จากผลการประเมินดังกล่าวเช่ือว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันส าหรับ
งวดต้ังแต่วันท่ี   ๑ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕ ๙  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕ ๖๐  เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจ ากัดตามวรรคสองอย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ    ดังนี้  

๑.  กิจกรรม  ด้านงานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
ท้ังนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รายงานผล

การติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน   และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน    มาพร้อมนี้แล้ว 
 

      ลายมือช่ือ                             
                                                            (นายสุริชัย    ศรีค าปลิว) 

                                                      ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ปฏิบัติหนา้ท่ี  
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

                                                               วันท่ี ๖  ตุลาคม   ๒๕๖๐ 



 ๒๐ 

แบบ ปย. ๑-ร 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 

( ตามระเบียบ  ฯ  ข้อ   ๖ ) 

แบบที่  ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรียน  นายก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ส าหรับงวด ต้ังแต่วันท่ี   ๑   
เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕ ๙  ถึงวันท่ี   ๓๐   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕ ๖๐   ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน     ของคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร ค าแนะน า  : การ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   ข้อ  ๖  ระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมัน ได้จัดให้มีข้ึนตามท่ีก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า   การด าเนินงานของ
ส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน    จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล   
และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   และการใช้ทรัพยากร   ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน    การปูองกันหรือ
ลดความผิดพลาด   ความเสียหาย     การรั่วไหล   การส้ินเปลือง   หรือการทุจริต   ด้านความเช่ือถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับ   มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย   ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร 

จากการสอบทาน     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนมัน  ๕  ส่วน  คือ  (๑)  ส านักปลัด  (๒) กองคลัง    (๓)  กองช่าง     (๔) กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   (๕) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม   โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ.  ๒๕๔๔     

จากผลการประเมิน     ดังกล่าวเช่ือว่า  การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
ส าหรับงวดต้ังแต่วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙    ถึงวันท่ี   ๓๐  เดือน    กันยายน   พ.ศ. ๒๕ ๖๐    เป็นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในแต่อย่างไรก็ตาม   

จุดอ่อน/ความเสี่ยง  ในภารกิจของกองคลัง    อยู่     ๑    กิจกรรม   ดังนี้ 
กิจกรรมเดิม  ที่ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบติดตาม ปย.๓ จ านวน ๑  กิจกรรม  
กิจกรรม   ด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้   

ท้ังนี้   ได้แนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  (แบบติดตาม
ปอ. ๓)   แบบประเมินการควบคุมภายในของ ส านักปลัด , กองคลัง ,กองช่าง,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
(แบบ  ปม.)   สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในขององค์กร    (แบบ  ปอ.๒)    และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร  (แบบ ปอ.๓)  มาพร้อมนี้แล้ว 
 

 
                                             ลายมือชื่อ      เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส 
                        (นายสุริชัย    ศรีค าปลิว) 

     ต าแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
       วันที่   ๖   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 



 ๒๑ 

แบบ  ปอ. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน / ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา / นายอ าเภอประทาย 

การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ส าหรับงวดวันท่ี   ๑ เดือน  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕ ๘  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕ ๙  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผล  การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า   :   การ
จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน   พ.ศ.  ๒๕๔๔   ข้อ   ๖  ระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  ได้จัดให้มี
ขึ้นตามท่ีก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. 
๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนมัน  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร   ซึ่งรวมถึง  การดูแลรักษาทรัพย์สิน  การปูองกันหรือลดความผิดพลาด    ความเสียหาย   การรั่วไหล   
การส้ินเปลือง   หรือการทุจริต  ด้านความเช่ือถือได้  ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน   และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร  
แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนท่ีใช้  โดยระบบ
การควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมีระบบควบคุม
ภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบ  ฯ  ท้ังนี้  ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ท่ีจะได้รับ    ซึ่งรวมถึง   การลดความเส่ียงท่ี
ท าให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด   นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเส่ียงหายและความผิดปกติท่ี
ไม่อาจ   สืบทราบได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดท่ีแฝงอยู่ในการควบคุมภายใน    ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเล่ียงหรือ
ละเลยการควบคุม  รวมท้ัง ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรด้านกฎหมายหรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกท้ัง
ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป 

  จากผลการประเมินดังกล่าวเช่ือว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมันส าหรับ
งวดต้ังแต่วันท่ี   ๑ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕ ๙  ถึงวันท่ี  ๓๐  เดือน   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕ ๖๐  เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจ ากัดตามวรรคสองอย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ    ดังนี้  

๑.  กิจกรรม  ด้านงานจัดเก็บและพัฒนารายได้  
ท้ังนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รายงานผล

การติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน   และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน    มาพร้อมนี้แล้ว 
 

      ลายมือช่ือ                             
                                                            (นายสุริชัย    ศรีค าปลิว) 

                                                      ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล  ปฏิบัติหนา้ท่ี  
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

                                                               วันท่ี ๖  ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 
 



 ๒๒ 

 
 
 


