แบบ ปอ. ๒

ชื่อหน่วยงาน อบต. กุดพิมาน อาเภอกุดพิมาน จังหวัดนครราชสีมา
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

สภาพแวดล้อมการควบคุม
ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศน คติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุม
ภายใน ผู้บริ หารให้ความสา คัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ
และความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดา เนินการตามควรแก่ กรณี
ถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับ
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการ
วินิจฉัยสิ่งที่ ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้อ งการตรวจสอบปรัชญาและ
รูปแบบการทา งานของ ผู้บริ หารเหมาะสม ต่อการพัฒนาการ
ควบคุมภายใน และดา รงไว้ซึ่งการควบคุมในที่มีประ สิทธิผล
โครงสร้างองค์กร การมอบอา นาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
จานวนผู้ปฏิบัติ งานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัตินโยบายและการ
ปฏิบัติด้านบุ คลากรเหมาะสม ในการจูงใจ และสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้อมภายใน
ตามคาสั่งแบ่งงานของสานักปลัดเลขที่ ๒๕๐/๒๕๕๕ ลง
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ งานบริหารงานทั่วไป กาหนดภารกิจ
ขอบเขตของงาน เมื่อสารวจและประเมินแล้ว ระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยู่เดิม คือ
๑. มีกา รแบ่งงานตามตาแหน่ งงาน และนโยบายของ
ผู้บริหารและประสิทธิภาพของบุคลากร
๒. มีนโยบายส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
นโยบายและแผนเข้ารับการฝึกอบรม
สภาพแวดล้อมภายนอก
๑. สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมานมีระยะ
ติดต่อสื่อสารประสานงานกันภายในพื้นที่มีความห่างไกลกัน
๒. กฎระเบียบในการปฏิบัติงานที่ออกบังคับใช้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่
๑ การประเมินความเสี่ยง
สานักงานปลัด
๑.๑ กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
๑. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้า แสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาเท่าที่ควร
๒.โครงการ /กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความ
ชัดเจนในกลุ่มของเปูาหมาย สถานที่และงบประมาณ

ผลการประเมิน
สานั กงาน ปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน
ออกเป็นภารกิจงานประจา ๗ งาน คือ
๑. งานบริหารงานทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๖. งานกิจการสภา
๗. งานการเกษตร
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจ
เงินแผนดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๓ งาน คือ
๑. งานนโยบายและแผน
๒. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า
๑. กิจกรรม การจัดทาแผนพัฒนา มีก ารควบคุมที่เพียงพอ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง ดังนี้
๑. ประสานความร่วมมือกับทางสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอด่านขุนทดในการดาเนินการจัดประชุมประชาคมตาบล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา ฯ ร่วมกัน
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน
การเข้ามาช่วยคิด ช่วยทาในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
๓. ทาโครงการ หมู่บ้านนาร่องในการเป็นต้นแบบในการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ
แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวฯ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ
วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป
๒. กิจกรรมการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย /ภัย
ธรรมชาติ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง ดังนี้
๑. ฝึกอาสาสมัคร อปพร.เพิ่มเติม
๒. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

แบบ ปอ. ๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
๑.๒ กิจกรรมการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัย
ธรรมชาติ
๑.การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที
๒.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๓.ปัญหาในการสั่งใช้กาลัง อปพร.ในเขตพื้นที่
๓.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข้อมูลที่ได้รับอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
๔.๔ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศไทยในบางพื้นที่
๑.๕ กิจกรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
๑. มีลูกหนี้ค้างชาระเงินกู้เกินระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา
๒.การกู้เงินเศรษฐกิจชุมชนไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกันในการกู้
๒.กิจกรรมการควบคุม
๒.๑ กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
๑. ประสานความร่วมมือกับทางสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอด่านขุนทด ในการดาเนินการจัดประชุ มประชาคมตาบล
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาฯ ร่วมกัน
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน
การเข้ามาช่วยคิด ช่วยทาในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
๓. จัดทาโครงการ หมู่บ้านนาร่องในการเป็นต้นแบบในการ
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ
๒.๒ กิจกรรมการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัย
ธรรมชาติ
๑. ฝึกอาสาสมัคร อปพร.เพิ่มเติม
๒. จัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ
และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
๓. ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน
๔. ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตาบล ผู้นาชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับ
ความสาคัญของก ารแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและหา
แนวทางปูองกันและควบคุมร่วมกัน

๓.ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน
๔.ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาในงานที่
เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวฯ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ
วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป
๓. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง ดังนี้
๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้ าใจร ะหว่างผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล ผู้นาชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่
เกี่ยวกับความสาคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
และหาแนวทางปูองกันและควบคุมร่วมกัน
๒. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
ประจาอย่างต่อเนื่อง
๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในการเป็น
วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มทักษะในการชี้นา และยุทธวิธีใน การจูง
ใจมวลชนให้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นฐานข้อมูลให้กับทาง
ภาครัฐมากยิ่งขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวฯ ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ
วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป
๔. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ มีการควบคุมที่เพียงพอ แล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้
๑. ตั้งงบประมาณรองรับเพื่อการดาเนินตามโครงการ
ปกปูองสถาบันฯ
๒.จัดกิจกรรมปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
๕. กิจกรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในระดับ
หนึ่ง ดังนี้
๑. มีการติดตามการชาระหนี้ของกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบโครงการเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
๒. มีการตรวจ สอบความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอกู้ยืม
เงินก่อนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ
๓. มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการแต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวฯ ยังมีความเสี่ยงที่
ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป

แบบ ปอ. ๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
๒. มีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจา
๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม การเป็น
วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มทักษะในการชี้นา และยุทธวิธีในการจูงใจ
มวลชนให้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นฐานข้อมู ลให้กับทางภาครัฐ
มากยิ่งขึ้น
๒.๔ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
๑. ตั้งงบประมาณรองรับเพื่อการดาเนินตามโครงการปกปูอง
สถาบันฯ
๒.จัดกิจกรรมปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
๒.๕ กิจกรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
๑. มีการติดตามการชาระหนี้ของกลุ่มอาชีพ จากเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบโครงการเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
๒. มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการที่ขอกู้ยืมเงิน
ก่อนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับกลุ่มอาชีพ
๓. มีการตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ
๓ สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
- ศึกษาหาข้อมูลจาก เว็บไซต์ เพิ่มเติม เพื่อสืบค้น
หนังสือต่างๆ www.kortatdla.go.th หรือ www.dla.go.th
- ประสานงานกับกอง/ส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กรเพื่อรับ- ส่ง
หนังสือที่รวดเร็วเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ส่งบุคลากรเ ข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน
- สารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า มามีส่วน
ร่วม ในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใ ห้ประชาชนทราบผ่านทาง
เสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในหมู่บ้าน หอกระจายข่าวและ
การจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร
๔. วิธีการติดตามประเมินผล
๔.๑ กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
๑. ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารโทรศัพท์,โทรสาร หนังสือ
สอบถาม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความ
คืบหน้าของการดาเนินงานและได้มาจัดทาแผนและควบ
คุม
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป
และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายก อบต .
ทราบอย่างต่อเนื่อง

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
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๒. ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาและ
ศักยภาพทางงบประมาณขององค์การบ ริหารส่วนตาบลกุด
พิมานหลังจากจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แล้วเสร็จ
๔.๒ กิจกรรมการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/
ภัยธรรมชาติ
๑. มีการฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
( อปพร.) ทุกปี โดยประธานอาสาสมัค รปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน
๒. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต.
อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานและ
ได้มาจัดทาแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้
บรรลุผลของการควบคุมต่อไป
๔.๓ กิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๔ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
๔.๕ กิจกรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต .
อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบความคืบหน้าของการดาเนินงานและ
ได้มาจัดทาแผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้
บรรลุผลของการควบคุมต่อไป
กองคลัง
๑.การประเมินความเสี่ยง
๑.๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณก่อนในการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในกา รปฏิบัติงานและ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยว
ของกับงานที่ทา
๑.๒ กิจกรรม งานพัสดุ
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานพัสดุโดยตรง
๒. เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบรักษาการในตาแหน่ง ยังขาดทักษะใน
การปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบฯ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานที่ทา
๒. กิจกรรมการควบคุม
๒.๑ กิจกรรม การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณก่อนในการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ผลการประเมิน
กองคลัง มีภารกิ จตามโครงสร้าง และคาสั่งแบ่งงาน ๕
งาน คือ
๑. งานการเงิน
๒. งานบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๕. งานตรวจอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ
จากการวิเคราะห์ป ระเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ ๑. งานการเงิน ๒.
งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ จากการติดตามผลตามแบบ
รายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า
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๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงานการเงินและบัญชีเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลัก สูตรที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนา
ความรู้ในด้านระเบียบ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน
๒. ให้ผู้อานวยการกองคลังตรว จสอบฎีกาก่อนทุกครั้งที่มีการ
เบิกจ่าย
๒.๒ กิจกรรม งานพัสดุ
๑.ส่งเจ้าหน้าที่ รักษาการแทนตาแหน่ง เข้ารับกา รฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ในด้านระเบียบ ฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงาน
๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
๓.ผู้ อานวยการ กองคลังตรวจสอบ การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ละเอียดรอบคอบมากขึ้น
๔. กาชับให้เจ้าหน้ าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ
และถูกต้อง
๓.สารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๑ กิจกรรม การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณก่อนในการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
๑. นาระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบล กุดพิมาน มีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทาให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบอินเตอร์เน็ต
เช่นการรับเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
๒. การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง
เช่นการติดต่อประสานงานภายใน องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดพิมาน เกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
๓.๒ กิจกรรม งานพัสดุ
นาระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตาบ ลกุดพิมาน มีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทาให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบอินเตอร์เน็ต
เช่น การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ระบบ E-Auction ระบบการจัดเก็บภาษีและการลงบัญชีผ่าน
ระบบ เป็นต้น
๔. วิธีการติดตามและประเมินผล
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุ ณภาพการปฏิบัติงาน โดยกา หนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝุาย

๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ก่อนในการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในกา รปฏิบัติงานและ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยว
ของกับงานที่ทา
๒. กิจกรรม งานพัสดุ ดังนี้
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในงานพัสดุโดยตรง
๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรักษาการในตาแหน่งยังขาด
ทักษะในการปฏิบัติงานและขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
ระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานที่ทา
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บริหารผู้ ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้อ ง กรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องควรกา หนดวิธีปฏิบั ติ เพื่อให้ความมั่ นใจว่า ข้อ
ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รบการพิจารณา
สนองตอบและมี การวินิจฉั ยสั่ งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ทันที โดย ใช้แบบสอบทานและการรายงานผล เป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่าง
สม่าเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ สื่อสารทั้งหมดที่มี
อยู่ใน อบต . อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทาแผนการ
ปรับปรุงเพื่อดาเนินงานในด้านการเงินและบัญชีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กาหนดไว้

กองช่าง
๑ การประเมินความเสี่ยง
๑.๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง
๑. การประมาณราคาก่อสร้าง ไม่ตรงกับปริมาณงาน
ก่อสร้างที่จะดาเนินงาน
๒. การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในระหว่างดาเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างราคาวัสดุขึ้นลงตามราคา
น้ามัน
๒ กิจกรรมการควบคุม
๒.๑ กิจกรรรมการประมาณราคาก่อสร้าง
๑. กาชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ
หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบ
สารสนเทศ (IT) ในการคานวณราคางานก่อสร้าง ขณะจัดทา
ข้อบัญญัติ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจ
ในขณะดาเนินงาน
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณราคาและระเบียบ ฯ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
๓. สารสนเทศและการสื่อสาร
๑. นาระบบ INTERNET มาปรับปรุงใช้ในการบริหารงาน
และการปฏิบัติราชการ การติดตามข้ อมูลข่าวสารระเบียบ
หนังสือราชการ สามารถปฏิบัติตามร ะเบียบราชการ ตาม
หนังสือสั่งการ ได้ทันทีทันใด
๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการภายนอก
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/หน่วยงานราชการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาติดต่อประสานงานในกรณีที่มีปัญหาไม่เข้าใจในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถใช้โทรสารเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
๓. การใช้งานระบบสารสนเทศการปฏิบัติราชการของก อง
ช่างมีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network (LAN)
สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน
ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน
กองช่าง มีภารกิจตามโครงการ และคาสั่งแบ่งงาน ๔
งาน คือ
๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน
ดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คืองานก่อสร้าง และงาน
ออกแบบและควบคุมอาคาร จากการติดตามผลตามแบบ
รายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า
๑. กิจกรรม การประมาณราคาก่อสร้าง มีการควบคุม ที่
เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้
๑. กาชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ
หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระบบ
สารสนเทศ (IT) ในการคานวณราคางานก่อสร้าง ขณะจัดทา
ข้อบัญญัติ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจ
ในขณะดาเนินงาน
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการประมาณราคาและระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานที่รับผิดชอบ
๓. รับโอน (ย้าย ) พนักงานส่วนตาบลในตาแหน่งงานที่
เกี่ยวข้องกับงานประมาณราคาก่อสร้าง
๒. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง

แบบ ปอ. ๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
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แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจากัดในการใช้งานของระบบแต่ละ
บุคคลเนื่องจากมีข้อจากัดด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร
๔. การติดตามประเมินผล
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกา หนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการค วบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่าย
บริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องควรกาหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อ
ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รบการพิจารณา
สนองตอบและมีการ วินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ทันที
ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
ควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต
. อย่าง
ต่อเนื่อง
หากพบจุดอ่อนจะได้ทาแผนการปรับปรุงเพื่อดา เนินงาน
ด้านการประมาณราคางานก่อสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์
ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมายที่กาหนดไว้

๑. กาชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบฯ หนังสือสั่ง
การจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง และใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ใน
การออกแบบง านก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับ
สภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน
๒. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศในการออกแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้อง แม่นยา และ
เป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่กาหนดไว้
๓. ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง ขออัตรากาลังในตาแหน่ง
วิศวกรโยธา เพิ่มเติม

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลการประเมิน
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจตาม
โครงการและคาสั่งแบ่งงาน ๔ งาน คือ
๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๓. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พบว่า
๑. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมใน
ระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมานได้ดาเนินการ
ดังนี้
๑. มีการจัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงต่อเติมอาคารให้มี
ความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
๒. ควบคุมงานซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นตามแบบ
หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัย

๑. การประเมินความเสี่ยง
๑.๑ กิจกรรมด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.
การดาเนินงาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์
๒. กิจกรรมการควบคุม
๒.๑ กิจกรรมงานด้านพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงาน
๒. จัดตั้งงบประมาณ ในการปรับปรุง อาคาร ส ถานที่
เพิ่มเติม
๓. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ
๓. สารสนเทศและการสื่อสาร
๑. การสารวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในระบบ Internet เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน
๒. การติดต่อประสานงานภายใน
อบต . กุดพิมาน
ระหว่างส่วนต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Wireless Lan เพื่อเป็นการ
สื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร งานของ
แต่ละส่วนราชการ

แบบ ปอ. ๒
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๓. การสารวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา และ
แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตาบล กุดพิมาน ยังไม่
วัฒนธรรมในระบบ Internet เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยและ
สามารถพัฒนาศูนย์เด็กเล็กได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ง ยังมี
เป็นปัจจุบัน
ความเสี่ยงทีต่ ้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป
๔. การนาระบบติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร
อบต.กุดพิมาน นาระบบติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ และโทรสาร
เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอก
๔. การติดตามประเมินผล
๕.๑ กิจกรรม การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑. บันทึกรายงานการเข้ารับการฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน จาก
การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ทาให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ และประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้มี
การศึกษาต่อในหลักสูตรที่ ตรงกับสายงานผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ส่วนสาธารณสุขฯ
๑. การประเมินความเสี่ยง
๑.๑ กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้
๑. มีเส้นทางในการเข้า ถึงพื้นที่ปุาชุมชนหลายเส้นทาง ทา
ให้ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่
๒. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ปุาชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้
เพื่อคายน้าทาให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจานวนมาก ทาให้บางครั้ง
เกิดการเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในปุา ทาให้เกิดไฟไหม้
๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ไม่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
๔. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใ จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และจิตสานึกในการอยู่ร่วมกับปุาชุมชน
๕. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการ
ควบคุมปูองกันและระงับไฟปุา
๑.๒ กิจกรรมควบคุมโรค ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม ดังนี้
๑. พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่
๒. มีลูกน้ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน
๓. มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจานวนมาก
๒. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ ทาให้มั่นใจว่า เมื่อนาไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสาเร็จตามที่ฝุายบริหารกาหนดไว้ กิจกรรม

ผลการประเมิน
ส่วนสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจตามโครงการและคาสั่งแบ่งงาน ๕ งาน คือ
๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
๒. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
๓. รักษาความสะอาด
๔. งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๕. งานควบคุมโรค
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน
ดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ งานควบคุมและจั ดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ งานควบคุมโรค จากการติดตามผล
ตามแบบรายงานการปฏิบัติตามการปรับปรุง พบว่า
๑.กิจกรรม การลดปัญหาลดภาวาวะโลกร้อน ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้
๑. มีเส้นทางในการเข้า ถึงพื้นที่ปุาชุมชนหลายเส้นทาง ทาให้
ยากต่อการควบคุมผู้เข้าใช้พื้นที่
๒. ด้วยในช่วงฤดูแล้ง ปุาชุมชนจะมีการพลัดใบของต้นไม้ เพื่อ
คายน้าทาให้มีใบไม้ทับถมกันเป็นจานวนมาก ทาให้บางครั้งเกิด
การเสียดสี หรือมีผู้ทิ้งก้นบุหรี่ไว้ในปุา ทาให้เกิดไฟไหม้
๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

แบบ ปอ. ๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

เพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จ ตามวัตถุประสงค์
๒.๑ กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน
๑. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการดับไฟปุา และสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่ประช าชน เพื่อให้คนกับปุาอยู่ร่วมกัน พร้อม
ทั้งปลูกจิตสานึกให้ประชาชนรักษ์และหวงแหนปุาของชุมชน
๒. จัดการบารุงรักษาแนวกันไฟปุาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจาทุกปี
๓. จัดตั้งงบประมาณในการจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ในการ
ดับไฟปุา
๒.๒ กิจกรรมควบคุมโรค
๑. มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุกครัวเรือนเพื่อกาจัด
ลูกน้ายุงลาย
๒. ออกบริการพ่นหมอกควันให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขต
พื้นที่ทุกครัวเรือน
๓. รณรงค์ประชาสัม พันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการ
แพร่ระบาดของโรคและทาความเข้าใจถึงการปูองกันและ
ควบคุมโรค
๔. สร้างจิตสานึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของ
การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยตนเองเบื้องต้น
๕. จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านในก ารปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้ง
สร้างแรงจูงในการปฏิบัติงาน
๓ สารสนเทศและการสื่อสาร
๓.๑ กิจกรรม งานควบคุมและจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
นาระบบ อินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการของของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูล ได้จากระบบ
อินเตอร์เน็ต เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พระราชบัญญัติ
ต่างๆ ที่ มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน เว็บไซด์ก รมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
๓.๒ กิจกรรมงานควบคุมโรค
๑. การประสานงานภาย ในและภายนอกสานักงานของ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การติดต่อประสานงาน
ทางโทรศัพท์ และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานใน
ภารกิจหน้าที่ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตาบลกุดพิมาน หรือ กรณี

๔. ประชาชนขาดความรู้ และความเข้าใ จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และขาดจิตสานึกในการอยู่ร่วมกับปุา
ชุมชน
๕. ขาดบุคลากรทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการควบคุม
ปูองกันและระงับไฟปุา
๒. กิจกรรมควบคุมโรค ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม ดังนี้
๑. พบผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกในเขตพืน้ ที่
๒. มีลูกน้ายุงลายกระจายตัวอยู่ทั่วไป
ในหมู่บ้าน
๓. มียุงลายแพร่ระบายอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจานวนมาก

แบบ ปอ. ๒
องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

มีความขัดข้องเรื่องระเบียบ กฎหมาย ใช้โทรศัพท์สอบถาม
ท้องถิ่นจังหวัด เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ
๔. การติดตามประเมินผล
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดย กาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝุาย
บริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องควรกา หนดวิธีปฏิบั ติ เพื่อให้ความมั่ นใจว่า ข้อ
ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รบการพิจารณา
สนองตอบและมี การวินิจฉั ยสั่ งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
ทันที
๔.๑ กิจกรรมการลดปัญหาลดภาวะโลกร้อน
1.
- ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบควบคุมภายในที่ปรับปรุง
ใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่หากพบจุดอ่อนจะได้
ทาแผนการปรับปรุงเพื่อใช้งานของส่วนสาธาร
ณสุขและ
สิ่งแวดล้อมบรรลุ
๔.๒ กิจกรรมงานควบคุมโรค
๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา
๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๓. ให้รายงานผลหลังจากพ่นหมอกควันในทุกพื้นที่
๔. ใช้แบบสอบทานเป็ นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล ใช้ ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต . อย่างต่อเนื่องเพื่อทราบ
ความคืบหน้าของการดาเนินงาน

ผลการประเมินโดยรวม
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบของการ
ตรวจการควบคุมภายในหรือควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพตามสมควร
อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
๑. สานักงานปลัด มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จานวน ๕ กิจกรรม คือ
๑.๑ กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนา ยังคงมีจุดอ่อน พบว่า ยังคงมีจุดอ่อน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
๑.๒ กิจกรรมการดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ พบว่ายังคงมีจุดอ่อน ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

แบบ ปอ. ๒

๑.๓ กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบว่ายังคงมีจุดอ่อน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม
๑.๔. กิจกรรมปกปูองเทิดทูนสถาบันพ ระมหากษัตริย์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ พบว่ามีการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
๑.๕. กิจกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน พบว่ายังคงมีจุดอ่อน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
๒. กองคลัง มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จานวน ๒ กิจกรรม คือ
๒.๑ กิจกรรม การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนในการจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
พบว่ายังคงมีจุดอ่อน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
๒.๒ กิจกรรม งานพัสดุ พบว่ายังคงมีจุดอ่อน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
๓. กองช่าง มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
๓.๒ กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง พบว่ายังคงมีจุดอ่อน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
๔. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีกิจกรรมที่ได้วางแผนปรับปรุงจานวน ๑กิจกรรมคือ
๔.๑ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ยังมีจุดอ่อน คือ อบต. ไม่สามารถพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็กได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
๕. ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
๕.๑ กิจกรรมการลดปัญหาภาวาวะโลกร้อน พบว่ายังคงมีจุดอ่อน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
๕.๒ กิจกรรมควบคุมโรค พบว่ายังคงมีจุดอ่อน ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ในกิจกรรมที่มีจุดอ่อน องค์การบริหารส่วนตาบล กุดพิมาน ต้องไปดาเนินการจัดทาแผนการ
ปรับปรุง ต่อไป
ลายมือชื่อ............................................................
(นางนาฏธยาน์ แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดพิมาน
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

