แบบ ปอ. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน นายอําเภอพระสมุทรเจดีย
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน ได"ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับป'สิ้นสุดวันที่
๓๐ เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด" ว ยวิ ธี ก ารที่ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบ" า นคลองสวนกํ า หนด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสร"างความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ด"านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช"ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ป:องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด"านความเชื่อถือได"ของ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด"านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ@ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลอง
สวน สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เปBนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว" มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวมาในวรรคแรก

(นายณรงค พุมเจริญ)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

แบบ ปอ. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู"วาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน ได"ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับป'สิ้นสุดวันที่
๓๐ เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด" ว ยวิ ธี ก ารที่ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบ" า นคลองสวนกํ า หนด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสร"างความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ด"านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช"ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ป:องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด"านความเชื่อถือได"ของ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด"านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ@ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลอง
สวน สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เปBนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว" มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตาที่กลาวมาในวรรคแรก

(นายณรงค พุมเจริญ)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

แบบ ปอ. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนท"องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน ได"ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับป'สิ้นสุดวันที่
๓๐ เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด" ว ยวิ ธี ก ารที่ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบ" า นคลองสวนกํ า หนด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสร"างความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ด"านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช"ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ป:องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด"านความเชื่อถือได"ของ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด"านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ@ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลอง
สวน สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เปBนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว" มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตาที่กลาวมาในวรรคแรก

(นายณรงค พุมเจริญ)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

-

แบบ ปอ. ๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู"อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดสมุทรปราการ
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน ได"ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับป'สิ้นสุดวันที่
๓๐ เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด" ว ยวิ ธี ก ารที่ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบ" า นคลองสวนกํ า หนด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสร"างความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ด"านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช"ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ป:องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด"านความเชื่อถือได"ของ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด"านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ@ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลอง
สวน สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เปBนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว" มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตาที่กลาวมาในวรรคแรก

(นายณรงค พุมเจริญ)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

แบบ ปอ. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนท"องถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน ได"ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับป'สิ้นสุดวันที่
๓๐ เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด" ว ยวิ ธี ก ารที่ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบ" า นคลองสวนกํ า หนด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสร"างความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ด"านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช"ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การ
ป:องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด"านความเชื่อถือได"ของ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงานและด"านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ@ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลอง
สวน สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เปBนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว" มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตาที่กลาวมาในวรรคแรก

(นายณรงค พุมเจริญ)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

-๑-

แบบ ปอ.๒

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
สํานักปลัด
๑. สภาพแวดล"อมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรมการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล"อมภายใน ด"าน
ประสิทธิภาพของบุคลากร ค"นพบวางบประมาณของ
อบต.บ"านคลองสวน มีจํากัดไมสามารถดําเนินการ
กอสร"างแนวเขื่อนกั้น เพื่อป:องน้ําทวมได"
๑.๒ กิจกรรมการจัดทําประชาคมหมูบ"าน
เปBนความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนไมให"ความ
สนใจเข"ามามีสวนรวมในการเสนอปIญหาความต"องการ

ผลการประเมิน/ข"อสรุป

ผลการประเมิน
สํานักปลัด แบงโครงสร"างและการปฏิบัติงาน
ออกเปBน ๔ งาน คือ ๑.งานบริหารงานทั่วไป ๒.งาน
กฎหมายและคดี ๓.งานนโยบายและแผน ๔.งาน
ป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑. กิจกรรมการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการควบคุมที่เพียงพอแล"ว และบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุม โดยได"ดําเนินการ คือ
๑.๑ ดําเนินการจัดซื้อกระสอบทราย เพื่อวางกั้น
บริเวณแนวถนนที่น้ําล"นตลิ่ง
๑.๒ แจ"งผู"บริหารให"ทราบเพื่อเสนอขออนุมัติ
๑.๓ กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป:องกัน
งบประมาณในการซอมแซมตอสภา
สถาบัน
๒. กิจกรรมโครงการจัดทําประชาคม
เปBนความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนสวนใหญไม
การดําเนินการคือ
เข"ารวมกิจกรรม ผู"นําชุมชนขาดการประชาสัมพันธให"
๒.๑ ประชาสัมพันธให"ประชาชนเห็นถึงประโยชนใน
ลูกบ"านทราบ
การเข"ารวมประชุมประชาคม
๓. กิจกรรมการรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป:องกัน
๒. การประเมินความเสี่ยง
สถาบัน
๒.๑ กิจกรรมป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.๑ ประชาสัมพันธให"ประชาชนเห็นความสําคัญใน
เกิดจากสภาพแวดล"อมภายนอก คือ ภัย
การเข"ารวม โดยใช"เสียงตามสายและรถกระจายเสียง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะชวงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เคลื่อนที่
ของทุกป' จะมีน้ําทะเลหนุนสูง ประกอบกับน้ําเหนือไหล
บา เนื่องจากฝนตกชุกทําให"พื้นที่ตําบลบ"านคลองสวน
เกิดน้ําทวมฉับพลัน ประชาชนไมสามารถสัญจรไป –
มาได" อยางสะดวก ทําให"ประชาชนได"รับความ
เดือดร"อนเปBนจํานวนมาก
๒.๒ กิจกรรมการสรรหาบุคลากร
ประชาชนไมให"ความสนใจเข"ามามีสวนรวม
เสนอปIญหาความต"องการ จึงไมทราบความต"องการ
อยางแท"จริง ไมทราบความเดือดร"อนของประชาชน

-๒-

แบบ ปอ.๒ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
๒.๓ กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป:องกัน
สถาบัน
-ประชาชนสวนมากไมเข"ารวมกิจกรรมที่ทาง
หนวยงานจัดขึ้น เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธที่
ทั่วถึง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ปรับปรุงแผนป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให"มีความชัดเจนตอแนวทางการปฏิบัติให"มีความรัดกุม
และมีประสิทธิภาพ แผนการใช"จายเงินให"มีความ
คลองตัว ทันเหตุการณ ในการบรรเทาความเดือดร"อน
ของประชาชน
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจ"าหน"าที่อยูเวร เฝ:าระวัง
เหตุและรับเรื่องราวร"องทุกขจากประชาชน กรณีเกิด
เหตุการณ น้ําทวมฉับพลันตลอด ๒๔ ชั่วโมง
- ตรวจสอบความพร"อมของเครื่องสูบน้ําอยาง
สม่ําเสมอ เมื่อมีเหตุน้ําทวมฉับพลันจะได"นําออกมาใช"
งานได"อยางเกิดประโยชนสูงสุด
- ดําเนินการตามมาตรการนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ ที่กระทรวงมหาดไทยได"สั่งการไว"แล"วทั้งในระยะ
กอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและภายหลังการเกิดภัยอยาง
เครงครัด
๓.๒ กิจกรรมประชาคมหมูบ"าน
- รณรงค ประชาสัมพันธให"ประชาชนเห็นถึง
ประโยชนในการเข"ารวมประชาคม
- ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน
อําเภอ กํานัน ผู"ใหญบ"าน กลุมชุมชน และภาคเอกชน
ตาง ๆ ในการจัดประชุมประชาคม
- ตั้งคณะทํางานสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาขน ความต"องการพัฒนาท"องถิ่นของประชาชน

ผลการประเมิน/ข"อสรุป

-๓ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
๓.๓ กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป:องกันสถาบัน
- รณรงค ประชาสัมพันธให"ประชาชนเห็นถึงการ
รวมแสดงความสามัคคี จงรักภักดีและปลูกฝIงความสามัคคี
ของคนในชาติ
- ประสานความรวมมือจาก กํานัน ผู"ใหญบ"าน กลุม
ชุมชน และภาคเอกชนตาง ๆ ในการมีสวนรวม
ประชาสัมพันธในการเข"ารวมกิจกรรมฯ
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ กิจกรรมการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สํารวจข"อมูลขาวสารจากระบบอินเตอรเน็ต วิทยุ
โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการติดตามข"อมูล
ขาวสาร เฝ:าระวังภัยลวงหน"า กอนเกิดเหตุ ประชาสัมพันธให"
ความรู"ประชาชนทางแผนพับ เสียงตามสาย เพื่อให"ประชาชน
ได"รับรู"ข"อมูลเกี่ยวกับการขึ้น - ลงของน้ําทะเล ได"ทัน
เหตุการณ และใช"สืบค"นหาระเบียบ กฎหมายใหม ๆ เพื่อ
นํามาจัดทําเปBนรูปเลมเก็บไว"ที่องคการบริหารสวนตําบลบ"าน
คลองสวน
- ประสานงานภายในและภายนอกสํานักปลัด
การประสานภายในสํานักปลัด และทุกสวนของ อบต. บ"าน
คลองสวน รวมถึงการเสนอผู"บริหารพิจารณาหาแนวทางของ
งบประมาณ เพื่อดําเนินการกอสร"างแนวเขื่อนกั้นในพื้นที่
ตําบลบ"านคลองสวน
- การประสานงานภายนอก ได"ประสานกับทางกํานัน
ผู"ใหญบ"าน รวมทั้งประชาสัมพันธให"ประชาชนได"รับทราบ
ข"อมูลเกี่ยวกับการขึ้น -ลง ของน้ําทะเล เพื่อจะได"เตรียม
ความพร"อมได"ทันเหตุการณ
๔.๒ กิจกรรมประชาคมหมูบ"าน
- ประชาสัมพันธเสียงตามสายหมูบ"าน
๔.๓ กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป:องกันสถาบัน
- ประชาสัมพันธเสียงตามสายหมูบ"าน จัดสงรถ
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธตามหมูบ"าน

ผลการประเมิน/ข"อสรุป

แบบ ปอ.๒(ตอ)

-๔ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปอ.๒(ตอ)

องคประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข"อสรุป

๕. การติดตามประเมินผล
ใช"แบบสอบถาม เปBนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพือ่ สอบ
ทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจ"าหน"าที่ผปู" ฏิบัติและหัวหน"า
สวนสํานักปลัด การติดตามประเมินผลในแบบ ปอ. ๓ พบวากิจกรรม
ยังต"องมีการควบคุมตอไป
กองคลัง
๑. สภาพแวดล"อมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรมด"านการจัดเก็บรายได"
- ขาดแคลนบุคลากรในการจัดเก็บรายได" ที่รับผิดชอบงานแผน
ที่ภาษีโดยตรง ต"องใช"เจ"าหน"าทีเ่ ปBนพนักงานจ"างที่ต"องปฏิบัตงิ าน
จัดเก็บรายได" ซึ่งเปBนงานประจําอยูแล"วจึงไมมีเวลาปฏิบัติงานแผนที่
ภาษีอยางเต็มที่
- หนวยงานที่ดิน ขาดบุคลากรที่จะอํานวยความสะดวกในการ
คัดลอกข"อมูลที่ดิน
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ กิจกรรมด"านการจัดเก็บรายได"
-มีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินไว"นานแล"ว
ข"อมูลไมได"ปรับปรุงและไมได"นาํ มาใช"ประโยชนในการจัดเก็บรายได"
-จัดเตรียมอุปกรณเครื่องใช"ในการปฏิบัติงาน
-การรายงานผลการจัดทําแผนที่ภาษีและอุปสรรคในการจัดทํา
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมด"านการจัดเก็บรายได"
๑. จัดทําคําสัง่ ผู"รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีให"ชัดเจน
๒. สงเสริมให"เจ"าหน"าที่เข"ารับการฝQกอบรมเพิ่มพูนความรู"
๓. ติดตามปฏิบัตงิ านอยางตอเนื่อง
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ กิจกรรมด"านการจัดเก็บรายได"
๑. คูมือการจัดทําแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน
๒. โปรแกรมสําเร็จรูป GIS และ LTAX๓๐๐๐ ของกรม
สงเสริมการปกครองสวนท"องถิน
๕.การติดตามประเมินผล
มีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเสร็จสมบูรณสามารถ
นํามาใช"ประโยชนในการจัดเก็บภาษีได"

ผลการประเมิน
กองคลังได"วิเคราะหประเมินผลการควบคุม
ภายในการภารกิจงานประจํา พบวา ๑ กิจกรร คือ
กิจกรรมด"านจัดเก็บรายได" การจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน ยังดําเนินการได"ไมประสบ
ความสําเร็จสมบูรณ ยังไมสามารถนําระบบการ
จัดทําแผนที่ภาษีของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ท"องถิ่นมาใช"ประกอบการจัดเก็บรายได"ของ
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน จากแบบ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงควบคุม
ภายใน พบวากิจกรรมด"านการจัดเก็บรายได"มี
ความเสี่ยงต"องควบคุมตอไป

-๕ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปอ.๒(ตอ)

องคประกอบการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข"อสรุป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล"อม
๑. สภาพแวดล"อมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรมภารกิจงานประจําตามคําสัง่ แบงงาน
กองสาธารณสุขฯ แบงภารกิจออกเปBน ๓ งาน โดยประเมิน
“ภารกิจงานประจํา” การควบคุมภายในจากงานประจําใน
แตละงาน
ซึ่งในปIจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลอง
สวน ยังไมได"ขยายกรอบ อัตรากําลัง ที่จะดําเนินการรับ
พนักงานจ"าง ตําแหนง คนงานทั่วไปเพิ่มขึ้นได"แล"ว แตยัง
ขาดการบริหารจัดการของเครื่องมือ เครื่องจักรในการ
ดําเนินงานในด"านการปรับปรุงสิ่งแวดล"อม
๒. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง ตามคําสั่งแบงงานการ
ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ค"นพบวามีจุดออน คือ
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน ยังขาดการบริหาร
จัดการเครื่องจักรในด"านภารกิจของงานรักษาความสะอาด
๓. กิจกรรมควบคุม
๑.การจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรในการดําเนินงานการ
รักษาความสะอาด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการ
ควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ
๔.๑ จัดทําแผนอัตรากําลัง มาเพื่อคัดสรรบุคลากร
เพื่อมาชวยในการปฏิบัติหน"าที่ของงาน
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของสวน
สาธารณสุข
๔.๒.๑ ประสานสวนสํานักปลัดในการ
ดําเนินการขยายกรอบอัตรากําลังเพิ่มขึ้น
๔.๓ การจัดหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักร
ที่จะนํามาใช"ในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน
กองสาธารณสุข ประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาด"วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา
๑. กิจกรรมจริยธรรมของเจ"าหน"าที่ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมแล"ว มีความเพียงพอ ไมพบจุดออนและ
ความเสี่ยง
๒. กิจกรรม ภารกิจงานประจํา จากคําสั่งแบงงาน
พบจุดออนที่เปBนความเสี่ยงต"องจัดการบริหารความเสี่ยง
หรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน
ข"อสรุปจุดออนและความเสี่ยง ดังกลาวข"างต"น ในการ
ดําเนินการติดตามประเมินผล บรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมต"องวางแผนการควบคุมตอไป

-๖ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕(Q
องคประกอบการควบคุมภายใน
๕. การติดตามประเมินผล
ใช"แบบสอบประเมิน เปBนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมิน เพื่อการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เปBนระยะถึง
การดําเนินงานรับพนักงานจ"างของสวนสํานักปลัด
กองชาง
๑.สภาพแวดล"อมการควบคุม
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
เปBนสวนราชการในสวนงานยอยขององคการบริหารสวน
ตําบลบ"านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปBนผู"บริหารสูงสุด มีภารกิจหน"าที่ด"าน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการตาง ๆ บํารุงรักษาอาคารและสถานที่
ควบคุมการกอสร"างตาง ๆ ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบ"านคลองสวน และงานอื่น ๆ ตามโครงสร"าง
และคําสั่งแบงงานขององคการบริหารสวนตําบลบ"าน
คลองสวน
ปIจจุบันกองชางมีพนักงานสวนตําบล ดังนี้
ข"าราชการ ๒ คน
๑. ผู"อํานวยการกองชาง ๑ คน
๒. หัวหน"าฝ@ายออกแบและควบคุมอาคาร
๑ คน
พนักงานจ"างตามภารกิจ ๕ คน
๑. ผู"ชวยนายชางโยธา ๒ คน
๒. ผู"ชวยชางโยธา ๑ คน
๓. ผู"ชวยชางยนต ๑ คน
๔. ผู"ชวยนักวิชาการพัสดุ ๑ คน
๕. ผู"ชวยเจ"าพนักงานธุรการ ๑ คน

แบบ ปอ.๒(ตอ)

ผลการประเมิน/ข"อสรุป

ผลประเมินผล
สภาพแวดล"อมการควบคุมของกองชางฯ โดยรวม
ด"านงานกอสร"างออกแบบควบคุมอาคาร บรรลุ
วัตถุประสงคดี งานผงเมืองควบคุมได"พอใช" สวนงาน
ยอย เชนงานด"านเอกสาร การมอบหมายงานพอใช"
สภาพแวดล"อมภายนอกด"านภัยธรรมชาติยากแก
การป:องกัน หากมีปริมาณงานซึ่งเกินศักยภาพ มีการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวข"องเพื่อแก"ไขปIญหา
เชน องคการบริหารสวนจังหวัด,สําหนักงานทางหลวง
ชนบท

-๗ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
พนักงานทั่วไป ๖ คน
๑. คนงานทั่วไป ๖ คน
ซึ่งพนักงานในกองชาง มีความประพฤติดี มีความรู"
ความเข"าใจในสายงานดี ผู"บริหารมีทัศนคติที่ดีตอกอง
ชาง โดยให"ความสําคัญประสานงานในสวนที่เกี่ยวข"อง
เพื่อให"บรรลุเป:าหมาย การมอบหมายงานในสวนเปBนไป
ด"วยดี มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๑ สภาพแวดล"อมภายนอก
๑.๑.๑ กิจกรรมด"านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
- มีการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวข"อง(องคการบริหารสวนจังหวัด,ทางหลวงชนบท
ฯลฯ)
- ภัยธรรมชาติ เชน น้ําขึ้น – น้ําลง, น้ํา
ทวมขัง ทําให"เส"นทางจราจรชํารุด
๒. การประเมินความเสี่ยง
มีการกําหนดวัตถุประสงคของงานในระดับสวน
ชัดเจน มีปริมาณงานกับบุคลากรผู"รับผิดชอบ ยังไม
สมดุล อาจเกิดการลาช"าในการปฏิบัติงานบ"าง เชน งาน
บริการผู"มาติดตอ งานซอมบํารุงระบบประปา เนื่องจาก
พื้นที่ดูแลรับผิดชอบมีพื้นที่กว"าง

๓. กิจกรรมควบคุม
๑. เพื่อให"การควบคุมการกอสร"างเปBนไปตามแบบ
การกอสร"างตามสัญญา วัสดุกอสร"างเปBนไปตาม
มาตรฐานวัสดุการกอสร"างที่กําหนด

แบบ ปอ.๒(ตอ)

ผลการประเมิน/ข"อสรุป

กองชางมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กําหนด
ตามเอกสารคําแนะนํา มีความพยายามที่จะนํา
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใช"เชิงปฏิบัติ และใช"แบบ
ประเมิน องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการระบุข"อมูล
และประเมินความเสี่ยง จากการกระทําของเจ"าหน"าที่
ชัดเจน การกํากับดูแลอุปกรณ สิ่งของ มีการควบคุมการ
เบิกจายให"มีความรัดกุมมากขึ้น
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพตามสมควร อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงและ
ความผิดพลาดของงานก็อาจเกิดขึ้นตามสภาพหน"าที่งาน
ที่มีความแตกตางกันในแตละจุด โดยเฉพาะในสวนของ
การกอสร"างตอเติมอาคารที่ผิดไปจากที่ได"รับ

-๘ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
๒. เพื่อให"การสํารวจ การออกแบบ การเขียน
โครงการกอสร"างตาง ๆ การประเมินราคากลางถูกต"อง
เปBนไปตามระเบียบ กฎหมาย ข"อบังคับ มติ ครม. และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ
๓. เพื่อให"การจัดทําข"อบัญญัติงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวนและแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน สอดคล"องกับ
ความต"องการของประชาชน
๔. เพื่อให"ประชาชนมีความรู"ความเข"าใจเรื่อง
กฎหมาย ข"อบังคับของงานผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข"อง ที่จะต"องนํามาใช"บังคับ ประกอบการพิจารณา
อนุญาตกอสร"างอาคาร เพื่อเปBนแนวทางในการพัฒนา
เมือง ด"านการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดล"อม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ สํารวจข"อมูลขาวสารจากระบบ Internet
วิทยุ โทรทัศน โทรศัพท โทรสาร มาชวยในการ
บริหารการคํานวณราคากลาง เนื่องจากราคาน้ํามัน
ปรับเปลี่ยนตลอด เวลา ฉะนั้นในการคํานวณราคากลาง
ต"องดําเนินการดังนี้
(๑) สํารวจข"อมูลราคากลางปIจจุบันโดยใช"ระบบ
Internet ไปที่กระทรวงพาณิชย พาณิชยจังหวัด
(๒) มีการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
จากกองชางทุกแหงในเขตอําเภอ
(๓) ราคากลางที่ทางราชการสงให"ครั้งสุดท"าย
(๔) สงข"อมูลทั้งหมดให"คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางพิจารณาตอไป
มีการรวบรวมข"อมูลสารสนเทศที่ได"จากภายนอกดี
มีการจัดเก็บเอกสารอยางเปBนระเบียบมากขึ้น มีการ
ประสานงานหนังสือภายในหนังสือแจ"งเวียนถึงสวน
ตางๆ ในองคกรดี

แบบ ปอ.๒(ตอ)

ผลการประเมิน/ข"อสรุป
อนุญาต โดยเปBนการดําเนินการเองของเจ"าของอาคาร
ยังมีการควบคุมได"ไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากพื้นที่
ดูแลรับผิดชอบเปBนบริเวณกว"าง และเปBนการกระทําโดย
พละการของเจ"าของอาคาร เจ"าหน"าที่จึงจําเปBนต"องใช"
กฎระเบียบข"อบังคับ ประกอบกับการประชาสัมพันธ
เพี่อให"เกิดความรู" ความเข"าใจให"กับเจ"าของอาคาร

นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการ
ควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการ
นําระบบ Internet มาชวยในการติดตามข"อมูลขาวสาร
ระเบียบหนังสือสั่งการ ได"อยางรวดเร็ว มีการประสาน
ภายนอกกับกองชางภายในเขตอําเภอ เพื่อหารือในสวน
ของการกําหนดราคากลางและระเบียบข"อราชการ เพื่อ
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ

-๙ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
๕.การติดตามประเมินผล
กองชางฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
โดยการปรับปรุงสอบทาน และรายงานการปฏิบตั ิงานอยาง
ตอเนื่อง มีการรายงานผลการดําเนินงานในสวนทุกเดือน
เมื่อนําเข"าที่ประชุมพนักงาน อบต. มีการจัดทํารายงานผล
ความคืบหน"า การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองชาง
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน กอน
สิ้นไตรมาศ เมื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลอง
สวนทราบแล"ว จึงรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน เพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบตอไป
กองสวัสดิการสังคม
๑. สภาพแวดล"อมการควบคุม
๑.๑ ประสิทธิภาพของบุคลากร
บุคลากรของผู"ปฏิบัติภายในสวนสวัสดิการสังคม ที่มี
ความสามารถในงานสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชนและงานพัฒนาชุมชนและ
สงเสริมอาชีพงานสงเสริมการเกษตร การจัดระเบียบชุมชน
หนาแนนและชุมชนแออัด การจัดให"มีการรสนับสนุน
กิจกรรมศูนยเยาวชน ให"คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมนัน้ ไมมีหัวหน"าสวนสวัสดิการ
สังคมและไมมีเจ"าหน"าที่สังคมสงเคราะหและนักวิชาการ
เกษตรโดยตรง มีเพียงนักพัฒนาชุมชนจํานวน ๑ คน คือ
นางสาวอนามัย แสนเขียววงศ และนักพัฒนาชุมชนยังขาด
ความรู"ความเข"าใจในเรื่องงานสังคมสงเคราะหการสงเสริม
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชนและการจัด
ระเบียบชุมชนหนาแนนและชุมชนแออัดการจัดให"มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชนงานด"านพัฒนาสตรีและการ
สงเสริมอาชีพให"ดีขึ้น งานด"านการสงเสริมด"านการเกษตร
และงานชุมชนฯลฯเพราะขาดความรู"ความเข"าใจในการ
ปฏิบัติงานเพราะวาขาด ผอ.กองสวัสดิการสังคมที่คอยให"
คําแนะนําปรึกษาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานด"านสวัสดิการ
สังคม

แบบ ปอ.๒(ตอ)

ผลการประเมิน/ข"อสรุป
การติดตามประเมินควบคุมภายในของกองชางฯ คือ
ปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซึ่งกําหนดเอกสารคําแนะนําการจัดทํารายงานตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ข"อ ๖ การ
ติดตามการประเมินผลอยูในเกณฑดีพอใช"

ผลการประเมิน
พบวา กองสวัสดิการสังคมมีภารกิจตามโครงสร"างและ
คําสั่งแบงงาน ๔ งาน คืองานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห และงานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
งานสงเสริมการเกษตร ประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจตรวจเงินแผนดินวาด"วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายในที่
เหมาะสมแล"ว มีความเพียงพอ ไมพบจุดออนและความเสี่ยง

-๑๐แบบ ปอ.๒(ตอ)
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข"อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ ประสิทธิภาพของบุคลากร
การประเมินความเสี่ยง ประสิทธิภาพของบุคลากร
ด"านประสิทธิภาพของบุคลากร ค"นพบวา นางสาวอนามัย
แสนเขียววงศ นักพัฒนาชุมชนยังขาดความรู"ความเข"าใจใน
เรื่องงานสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน
และชุมชนแออัด งานสงเสริมการเกษตรการจัดให"มีและ
สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชนซึ่งเปBนจุดออน เพราะในสวน
สวัสดิการสังคมยังขาด ผอ.กองสวัสดิการสังคมคอย ให"
คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ
สังคม และชวยพัฒนาบุคลากรให"มีความรู"ความเข"าใจ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
๓. กิจกรรมควบคุม
๓.๑ กิจกรรมการควบคุมด"านการพัฒนาบุคลากร
๑. ความเสี่ยง ด"านประสิทธิภาพบุคลากร ขาดผอ.
กองสวัสดิการสังคมกําหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
๑.๑ สงเจ"าหน"าทีไ่ ปศึกษาอบรมเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม ตามสถาบันการศึกษา อบรมตาง ๆ ที่ตรง
ตามการปฏิบตั ิงาน
รวมทั้งโครงการฝQกอบรมที่กรม
สงเสริมการปกครองท"องถิ่นเปBนผู"จัด
๑.๒ ให"นักพัฒนาชุมชนตรงกับตําแหนงหน"าที่
การปฏิบัติงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคมได"ถูกต"องเรียบร"อยตอไป
๑.๓ ดําเนินการรับโอน ผอ.กองสวัสดิการ
สังคม เพื่อจะได"ปฏิบัติเกี่ยวกับงานหรือให"คําปรึกษา
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมได"อยางถูกต"อง

-๑๑แบบ ปอ.๒(ตอ)
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข"อสรุป
ตามระเบียบตอไป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ
๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการ เพื่อมาชวยในการติดตามข"อมูล
ขาวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไมต"องรอรับ
หนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ ซึ่งสวนมากช"า
ไมทันการ เชน การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนของ
สวนกลาง
๔.๒ การประมาณสานงานภายในและภายนอก
ของกองสวัสดิการสังคมมีหนังสือแจ"งคณะกรรมการ
กลาง อบต. เพื่อขออัตรากําลังและสรรหาผู"อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม บุคลากรที่มีความรู"ความชํานาญ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
๕. การติดตามประเมินผล
ปรับปรุงแบบสอบทาน และการรายงานตาง ๆ เปBน
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยกําหนดให"คณะทํางานใน
การติดตามประเมินผลของกองสวัสดิการสังคม ติดตาม
ประเมินผลแล"ว รายงานผลดําเนินการตอรักษาการ
ผู"อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน
ผู"อํานวยการกองสวัสดิการสังคม รายงานในที่ประชุม
อบต. เปBนประจําทุกเดือน รวมทั้งจัดทํารายงานผล
ความคืบหน"าการจัดวางระบบควบคุมภายในของกอง
สวัสดิการสังคม เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
บ"านคลองสวน ภายใน ๔ วัน กอนสิ้นสุดไตรมาสทุกไตร
มาส เมื่อนายก อบต. ทราบแล"ว รายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของสวนสวัสดิการสังคม ให"

-๑๒-

แบบ ปอ.๒(ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข"อสรุป
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อบต.
บ"านคลองสวน เพื่อให"คณะกรรมการฯ ดําเนินการตาม
ระเบียบฯ ตอไป
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผลการประเมิน
๑. สภาพแวดล"อมที่ควบคุม
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจตาม
๑.๑ กิจกรรมด"านประสิทธิภาพของบุคลากร
โครงสร"างและคําสั่งแบงงาน ๓ งาน คือ งานบริหาร
บุคลากรผู"ปฎิบัติภายในสวนการศึกษา ศาสนา การศึกษา งานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม และ
และวัฒนธรรม ที่มีความรู"ความสามารถในงานด"าน
งานกิจการโรงเรียน
บริหารการศึกษา และงานสงเสริมการศึกษา ศาสนา
ประเมินระบบควบคุมภายใน ตามองคประกอบ
และวัฒนธรรม ให"เปBนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข"อง ยังไมมีความชํานาญและ
คณะกรรมการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา พบ
ความรู"ความเข"าใจในเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา ความเสี่ยงในกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ
และงานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให"
๑. กิจกรรมด"านประสิทธิภาพของบุคลากร
เปBนไปตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการตาง ๆ ที่
พบวามีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีความ
เกี่ยวข"องเทาที่ควร
เพียงพอในระดับหนึ่ง คือ
๑.๒ กิจกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๑.๑ มีการแบงงานที่ชัดเจนมากขึ้น
ขาดบุคลากรที่มีความรู"ความสามารถ
๑.๒ กําหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงาน
โดยตรง รวมถึงศูนยฯ มีห"องเรียนเพียง ๑ ห"อง ไม
๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพียงพอในการรองรับความต"องการของประชาชนใน
พบวามีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีความ
พื้นที่ ที่จะสงบุตรหลานเข"าเรียน
เพียงพอในระดับหนึ่ง
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ กิจกรรมด"านประสิทธิภาพของบุคลากร
การประเมินความเสี่ยงด"านประสิทธิภาพของ
บุคลากร ด"านประสิทธิภาพของบุคลากร ค"นพบวา ยัง
ขาดความรู"ความเข"าใจในเรื่องเกี่ยวกับงานบริหาร
การศึกษาและงานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ให"เปBนไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่ง
การตาง ๆ ที่เกี่ยวข"อง ซึ่งเปBนจุดออนด"านประสิทธิภาพ
ของบุคลากร ดังนั้นต"องพัฒนาบุคลากรให"มีความรู"

-๑๓ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข"อสรุป
ความสามารถเกี่ยวกับงานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
๒.๒ กิจกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การประเมินความเสี่ยงด"านการพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ค"นพบวา ยังขาดบุคลากรที่มีความรู"
ความสามารถด"านนี้โดยตรง รวมถึงศูนยฯ มีจํานวน
ห"องเรียนไมเพียงพอในการรองรับจํานวนเด็กที่เพิ่มมาก
ขึ้น
๓. กิจกรรมควบคุม
๓.๑ กิจกรรมควบคุมด"านการพัฒนาบุคลากร
ความเสี่ยงด"านประสิทธิภาพของบุคลากร ขาด
ผู"มีความรู"ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กําหนดกิจกรรม
ควบคุมดังนี้
๒.๑.๑ ความเสี่ยงด"านประสิทธิภาพ บุคลากรขาด
ความรู"ความสามารถในการปฏิบัติงานด"านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม กําหนดกิจกรรมควบคุมดังนี้
- สงเจ"าหน"าที่ไปศึกษาอบรมเกี่ยวกับงาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตาม
สถาบันการศึกษา อบรมตาง ๆ รวมทั้งโครงการ
ฝQกอบรมที่กรมสงเสริมการปกครองสวนท"องถิ่นเปBนผู"จัด
ขึ้น
- ให"นักวิชาการศึกษาประสานงานกับองคกร
ปกครองสวนท"องถิ่นอื่น ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อขอคําชี้แจง แนะนําในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
การศึกษา โดยให"เจ"าหน"าที่ไปสอบถาม / เรียนรู"และ
ปฏิบัติงานการศึกษาฯ เพื่อสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานการศึกษา ฯ ได"อยางถูกต"องเรียบร"อย

แบบ ปอ.๒(ตอ)

-๑๔ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
๓.๒ กิจกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ความเสี่ยงด"านการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ความสามารถในการปฏิบัติงานด"านการศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรม กําหนดกิจกรรมควบคุมดังนี้
- สงเจ"าหน"าที่ไปศึกษาอบรมเกี่ยวกับงานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามสถาบันการศึกษา อบรมตาง
ๆ รวมทั้งโครงการฝQกอบรมที่กรมสงเสริมการปกครอง
สวนท"องถิ่นเปBนผู"จัดขึ้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ กิจกรรมควบคุมด"านการพัฒนาบุคลากร
นําระบบสารสนเทศและการสื่อสามารถชวยในการ
ควบคุมภาย ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ
- นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ เพื่อมาชวยในการติดตามข"อมูล
ขาวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไมต"องรอรับ
หนังสือสั่งการที่ตามระบบธุรการ ซึ่งสวนมากเข"าไมทัน
การณ เชนตรวจสอบจากสถานที่จัดอบรมเกี่ยวกับ
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตาง ๆ
๕. การติดตามประเมินผล
๕.๑ กิจกรรมควบคุมด"านการพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุงแบบสอบทาน และการรายงานตาง ๆ เปBน
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยกําหนดให"คณะทํางานใน
การติดตามประเมินผลของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ติดตามประเมินผลแล"วรายงานผลการ
ดําเนินการตอรักษาการ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน เพื่อให" ผอ.กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานที่ประชุม
อบต.เปBนประจําทุกเดือน รวมทั้ง จัดทํารายงานผล

ผลการประเมิน/ข"อสรุป

แบบ ปอ.๒(ตอ)

๑๕แบบ ปอ.๒(ตอ)
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข"อสรุป
ความคืบหน"าการจัดวางระบบควบคุมภายในสวน
การศึกษาฯ เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลบ"าน
คลองสวน ภายใน ๔ วัน กอนวันสิ้นสุดไตรมาสทุกไตร
มาส เมื่อนายก อบต.ทราบแล"ว รายงานการจัดการ
ระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให"คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
อบต.บ"านคลองสวนเพื่อให"คณะกรรมการฯ ดําเนินการ
ตามระเบียบตอไป
สรุปผลการประเมิน
องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน พบจุดออนที่เปBนความเสี่ยงของสวนตาง ๆ ดังนี้
สํานักปลัด
มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต"องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
๑. กิจกรรมด"านการป:องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดสาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติ
สาเหตุเพราะเกิดน้ําทวมขังพื้นที่ตําบลบ"านคลองสวนทุกป'
๒. กิจกรรมการจัดทําประชาคมหมูบ"าน เนื่องจากประชาชนไมให"ความสนใจเข"ามามี
สวนรวมเสนอปIญหา
ความต"องการ
๓. กิจกรรมรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครป:องกันสถาบัน เนื่องจากเกิดจากประชาชนสวน
ใหญไมเข"ารวม
กิจกรรม ผู"นําในชุมชนขาดการประชาสัมพันธให"ลูกบ"านรับทราบ
กองคลัง
มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต"องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
๑. กิจกรรมด"านจัดเก็บรายได" เนื่องจากขาดแคลนเจ"าหน"าที่ที่มีความรู"ความชํานาญใน
การจัดทําแผนที่ภาษี
ประกอบกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เจ"าหน"าที่ที่มีอยูไมเพียงพอที่จะดําเนินการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต"องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
๑. กิจกรรมภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงาน เนื่องจากอัตรากําลังไมเพียงพอกับจํานวนงานที่
เพิ่มมากขึ้น

-๑๖-

กองช"าง
มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต"องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
๑. กิจกรรมตรวจสอบรูปทรงอาคารให"เปBนไปตามที่ได"รับใบอนุญาต เนื่องจากการ
กอสร"างไมเปBนไปตาม
ที่ได"รับอนุญาต
กองสวัสดิการสังคม
มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต"องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
๑. กิจกรรมด"านพัฒนาบุคลากร เนื่องจากไมสามารถเข"ารับการอบรมได"ทันเวลาและไมตรงตามตําแหนง
หน"าที่การปฏิบัติงาน รวมถึงไมมี ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเข"ารับการอบรมไมตรงตามตําแหนงงานและระเบียบ
ปฏิบัติ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต"องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
๑. กิจกรรมด"านการศึกษา เนื่องจากขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการศึกษา และการ
ได"รับหนังสือสั่งการจากอําเภอลาช"า เกินกําหนดระยะเวลาที่ต"องรายงานจึงทําให"ปฏิบัติงานไมทันกับเวลา
๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก การดําเนินงานของศูนยฯ ยังไมสมบูรณตามมาตรฐานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เนื่องจากอยูในชวงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโดยรอบของศูนย
๓. กิจกรรมการพัฒนาความพร"อมให"แกเด็กปฐมวัยกอนเข"ารับการศึกษาในภาคบังคับ เนื่องจากเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่บางสวนมีการพัฒนาทางด"านรางกาย อารมณ สังคมและสติปIญญาไมเหมาะสมตามวัย

ผู"รายงาน
(นายณรงค พุมเจริญ)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

-๑๗-

แบบติดตาม ปอ.๓

ชื่อหน"วยงาน องค'การบริหารส"วนตําบลบานคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป*สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด"านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลา
ที่พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู"รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

๑.สํานักปลัด
งานด"านป:องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
๑ กิจกรรม
การป:องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
วัตถุประสงค
-เพื่อให"แผนการป:องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปBนแผนการป:องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ที่สามารถปฏิบัตไิ ด"
จริงชวยเหลือประชาชนได"ทัน
การปฏิบัติภารกิจป:องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สัมฤทธิผ์ ล
ตามเป:าหมาย

- น้ําทวมสูง ทําให"การสัญจรไป
- มา ไมได"รับความสะดวก
เนื่องจากน้ําหนุนสูง

ตุลาคม๒๕๕๘ –
พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ดําเนินการจัดซื้อกระสอบทราย เพื่อ
วางกั้นบริเวณแนวถนนที่มีนา้ํ ล"นตลิ่ง
-แจ"งผู"บริหารให"ทราบ เพื่อเสนอเรื่อง
ขออนุมัติงบประมาณในการซอมแซม
ตอสภา

-นายธนวัฒน สมินชัย
เจ"าพนักงานป:องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

ติดตามประเมินผล
ปรับใช"แบบสอบทาน เปBน
เครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช"ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมดที่มีอยูของ อบต. เชน
ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท
โทรสาร และหนังสือราชการ
แล"วรายงานผลให"ผู"บริหาร
ทราบเปBนประจําทุกเดือน

-๑๘-

แบบติดตาม ปอ.๓(ตอ)

ชื่อหน"วยงาน องค'การบริหารส"วนตําบลบานคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป*สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด"านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค
(๑)
งานนโยบายและแผน
๒. กิจกรรม
โครงการจัดทําประชาคม
เพื่อให"ประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาท"องถิ่น
วัตถุประสงค
เพื่อให"การจัดประชุมประชาคม
หมูบ"านได"รับทราบข"อมูล
ปIญหาที่แท"จริงของประชาชน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลา
ที่พบจุดออน

(๒)
(๓)
- แผนพัฒนายังไมสามารถ
ก.พ. – มี.ค. ๖๐
แก"ไขปIญหาความต"องการของ
ประชาชนได"อยางแท"จริง
เนื่องจาก ประชาชนไมให"
ความสําคัญเข"ารวมประชุม
ประชาคม

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู"รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
๑. รณรงคประชาสัมพันธให"
ประชาชนเห็นถึงประโยชนในการ
เข"ารวมประชุมประชาคม
๒. ตั้งคณะทํางานสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน

(๕)
นางสาวณัฐกฤตา
จามกลาง
หัวหน"าฝ@ายนโยบาย
และแผน

(๖)
ติดตามประเมินผล
- รณรงคประชาสัมพันธให"
ประชาชนเห็นถึงประโยชน
ในการเข"ารวมประชุม
ประชาคม
- ดูจากการเข"ารวมประชุม
ประชาคมหมูบ"านในป'ถัดไป

-๑๙-

แบบติดตาม ปย.๓ (ตอ)

ชื่อหน"วยงาน องค'การบริหารส"วนตําบลบานคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป*สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด"านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลา
ที่พบจุดออน

(๑)

(๒)
- เนื่องจากเสียงตามสายบาง
จุดเกิดขัดข"องทําให"การ
ประชาสัมพันธเข"าไมถึง
-ผู"นําชุมชนขาดการ
ประชาสัมพันธ

(๓)
๓๐ กันยายน ๖๐

๓ กิจกรรม
โครงการรวมพลังสามัคคี
อาสาสมัครป:องกันสถาบัน
(อสป.)
วัตถุประสงค
-เพื่อดํารงรักษาไว"ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริยศูนยรวมจิตใจ
ของคนไทยทั้งชาติ รักษาศิลปะ
จารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดี
ของท"องถิ่นเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและปลูกฝIงความ
สามัคคีของคนในชาติ

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู"รับผิดชอบ

(๔)
(๕)
- ซอมแซมเสียงตามสายในจุดที่มี หัวหน"าสํานักงาน
ปIญหา
ปลัด
- ขอความรวมมือผู"นําชุมชนในการ
ประชาสัมพันธที่ทั่วถึง

หมายเหตุ

(๖)

-๒๐-

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหน"วยงาน องค'การบริหารส"วนตําบลบานคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป*สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด"านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค
(๑)
๒.กองคลัง
กิจกรรม
๑. การจัดเก็บรายได"
วัตถุประสงค
- เพื่อให"เปBนไปตามระเบียบฯ
และนโยบายของกรมสงเสริม
การปกครองสวนท"องถิ่น
- เพื่อให"การปฏิบัติงานในด"าน
การจัดเก็บรายได"เพิ่มขึ้น
-จัดเก็บรายได"คาภาษีถูกต"อง
ครบถ"วนทุกราย

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลา
ที่พบจุดออน

(๒)
(๓)
-ชาดแคลนบุคลากรในการ
๓๐ กันยายน ๖๐
จัดเก็บรายได"ที่รับผิดชอบงาน
แผนที่ภาษีโดยตรง ต"องใช"
เจ"าหน"าที่เปBนพนักงานจ"างที่
ต"องปฏิบัติงานจัดเก็บรายได"
ซึ่งเปBนงานประจําอยูแล"ว จึง
ไมมีปฏิบัติงานแผนที่ภาษี
อยางเต็มที่
-

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู"รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
- ผู"บังคับบัญชาควบคุมดูแลให"มี
การจัดทําให"สําเร็จ
-เพิ่มบุคลากรให"เพียงพอกับ
ปริมาณ

(๕)
ผอ.กองคลัง
๓๐ กันยายน ๕๘

(๖)

-๒๑-

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหน"วยงาน องค'การบริหารส"วนตําบลบานคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป*สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด"านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๑)
(๒)
๓.กองสาธารณสุขฯ
ยังขาดอัตรากําลังภายในบาง
กิจกรรม
งานที่ต"องสรรหาอัตรากําลัง
คําสั่งแบงงาน
เพิม่
วัตถุประสงค
เพื่อให"การปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งวด/เวลา
ที่พบจุดออน

(๓)
๓๐ กันยายน ๖๐

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู"รับผิดชอบ

(๔)
(๕)
แจ"ง สํานักงานปลัดฯ องคการ
บุคลากร
บริหารสวนตําบลฯ เพื่อดําเนินการ
จัดหาพนักงานจ"าง

หมายเหตุ

(๖)

-๒๒-

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด"านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค
(๑)
๓.กองสาธารณสุขฯ
กิจกรรม
งานรักษาความสะอาด
วัตถุประสงค
เพื่อให"การปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลา
ที่พบจุดออน

(๒)
(๓)
- รถบรรทุกขยะมีสภาพทรุด ๑ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย
โทรมมาก
๖๐
- ประชาชนยังขาดจิตสํานึกใน
การคัดแยกขยะมูลฝอยให"กับ
ชุมชน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู"รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
- จัดกิจกรรมรณรงคให"ประชาชน
พื้นที่คัดแยกขยะเพื่อเปBนการลด
ปริมาณขยะให"ลดน"อยลง
-จัดทําโครงการแยกขยะมูลฝอย
ให"กับชุมชน

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ผู"อํานวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม

(๖)
ติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง
- โดยขอเสนอให"พิจารณา
การจัดหาถังขยะรองรับที่
เปBนวัสดุอุปกรณในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล"อมในการ
ประชุมงบประมาณ โดยให"ที่
ประชุมทราบถึงความ
คืบหน"าของแผนการ
ดําเนินการปรับปรุง

-๒๓-

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด"านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค
(๑)
๓.กองสาธารณสุขฯ
กิจกรรม
การลดปIญหาภาวะโลกร"อน
มลภาวะอากาศเปBนพิษแกeส น้ํา
เสีย
วัตถุประสงค
เพื่อให"การปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลา
ที่พบจุดออน

(๒)
(๓)
- สถานประกอบการในพื้นที่ ๓๐ กันยายน ๖๐
บางแหงยังไมได"รับการตรวจ
สภาพสิ่งแวดล"อม เนื่องจาก
การขออนุญาตประกอบการ
โรงงานในพื้นที่ มีการขอ
อนุญาตจากอุตสาหกรรม
จังหวัดที่ยังขาดการ
ประสานงานสงตอข"อมูล
กอให"เกิดปIญหาการที่ไมได"รับ
การตรวจสถานประกอบการ
กอนประกอบกิจการ

การปรับปรุงการควบคุม

(๔)
- มีการประกาศใช"ข"อบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลบ"าน
คลองสวน เรื่องกิจการที่เปBน
อันตรายตอสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

กําหนดเสร็จ/
ผู"รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
-ผู"อํานวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม

(๖)
การติดตามตรวจสอบเพื่อ
ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการให"ครอบคลุมที่มีการ
จัดตั้งสถานประกอบการ

-๒๔-

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด"านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๑)
(๒)
๓.กองสาธารณสุขฯ
-การเกิดโรคระบาดของ
กิจกรรม
โรคติดตอที่มีสถานการณ
โครงการป:องกันและชวยเหลือ ของการระบาดที่รวดเร็ว
ประชาชนจากภัยโรคติดตอ
ไข"หวัดนกและไข"หวัดใหญ
๒๐๐๙
วัตถุประสงค
เพื่อให"การปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งวด/เวลา
ที่พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

(๓)
(๔)
ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.๖๐ - การจัดทําโครงการป:องกัน
โรคติดตอไว"ในข"อบัญญัติ เพื่อ
รองรับการเกิดโรคระบาด
- จัดเตรียมความพร"อมในด"าน
เวชภัณฑ/อุปกรณในการออก
ควบคุมโรคให"ทันตอสถานการณ

กําหนดเสร็จ/
ผู"รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- ผู"อํานวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม

(๖)
- มีการติดตามข"อมูล
ขาวสารของการเกิดโรค
ระบาดและการสํารวจข"อมูล
เพื่อเฝ:าระวังการเกิดโรคใน
พื้นที่

-๒๕-

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด"านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค
(๑)
๓.กองสาธารณสุขฯ
กิจกรรม
ป:องกันและแก"ไขปIญหายาเสพ
ติด ศูนยฟghนฟูบําบัดผู"ติด/ผู"เสพ
ยาเสพติด
วัตถุประสงค
เพื่อให"การปฏิบัติงานใน
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อมมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลา
ที่พบจุดออน

(๒)
(๓)
- ยังไมสามารถค"นหาผู"เสพยา ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.
เสพติดได"ตามเป:าหมาย ซึ่ง
๖๐
เปBนลักษณะการเฝ:าระวังการ
ระบาดโดยการทําประชาคม
ตามหมูบ"าน/ชุมชน เนื่องจาก
ผู"เสพยาเสพติดยังไมมีการ
สมัครใจในการบําบัดรักษา
เปBนแตการเฝ:าระวังและการ
ตั้งดานตรวจจับดําเนินคดี

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผู"รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
- การจัดทําโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาลตามโครงการ ๑ ท"องถิ่น
๑ศูนยบําบัด
- จัดทําโครงการบําบัดฟghนผู"ติดยา
เสพติด ผู"เสพยาเสพติด และกลุม
เสี่ยงในการรองรับการเข"าบําบัด
อยางสมัครใจของผู"ติดยาเสพติด

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- ผู"อํานวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล"อม

(๖)
- มีการทําประชาคมโดยเปBน
ผู"ประสานงานพลังแผนดิน
๒๕ ตาสับปะรด เปBนผู"ดูแล
เฝ:าระวังในชุมชน

-๒๖-

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค'
(๑)
๔. กองชาง
๑ กิจกรรม
ตรวจสอบรูปทรงอาคารให"
เปBนไปตามที่ได"รับอนุญาต
วัตถุประสงค
เพื่อให"เกิดความเรียบร"อย
ปลอดภัยตาม พรบ.ควบคุม
อาคารและงานผังเมือง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู"

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ"อน

การปรับปรุงการควบคุม

(๒)
(๓)
- การกอสร"างไมเปBนไปตามที่ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.
ได"รับอนุญาต เนื่องจากการ ๖๐
ตอเติมเพื่อใช"ประโยชนจาก
พื้นที่

(๔)
- เพิ่มจํานวนบุคลากรในการ
สํารวจตรวจสอบสถานที่
กอสร"าง
- ให"บุคลากร(นิติกร)
ดําเนินการทางกฎหมาย หาก
ขัดคําสั่งเจ"าหน"าที่

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
๑. นายบัณฑิต ใจงาม
หัวหน"าฝ@ายกอสร"าและ
ผังเมือง รักษาราชการแทน
ผอ.กองชาง
๒. นายวศิน โรจนบวร
หน.ฝ@ายออกแบบและ
ควบคุมอาคาร
๓. ผู"ชวยนายชางโยธา

(๖)
- ชี้แจงกฎระเบียบข"อ
ปฏิบัติกฏหมายที่
เกี่ยวข"อง รวมถึงบท
กําหนดโทษให"กับผู"
อนุญาตได"เข"าใจกอนทํา
การกอสร"าง
- นายชาง,นายตรวจ ผู"มี
หน"าที่ทําการเข"า
ตรวจสอบสถานที่
กอสร"างซึ่งผิดไปจาก
ใบอนุญาตที่ได"รับไว"ได"
บอกแจ"งหรือบอกเปBน
หนังสือคําสั่งกอนมีความ
เสียหาย

-๒๗ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค'
(๑)
๕. กองการศึกษาฯ
๑. กิจกรรมการบริหารด"าน
การศึกษา
วัตถุประสงค
เพื่อให"การดําเนินงานของ
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เปBนไปตามกฎหมาย
ระเบียบและข"อบังคับอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.การพัฒนาศูนย'เด็กเล็ก
วัตถุประสงค
เพื่อให"การบริหารจัดการใน
สวนการศึกษาและศูนยเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานและปฏิบัติงานได"
รวดเร็วขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู"

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ"อน

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๒)
(๓)
- ยังขาดบุคลากรในการ
ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.
ปฏิบัติงานที่ตรงตามตําแหนง ๖๐
นักวิชาการศึกษา
- การได"รับหนังสือสั่งการตาง
ๆ จากอําเภอลาช"า บางครั้ง
เลยกําหนดเวลาการรายงาน
เจ"าหน"าที่จึงปฏิบัติไมทันเวลา

(๔)
-สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผน
อัตรากําลัง
-สงเจ"าหน"าที่เข"ารับการ
ฝQกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู" ความสามารถ
-ตรวจสอบหนังสือสั่งการจาก
อินเตอรเน็ต เพื่อเตรียมความ
พร"อมลวงหน"าและปฏิบัติทันที
เมื่อได"รับหนังสือ

(๕)
-ผู"อํานวยการกองการศึกษา
-ผช.นักวิฃาการศึกษา
ผช.เจ"าหน"าที่พนักงาน
ธุรการกองการศึกษา

(๖)

-การดําเนินการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กยังไมสมบูรณ
ตามมาตรฐานของศูนยเด็ก
เล็กเนื่องจากอยูในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
โดยรอบศูนย

- ปรับปรุงด"านอาคารสถานที่
เพื่อให"มีมาตรฐานใกล"เคียงกับ
มาตรฐานของกรมสงเสริมฯ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
-กองการศึกษาฯ
กองชาง

-๒๘-

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค'
(๑)
๓. การพัฒนาความพร"อม
ให"แกเด็กปฐมวัยกอนเข"ารับ
การศึกษาในภาคบังคับ
วัตถุประสงค
เพื่อสร"างความเข"าใจให"กับ
ผู"ปกครอง ให"มีความตระหนัก
ถึงความจําเปBนในการสงบุตร
หลานเข"ารับการพัฒนาความ
พร"อมเพื่อเตรียมเข"าศึกษา
ระดับการศึกษาภาคบังคับ
๖. กองสวัสดิการสังคม
๑. กิจกรรม
ด"านการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค
เพี่อให"พนักงานเจ"าหน"าที่มี
ความรู"ความสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายฯ ของ
ทางราชการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู"

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ"อน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๒)
(๓)
- เด็กปฐมวัยในพื้นที่บางสวน ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.
มีการพัฒนาการทางด"าน
๖๐
รางกาย อารมณ สังคมและ
สติปIญญาไมเหมาะสมตามวัย

(๔)
(๕)
-ผู"ปกครองเกิดความเข"าใจให"
-กองการศึกษา
ความสําคัญสงบุตรหลานเข"ารับ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การเตรียมความพร"อมกอนวัยเรียน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น

- ไมมีผู"อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคมเนื่องจากยัง
ไมได"รับโอน
- พนักงานสวนตําบลไมได"รับ
การอบรมให"ตรงตามสายงาน
ที่ปฏิบัติ
- พนักงานอาจจะทํางานไม
บรรลุผลสําเร็จเทาที่ควร

- รับโอนผู"อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม
- เจ"าหน"าที่จะต"องเข"ารวมโครงการ
ที่เปjดอบรมให"ความรู"เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด"านพัฒนาชุมชน
- เจ"าหน"าที่จะต"องศึกษาหาความรู"
เพิ่มเติมจากแหลงความรู"อื่น ๆ

๓๐ ตุลาคม ๕๙ – ๓๐
กันยายน ๖๐
- นักพัฒนาชุมชน
รักษาการในตําแหนง
ผู"อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม

หมายเหตุ

(๖)

-๒๙ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู"
งวด/เวลา
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
ที่พบจุดอ"อน
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค'
(๑)
(๒)
(๓)
๖. กองสวัสดิการสังคม
๒. กิจกรรม
การจายเงินสงเคราะหเบี้ย - การจายเงินเบี้ยยังชีพอาจจะ ต.ค.๕๙-๓๐ ก.ย.
ยังชีพผู"สูงอายุ
มีความเสี่ยงในการจายเงิน
๖๐
แบบขั้นบันไดอาจจะมีการนับ
วัตถุประสงค
ชางอายุผิด
เพื่อให"ผู"สูงอายุครบ ๖๐ ป' - ในต"นป'งบประมาณจะมีการ
ขึ้นไปได"ใช"ชีวิตอยูในสังคมได" มี จายเบี้ยยังชีพผู"สูงอายุลาช"า
รายได"เพื่อชวยเหลือตัวเองได" กวาปกติเพราะจะต"องมีการ
ตอไป มีการรับสมัครผู"สูงอายุ ตรวจสอบสถานะผู"สูงอายุให"
ของเดือนพฤศจิกายนของทุกป' แนนอนวายังอยูในพื้นที่เพื่อ
ทําการตรวจสอบการย"ายเข"าออก
-มีการประชาสัมพันธและติด
ป:ายรับขึ้นทะเบียนผู"สูงอายุ
รายใหมทุกป'

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)

(๕)

(๖)

- เพิ่มความละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน
-ปฏิบัติงานควบคูไปกับระเบียบ
และกฎหมาย

๓๐ ตุลาคม ๕๙– ๓๐
กันยายน ๖๐
- นักพัฒนาชุมชนรักษาการ
ในตําแหนงผู"อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม

-๓๐ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค'
(๑)

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู"

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ"อน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๒)
- การเสียชีวิตหรือการย"ายที่
อยูของผู"สูงอายุที่ญาติมาแจ"ง
ลาช"ามีการทําหนังสือเรียกคืน
เงิน

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

-๓๑ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค'
(๑)
๓.กิจกรรม
กิจกรรมจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพผู"พิการ
วัตถุประสงค'
เพื่อให"ผู"พิการได"มีชีวิตอยูใน
สังคมได"มีรายได" เพื่อให"
ชวยเหลือตัวเองได"ตอไป มีการ
รับสมัครผู"พิการเดือน
พฤศจิกายนของทุกป'

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู"

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ"อน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๒)
- ในต"นป'งบประมาณจะมีการ
จายเบี้ยยังชีพผู"พิการลาช"า
กวาปกติเพราะจะต"องมีการ
ตรวจสอบสถานะผู"พิการให"
แนนอนวายังอยูในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบ"าน
คลองสวน

(๓)
พฤศจิกายน

(๔)
เพิ่มความละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงานควบคูไปกับ
ระเบียบและกฎหมาย

(๕)
๓๐ ตุลาคม ๕๙ – ๓๐
กันยายน ๖๐
-นักพัฒนาชุมชนรักษาการ
ในตําแหนงผู"อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม

(๖)

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค'
(๑)
๔.กิจกรรม
กิจกรรมโครงการฟghนฟู
เศรษฐกิจ
วัตถุประสงค'
เปBนการสงเสริมผลิตภัณฑใน
ท"องถิ่นสินค"า OTOP ขยาย
ฐานลูกค"าและจัดหาตลาดให"ยัง
ยืน

-๓๒ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับป'สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู"
งวด/เวลา
การปรับปรุงการควบคุม
ที่พบจุดอ"อน

(๒)
- ทางหมูบ"านและชุมชนยังไม
เข"าใจในหลักเกณฑและระเบียบ
ในการจัดตั้งกลุมสินค"า OTOP
- สาเหตุยังไมมีการจัดทําสินค"า
OTOP
อยางจิงจังและไมมีกลุมตัวแทน
ที่จะทําการหาตลาดไมได"ขยายฐ
านลูกค"าไมได"
- พนักงาน เจ"าหน"าที่และชุมชน
ยังขาดความรู"ความเข"าใจใน
รายละเอียดของตัวสินค"าและ
โครงการและกฎระเบียบตาง ๆ
- เสี่ยงกับ สตง.ตรวจสอบเงิน

(๓)

(๔)
- จัดหาเอกสารหรือรายละเอียด
ผู"ที่มีความรู"ความเข"าใจใน
หลักการสงเสริมผลิตภัณฑ
ท"องถิ่น สินค"า OTOP
ให"ประชาชนในพื้นที่ตําบลบ"าน
คลองสวน
ได"ทราบและเข"าใจยิ่งขึ้น
เพื่อที่จะได"มีการจัดทําที่แน
นอนชัดเจน
- จัดหาตัวแทนเพื่อให"เกิดการ
รวมกลุม

แบบติดตาม ปอ.๓ (ตอ)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๕)
๓๐ ตุลาคม ๕๙ – ๓๐
กันยายน ๖๐
-นักพัฒนาชุมชนรักษาการ
ในตําแหนงผู"อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม

(๖)

ชื่อผู"รายงาน.....................................................
(นายณรงค พุมเจริญ)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบ"านคลองสวน
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

