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แบบ  ปอ.1 

 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร 

เรียน นายอ าเภอพิมาย/ผู้อ านวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที ่ 4  (จังหวัดนครราชสีมา) 
 

  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่   ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   
30  กันยายน  พ.ศ.  2560  ด้วยวิธีการที่เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบของฝ่ายบริหาร 
  จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560  เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

  อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อน ดังนี้ 
ส านักปลัดเทศบาล  พบจุดอ่อนเกี่ยวกับ 
 -  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กล่าวคือ ภัยต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนไม่สามารถทราบล่วงหน้าก่อน 
 -   การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด   เนื่องจากปัญหายาเสพติดเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  มปีระชาชน  เยาวชนในพื้นท่ีติดยาเสพติด  มีการค้าขายยาเสพติดในพ้ืนที่ 
 -    การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ  เนื่องจากกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ
และผู้พิการ  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่  ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่แข็งแรง และ  กรณีผู้สูงอายุที่
แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี    ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทางไปเบิกเงิน สภาพแวดล้อมภายใน  
ได้แก่  ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 -  กิจกรรม/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน  เนื่องจากกิจกรรม/โครงการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่  ประชาชนยังยากจน  ว่างงาน  มี
การพ่ึงพาเงินทุนจากนอกระบบ  การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร   
 - การจัดท าแผนสี่ปี   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  เนื่องจาก แผนพฒันาต าบลไม่ตรง
ตามความต้องการของประชาชน เพราะประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนา   ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากกระบวนการและขั้นตอนมีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น 
 -  การเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน  เนื่องจากแผนพัฒนามีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนเป็น
ประจ า  

 
กองคลัง  พบจุดอ่อนเกี่ยวกับ 
 -   ด้านพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน  เนื่องจากการจัดหาพัสดุระหว่างหน่วยงานขาดการประสานงานกัน 
ผู้ใช้ไม่วางแผนในการจัดหาทรัพย์สินตามแผนที่ท าไว้ 
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 -   พัสดุ-การซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน      เนื่องจากขาดการท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอาคาร
สถานที่หรือจัดท าไม่ครอบคลุมครบถ้วน ไม่มีการตรวจสอบความช ารุดอย่างจริงจัง 

-  ด้านการจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในเกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่ 
เป็นปัจจุบันไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดตามทวงถามได้และไม่มีการจัดท าแผน 
ที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน  ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเกิดจากผู้เสียภาษีบางรายไม่มา
ช าระภาษี บางคนอยู่นอกท าให้ไม่สะดวกในการช าระภาษี ท าให้มีภาษีค้างช าระในแต่ละปีหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้เทศบาลทราบ 
 
กองช่าง  พบจุดอ่อนเกี่ยวกับ 

- การจัดท าโครงการ  งานส ารวจ  งานออกแบบ  งานประมาณราคา เป็นความเสี่ยงที่เกิด 
จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  เนื่องจาก  ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดไม่ครบถ้วน  ไม่มีการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน  เพราะ  มคีวามคลาดเคลื่อนของค่าต่าง ๆ เกิดข้ึน ท าให้ขั้นตอนของการ
ออกแบบ และประมาณราคาเปลี่ยนตาม   ร้านค้ามีการสมยอมราคากันในการปรับราคาวัสดุให้สูงขึ้นเกินกว่า
ราคากลางวัสดุก่อสร้าง   ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับขึ้นลงทุกวัน   ท าให้การประมาณราคาต้องปรับ  
 -  ด้านงานก่อสร้าง  เนื่องจากการท างานระหว่างที่สภาพดินฟ้าอากาศและ                      ภัย
ธรรมชาติไม่อ านวย  ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของงานเกิดประสิทธิผลได้ไม่ดี
เท่าท่ีควร 
 -  ด้านงานไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือความ
ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน   
  
กองการศึกษา  พบจุดอ่อนเกี่ยวกับ   

- กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญา เนื่องจากมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อย และ
การจัดการท าฐานข้อมูลไม่เป็นระบบที่ชัดเจน 

-  กิจกรรมการส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย  พบความเสี่ยงในด้านการเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามระเบียบ  สตง.ทักท้วง 

-  กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  พบความเสี่ยงในด้านการเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามระเบียบ  สตง.ทักท้วง 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พบจุดอ่อนเกี่ยวกับ  
- กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากการจมน้ าในชุมชน  (การป้องกันการจมน้ า)  

เนื่องจากสภาพแวดล้อมพ้ืนที่ในต าบลรังกาใหญ่  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  ล าน้ าเค็ม  ล าน้ าทองหลาง  ล าห้วย
ฉกาจ  และมีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  จ านวน  80  แห่ง  และประชาชนขาดความตระหนักถึงปัญหาและการเฝ้า
ระวัง  ป้องกัน  โดยมีความคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ 

 
กองส่งเสริมการเกษตร  พบจุดอ่อนเกี่ยวกับ 

-  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร   เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ท าให้งานอาจ
ล่าช้า  หรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  และเกิดผิดพลาดได้  กรณีที่บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไม่มีผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทน 
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-  การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยธรรมชาติไม่ทันท่วงที   ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

ซ่ึงเทศบาลต าบลรังกาใหญ่จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีต่อไป 

 
  

 

 
      ลายมือชื่อ...................................................  

(นายเสถียร   ควบพิมาย) 
                นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

                        27   ตุลาคม  2560
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แบบ ปอ.2  
 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 
 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

สภาพแวดล้อมการควบคุม         
1.   สภาพแวดล้อมการควบคุม         
    1.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  
เนื่องจาก   
        การประสานงานไม่ได้ประสานงานโดยตรงกับผู้ที่
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า อาจท าให้อัตรา
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนได้ 

 

1.2 การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด   
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
เนื่องจาก  มีประชาชน  เยาวชนในพื้นท่ีติดยาเสพติด  มีการ
ค้าขายยาเสพติดในพ้ืนที่  
 

  1.3 การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
เนื่องจาก ผู้สูงอายุและผู้พิการ บางคนไม่สะดวกในการมารับ
เงิน และกรณีผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์จาก
ภาครัฐ  หน่วยงานอื่น อปท.ไม่สามารถตรวจสอบได้  ท าให้
อาจมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ซ้ าซ้อน สภาพแวดล้อมภายใน  
ได้แก่ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
  
   1.4 กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง
ยั่งยืน 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
เนื่องจาก  ประชาชนยังยากจน  ว่างงาน     มีการพึ่งพา
เงินทุนจากนอกระบบ  การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
 

 
 
 
 

  ผลการประเมิน 
 ส านักปลัดเทศบาล  แบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น  2  ฝ่าย  คือ 

1.  ฝ่ายอ านวยการ  ได้แก่  งานการเจ้าหน้าที่  
งานสวัสดิการและสังคม  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2. ฝ่ายธุรการ ได้แก่  งานธุรการ  งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน  งานจัดท างบประมาณ  
งานนิติการ  งานกิจการสภา    

      จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน   ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  พบความ
เสี่ยงในภารกิจ  7  กิจกรรม  ได้แก่ 
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีการ

ควบคุมท่ีเพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน 

   ความเสี่ยง 
- ไม่ได้ประสานงานโดยตรงกับผู้ที่รับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า อาจท าให้อัตรา
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนได้ 
   สาเหตุ 
- ภัยต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนไม่สามารถทราบล่วงหน้าก่อน   
-  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขาดประสบการณ์   
 -  อปพร.มีน้อย อีกท้ังขาดขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน    
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

       1.5 การจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  
เนื่องจาก แผนพัฒนาต าบลไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน เพราะประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เพราะ
กระบวนการและข้ันตอนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น    
 
      1.6 การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนฯ                
       เป็นความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก  
เนื่องจาก  แผนพัฒนาฯ  มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
แผนเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งชี้ให้เห็นว่า  แผนงานหรือ
โครงการที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนหรือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้  จึงได้มีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน 
 
     1.7  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาล
ต าบลรังกาใหญ่ 
      เป็นความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก  เนื่องจาก  
การด าเนินโครงการจะเน้นให้เป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม     

 
 

  

2. การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด   มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง    แต่ยังมีจุดอ่อน 
      ความเสี่ยง 
-มีประชาชน  เยาวชนในพื้นท่ี  ติดยาเสพติดมีการค้า
ขายยาเสพติดในพ้ืนที่   
สาเหตุ 
- สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปพ่อแม่ท างานไม่มีเวลา
ดูแลครอบครัว 
- เด็กและเยาวชนหันไปพ่ึงพายาเสพติดและ ค้ายาเสพ
ติด 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีมากข้ึน  
 
3.  การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ  มี
การควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังมีจุดอ่อน 
ความเสี่ยง 
  -  ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ที่แจ้งความประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดด้วยตนเองและมอบอ านาจให้
บุคคลอื่นรับแทน  ไม่มารับเงินตามก าหนดที่เจ้าหน้าที่
แจ้ง  เมื่อครบก าหนดเจ้าหน้าที่จะต้องส่งเงินคืนให้
เจ้าหน้าที่การเงินฯ  โอนเข้าบัญชีของเทศบาลเพ่ือเบิก
ในเดือนถัดไป 
   -  ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเนื่องจากมอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนมารับแทน 
   -  กรณีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้า
บัญชีฯ    ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทางไปเบิกเงิน 
  -  ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์จาก
ภาครัฐ  หน่วยงานอื่น อปท.ไม่สามารถตรวจสอบได้  
ท าให้อาจมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ซ้ าซ้อน 
     สาเหต ุ
 -  ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่แข็งแรงไม่สามารถมารับเงิน
ด้วยตนเองได้     
-  กรณีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชี    
ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทางไปเบิกเงิน 
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 แบบ ปอ.2  (ต่อ)  
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2.  การประเมินความเสี่ยง   
      2.1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       การประสานงานไม่ได้ประสานงานโดยตรงกับผู้ที่
รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า อาจท าให้อัตรา
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนได้ 
 

2.2 การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด   
     มีประชาชน  เยาวชนในพืน้ที่ติดยาเสพติด  มีการค้าขาย
ยาเสพติดในพ้ืนที่  
 

2.3 การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
     - ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพเป็นเงินสดด้วยตนเองและมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนรับ
แทน  ไม่มารับเงินตามก าหนดที่เจ้าหน้าที่แจ้ง  เมื่อครบ
ก าหนดเจ้าหน้าที่จะต้องส่งเงินคืนให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ  โอน
เข้าบัญชีของเทศบาลเพื่อเบิกในเดือนถัดไป 
    - ผู้สูงอายุไม่ได้รับเงินเนื่องจากมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมา
รับแทน 
    - กรณีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีฯ    
ผู้สูงอายุไม่สะดวกในการเดินทางไปเบิกเงิน 
  -  ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 

        2.4  กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัว
อย่างยั่งยืน 
     -  ประชาชนยังยากจน  ว่างงาน     มีการพึ่งพาเงินทุน
จากนอกระบบ  การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 
   -  การใช้คืนเงินของกลุ่มมีความล่าช้า 

 

      2.5 การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  
- กระบวนการและข้ันตอนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

 

      2.6  การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
      -  แผนพัฒนาฯ   มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งชี้ให้เห็นว่า  แผนงานหรือโครงการที่
น ามาบรรจุในแผนพัฒนาไม่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน
หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  จึงได้มีการ
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน 

   4. กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัว
อย่างยั่งยืน 
มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังมีจุดอ่อน 
จุดอ่อนหรือความเสี่ยง 
-  ประชาชนยังยากจน  ว่างงาน     มีการพึ่งพา
เงินทุนจากนอกระบบ  การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง
เท่าท่ีควร 
-  การใช้คืนเงินของกลุ่มมีความล่าช้า 
สาเหตุ 
-  คนในท้องถิ่นขาดจิตส านึก  ขาดความรัก  ความ
สามัคคี  ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน 
-  สมาชิกกลุ่มมีการมุ่งผลก าไรมากเกินไป  จนท าให้
ขาดความรักความสามัคคี 
 

5.  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังมีจุดอ่อน 
       จุดอ่อนหรือความเสี่ยง      
 กระบวนการและขั้นตอนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 

6.  การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
     มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังมีจุดอ่อน 
      จุดอ่อนหรือความเสี่ยง      
-  แผนพัฒนาฯ  มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งชี้ให้เห็นว่า  แผนงานหรือ
โครงการที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนหรือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้  จึงได้มีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง
แผน 
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 แบบ ปอ.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     2.7.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
      - การศึกษาดูงานและกลุ่มเป้าหมายหรือตัวชี้วัดในเรื่องที่ศึกษาดู
งานไม่ครอบคลุ่มทุกส่วนราชการ   
      

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      - จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต าบล
รังกาใหญ่             
      - จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าต าบล          
รังกาใหญ่ 
      - มีหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ปฏิบัติหน้าที่    ณ  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอด 24 ชั่วโมง 
     - จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
     - ซักซ้อมการระงับเหตุภัยต่าง ๆ อย่างน้อย  1 ครั้ง/เดือน 
     - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

     3.2   การด าเนนิงานแก้ไขปัญหายาเสพติด           
     - มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  มี
การศึกษาปัญหาเด็กและเยาวชนในเขต  ทต.รังกาใหญ่ โรงเรียนทั้ง 5 
โรงเรียน 
      - แยกกลุ่มเสี่ยงอบรม   มีการประสานงานกับผู้น าชุมชน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูแลบุตร
หลาน ถ้าพบเบาะแสให้แจ้งต ารวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      -  มีการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด  
     - สร้างเครือข่าย ศตส. อ าเภอและ ศตส.ต าบล 
 

3.3  การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ 
       -  จัดท าแผนการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพทุกหมู่บ้าน              
ทุกเดือน 
       -  ท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ทุกหมู่บ้าน  ทุกเดือน 
      -  กรณีผูสู้งอายุ   ผู้พิการ  ที่แจ้งความประสงค์รับเงินเป็นเงินสด  
ไม่มาติดต่อขอรับเงินติดต่อกันเป็นเวลา  3  เดือน  ควรเปลี่ยนการ
จ่ายเงินสดเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ 
 

7.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และ
บุคลากรเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
     มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  
แต่ยังมีจุดอ่อน 
      จุดอ่อนหรือความเสี่ยง      
เนื่องจากการศึกษาดูงานและกลุ่มเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดในเรื่องที่ศึกษาดูงานยังไม่ครอบ
คลุ่มทุกส่วนราชการ     
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

          - กรณีท่ีผู้สูงอายุ  และผู้พิการไม่แข็งแรง  ควรมอบอ านาจให้ให้บุคคล
อ่ืนรับแทนตลอด 
   -  การตรวจสอบสิทธิของผู้สูงอายุ  ผู้พิการว่าได้รับเงินจากภาครัฐ 
หน่วยงานอื่น หรือไม่นั้น  ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่จ่ายเงิน
ควรประสานมายัง อปท. ในท้องที่ท่ีผู้สูงอายุและผู้พิการอาศัยอยู่ 
    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพทั้งหมดในต้นปีงบประมาณใหม่ 
  -  ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

    3.4  กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างย่ังยืน        
      -    เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ให้ความส าคัญกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ชุมชน 
     -  ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและวิชาการ 
     - มีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานในพ้ืนที่ไปดูงาน 
     - จัดหาสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม 
 

    3.5  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี
   - จัดประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  หน่วยงาน
ในพ้ืนที่ 
    -  กระบวนการ  ขั้นตอน  จัดท าแผนเป็นไปตามระเบียบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 
     -  ผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคัญกับมติที่ประชุม    
 

3.6  การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
     - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเข้ามาร่วมแสดงความ
คิดเห็น    เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนโดยการประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ   แจก
แผ่นพับ และทางหอกระจายข่าว และส่งเสริมให้มีการจัดเวทีประชาคมให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน 
   -มีการให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชน  ก่อนการประชุมประชาคม  
เกี่ยวกับแนวทาง  ขั้นตอนการจัดท าแผน  การติดตามตรวจสอบโครงการที่ได้
เสนอเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 

- ให้ผู้น าท้องถิ่นให้ความส าคัญของมติที่ประชุม     
 

     3.7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

- การด าเนินโครงการจะเน้นให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์  
และก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม   
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     - ท าค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพ่ือทราบ 
    - ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาล  และการ
ติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  เช่น  การท าป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  เบอร์โทรสายด่วนต่าง ๆ   ติดในหมู่บ้าน  ชุมชน   
ติดที่รถดับเพลิง  

- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของศูนย์ อปพร.  
ต าบลรังกาใหญ่ เพ่ือร่วมสมัครเข้าเป็นสมาชิก  
    - ท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมตามแผน 
 

4.2 การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด           
- ท าค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนเพ่ือทราบ 
- ประชาสัมพันธ์เครือข่าย ศตส. อ าเภอและ ศตส.ต าบลรณรงค์และ 

ประชาสัมพันธ์โทษที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 

4.3 การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ     
-  ท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเบี้ยยังชีพ    หมู่บ้าน   

ทุกเดือน  แจ้งเวียนเพื่อทราบ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ทราบล่วงหน้าก่อนวันจ่ายเงินอย่าง 

น้อย  3  วัน 
 

      4.4  กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างย่ังยืน        
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่ม   

เน้นเรื่องความรัก  ความสามัคคี  การประหยัด  อดออม  และความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของ อปท.  อย่างทั่วถึง 
 

        4.5 การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
-  ท าค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเข้าร่วมประชุม 

ประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน   แจ้งเวียนเพื่อทราบ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการเข้า 

มาร่วมแสดงความคิดเห็น    เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนโดยการประชาสัมพันธ์ ปิด
ประกาศ   แจกแผ่นพับ และทางหอกระจายข่าว และส่งเสริมให้มีการจัดเวที
ประชาคมให้ครบทุกหมู่บ้าน 
 

     4.6.  การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
   -  มีการให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชน  ก่อนการประชุมประชาคม  
เกี่ยวกับแนวทาง  ขั้นตอนการจัดท าแผน  การติดตามตรวจสอบโครงการที่ได้เสนอ
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     4.7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล และบุคลากรเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

- ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ 
 

5. การติดตามประเมินผล 
   5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     -  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกัน  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ า  มี
การประชุมปรึกษาหารือ  วิเคราะห์ปัญหา  และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ   
 

5.2 การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด           
-  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกัน  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็น 

ประจ า  มีการประชุมปรึกษาหารือ  วิเคราะห์ปัญหา  และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 

-  มอบหมายให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติ  ประสานกับผู้น าหมู่บ้านเพ่ือเฝ้าระวัง 
และตรวจสอบผู้ที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติด 
 

5.3 การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ     
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

มอบหมายให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติ  ประสานกับผู้น า  ติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้อายุและผู้พิการ  ว่าในแต่ละเดือนมีปัญหาและอุปสรรคอะไร  หมู่บ้าน
ต้องการให้ปรับปรุงส่วนไหน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 

5.4  กิจกรรม/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างย่ังยืน        
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

มอบหมายให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติ  ประสานกับผู้น า  ติดตามผลการด าเนินงานการ
อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพ 
 

5.5  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ป ี
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้าน 
- ติดตามโครงการที่ได้จัดท าประชาคมของแต่ละหมู่บ้านว่า 

ได้ด าเนินการจัดท าแผนตรงตามท่ีได้ประชุมประชาคมหรือไม่  
 

      5.6  การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
  - ตรวจสอบจากการจัดท าแผนเพ่ิมเติมในปีงบประมาณหรือไม่  หรือ
เปอร์เซ็นต์การติดตามและประเมินผลแผนประจ าปี 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 5.7.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
    -  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   
 

2. กองคลัง   
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1ด้านพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน 
          วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน เป็นความเสี่ยงด้าน
ประสิทธิภาพขององค์กร เนื่องจากการจัดหาพัสดุระหว่างหน่วยงาน
ขาดการประสานงานกัน ผู้ใช้ไม่วางแผนในการจัดหาทรัพย์สินตามแผน
ที่ท าไว้ 
 

     1.2 ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
         วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน เป็นความเสี่ยงด้าน
ประสิทธิภาพขององค์กร เนื่องจากขาดการท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่หรือจัดท าไม่ครอบคลุมครบถ้วน ไม่มีการ
ตรวจสอบความช ารุดอย่างจริงจัง 
 

     1.3 ด้านการจัดเก็บรายได้  
     ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในเกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่
เป็นปัจจุบันไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดตามทวง
ถามได้และไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเกิดจากผู้เสียภาษีบาง
รายไม่มาช าระภาษี บางคนอยู่นอกต าบลท าให้ไม่สะดวกในการช าระ
ภาษี ท าให้มีภาษีค้างช าระในแต่ละปีหรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้เทศบาลทราบ 
 

2   การประเมินความเสี่ยง   
2.1 ด้านพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน 
     เนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ก าหนดความต้องการพัสดุ การด าเนินการจัดหาไม่เป็นไปตามแผนการ
จัดหาพัสดุ 
 

     2.2 ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
     เนื่องจากไม่มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาทรัพย์สิน หรือแผนที่ท า
ไม่ครอบคลุมครบถ้วน และการไม่ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด ไม่มีการ
ตรวจสอบความช ารุดเสียหายของทรัพย์สินอย่างจริงจัง 

 
 
 
 
กองคลัง 
แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น 
4 งานคือ  
(1) งานการเงินและบัญชี  
(2 ) งานพัสดุและทรัพย์สิน  
(3)  งานพัฒนารายได้  
(4)  งานธุรการ  
      จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  พบ
ความเสี่ยง ได้แก ่ 
1. ด้านพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน  
2. ด้านพัสดุ-การซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน  
3. ด้านการจัดเก็บรายได้ 
จากการติดตามผล พบว่า 

1.      1. ด้านพัสด-ุการจัดหาทรัพย์สิน มี
การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกอง
คลังได้ด าเนินการดังนี้ 

2.           1.1 จัดให้มีการประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ 
และแผนการใช้จ่ายเงิน 

3.           1.2 แจ้งแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย 
     2. ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
ในการติดตามประเมินผลไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากยังไม่มีการ
จัดท าแผนซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และ
อาคารสถานที่ 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     2.3 ด้านการจัดเก็บรายได้ 
     -ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่สามารถติดตามทวง
ถามภาษีค้างช าระได้ 
     -ไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
     -มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
        3.1 ด้านพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน 
     ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลความเหมาะสมของนโยบายตาม
แผนการจัดหาพัสดุและข้ันตอนการด าเนินการต่าง ๆ มีการประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

     3.2 ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
     ก ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนซ่อม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินและประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพย์สิน 
 

     3.3 ด้านการจัดเก็บรายได้ 
     -ติดตามและปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ของผู้เสียภาษีให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอเพ่ือให้เกิดความถูกต้องและจัดส่งจดหมายให้ถึงมือผู้รับได้อย่าง
ถูกต้อง 
  -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดท าแผนที่ภาษี 
  -ประสานงานกับส านักงานที่ดินเพ่ือขอคัดส าเนาเอกสารการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
 

4.  สารสนเทศและการติดตอ่สื่อสาร 
        4.1 น าระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหาร
และปฏิบัติราชการ เช่น การค้นหาระเบียบหรือหนังสือสั่งการจาก
อินเตอร์เน็ตเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วโดยไม่ต้องรอหนังสือสั่งการ
ตามระบบธุรการซึ่งส่วนมากจะช้าไม่ทันการ 
 

       4.2 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เช่น  
เผยแพร่นโยบายแผนการจัดหา กระบวนการ และขั้นตอนในการ
ด าเนินการรวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานทราบและ
ถือปฏิบัติและท าความเข้าใจและชี้แจงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างให้กับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทราบเป็นประจ าทุก 
ไตรมาส และแจ้งเวียนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ เพ่ือก าหนดแนวทางใน
การตรวจสอบความช ารุดเสียหายของทรัพย์สินและก าหนดแผนการซ่อม
บ ารุงทรัพย์สินให้กับทุกหน่วยงานทราบ 

      3. ด้านการจัดเก็บรายได้ มีการควบคุม
ที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับ
หนึ่ง โดยกองคลังได้ด าเนินการดังนี้ 
          3.1 มีการขอเอกสารหลักฐานข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสียภาษี 
          3.2 มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตาม
ทวงถามการค้างช าระภาษี 
          3.3 มีการประชาสัมพันธ์ก าหนดการ
ช าระภาษี 
       3.4 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
การจัดท าแผนที่ภาษี  
          3.5 มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน โดยการออกส ารวจพื้นที่โดยน า
ฐานข้อมูลเดิมเป็นแนวทางในการ 
ปรับปรุงข้อมูลและมีการสืบค้นข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เพิ่มเติมด้วย 
 

        แต่อย่างไรก็ตาม เทศบาลยังไม่
สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน 100 % 
เนื่องจากยังไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่าง
เป็นระบบและไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้
โดยตรง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบ 
หรือมีท่ีอยู่นอกเขตต าบลท าให้ไม่สะดวกที่จะ
เดินทางมาช าระภาษี 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     4.3  มีการส่งจดหมายไปยังผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีให้ครบทั้ง 3 ภาษี
ก่อนที่จะถึงระยะเวลาให้มายื่นแบบและช าระภาษีในแต่ละปี 
     4.4 มีการจัดท าหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เช่น ส านักงานที่ดิน  
 

5.  การติดตามประเมินผล 
         ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางโทรศัพท์ 
โทรสาร และหนังสือเพ่ือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
ด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานผลการ
ด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและ นายกเทศมาตรีทราบผลการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

3.กองช่าง 
    1. สภาพแวดล้อมการควบคุม         
    1. การจัดท าโครงการ  วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในที่มี
ผลกระทบต่อการควบคุม  โดยวิเคราะห์  
       1.1 การจัดท าโครงการ  งานส ารวจ  งานออกแบบ   งาน
ประมาณราคา  พบว่า   

1. ความคลาดเคลื่อนของค่าต่างๆเกิดขึ้น ท าให้ขั้นตอนของการ
ออกแบบ และประมาณราคาเปลี่ยนตาม 

2. ร้านค้ามีการสมยอมราคากันในการปรับราคาวัสดุให้สูงขึ้น 
3. ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับขึ้นลงทุกวันท าการประมาณราคา

ต้องปรับตาม 
 

1.2 ด้านงานก่อสร้าง   
          วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม  โดยวิเคราะห์  พบว่า     

- การท างาน ระหว่างที่สภาพดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติ
ไม่อ านวย ท าให้เกดิความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของงาน
เกิดประสิทธิผลได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 

 

1.3  ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
          วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุม  โดยวิเคราะห์  พบว่า     
      อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือ
ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลการประเมิน 
   กองช่าง  แบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงานออกเป็น  2  ฝ่าย  คือ 

1.  ฝ่ายการโยธา 
2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง    

      จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน   
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ 
3  กิจกรรม  ได้แก่ 
1.  กิจกรรมการจัดท าโครงการ   
   ความเสี่ยง 
1) การปฏิบัติงานไม่ลงไปตรวจสอบพื้นท่ี
จริง 
2) เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูลไม่สามารถแสดง
รายละเอียดและข้อมูลต่อผู้ออกแบบได้
ครบถ้วน 
    ปัจจัยเสี่ยง 
1) ผลงานที่ออกมาไม่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ 
2) แบบแปลนไม่ถูกต้อง 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

   2.  การประเมินความเสี่ยง   
      2.1 การจัดท าโครงการ  งานส ารวจ  งานออกแบบ   งาน
ประมาณราคา   พบว่า 

1. ขั้นตอนการส ารวจคลาดเคลื่อน ผิดพลาด หรือข้อมูลตกหล่น 
2. ราคาวัสดุบางรายการไม่ปรากฏในราคากลางของพาณิชย์

จังหวัดท าให้ต้องสืบราคาจากร้านค้าในท้องถิ่น ซึ่งราคา
อาจจะสูงเกินความเป็นจริง 

3. ราคาวัสดุก่อสร้างที่น ามาประมาณการไม่เป็นปัจจุบัน 
 

     2.2 ด้านงานก่อสร้าง  พบว่า 
          การท างาน ระหว่างที่สภาพดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติไม่
อ านวย ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของงาน
เกิดประสิทธิผลได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
 

     2.3 ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  พบว่า   
         อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน  
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1  การจัดท าโครงการ  งานส ารวจ   งานออกแบบ   งานประมาณ
ราคา  

1. ซักซ้อมความเข้าใจระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ส ารวจให้มากข้ึน 
2. จัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกับการท างานในหน้าที่ 

รับผิดชอบการสืบราคาวัสดุก่อสร้างจากร้านค้า  จ านวน 3 ร้าน  เป็น
อย่างต่ าแล้วน าค่าท่ีได้มาเฉลี่ยแล้วก าหนดเป็นราคากลางวัสดุก่อสร้าง
และสืบค้นราคากลางเพ่ือน ามาประกอบการก าหนดราคากลางให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

3.2 ด้านงานก่อสร้าง 
         มีการแจ้งผู้น าชุมชนก่อนที่ผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินการในแต่ละ
โครงการ ก าชับผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรวจสอบแบบแปลน 
รายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะด าเนินการควบคุมงานโครงการก่อสร้าง
นั้น ๆ  มีการแจ้งผลการปฏิบัติงานกลับไปยังผู้น าชุมชน ทุกครั้งที่มี
การด าเนินการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 
 

3.3 ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
         มีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีส าหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

2.  กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง   
ความเสี่ยง 
1. การท างาน ระหว่างที่สภาพดินฟ้าอากาศ
และภัยธรรมชาติไม่อ านวย ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน และคุณภาพของงาน
เกิดประสิทธิผลได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
    ปัจจัยเสี่ยง 
1) เกิดการล่าช้าในการท างาน 
2) คุณภาพของงานไม่เกิดประสิทธิผล
เท่าท่ีควร 
 

3.  กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า        
ความเสี่ยง 
1). อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่
ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย สะดวก 
รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน    
    ปัจจัยเสี่ยง 
1. อุปกรณ์ท่ีใช้ยังไม่ทันสมัยและมีอายุการใช้
งานไม่ยาวนาน 
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
-วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3.สภาพพ้ืนที่ยากต่อการปฏิบัติงาน 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4.  สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
       4.1 น าระบบ Internet  โทรศัพท์ โทรสาร   มาช่วยใน
การบริหารงานและการปฏิบัติราชการ เช่น การค้นหาระเบียบ  
หนังสือสั่งการหรือราคากลางวัสดุก่อสร้าง  จาก Internet  เพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็ว และเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร 
 

       4.2  มีการประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง  เช่น 
การประสานงานในส่วนต่าง ๆ   การประมาณการโครงการตาม
เทศบัญญัติฯ  การติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน เป็นต้น 
 

5.  การติดตามประเมินผล 
    ติดตามประเมินผล  การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแล้ว 

รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และ นายกเทศมนตรี 
ทราบผลด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

4.  กองสาธารณสุข 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1. งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
    - กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากการจมน้ าใน
ชุมชน (การป้องกันการจมน้ า) 
      สภาพแวดล้อมในต าบลรังกาใหญ่  เป็นที่ราบสูงลูกคลื่นลอน
ตื้น มีพ้ืนที่ทั้ง 74.34  ตารางกิโลเมตร  หรือ 46466.25 ไร่   แบ่ง
การปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มีแหล่งน้ าเสี่ยงในเขตต าบล          
รังกาใหญ่  แหล่งน้ าในเขตต าบลรังกาใหญ่  ประกอบด้วย แหล่ง
น้ าธรรมชาติ  ล าน้ าเค็ม ล าน้ าทองหลาง  ล าห้วยฉกาจ  และมี
แหล่งน้ าสร้างข้ึน  ได้แก่  ฝ่ายน้ าล้น  อ่างเก็บน้ า 4 แห่ง  บ่อน้ า
ตื้น  12 แห่ง  บ่อน้ าเพ่ือการเกษตร  47 แหล่ง  แหล่งน้ า
สาธารณะ 17 แห่ง 
  
2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากการจมน้ าใน
ชุมชน (การป้องกันการจมน้ า) 
    ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
    สภาพแวดล้อมพ้ืนที่ในต าบลรังกาใหญ่  มีแหล่งน้ าเสี่ยงจ านวน
มาก แหล่งน้ าธรรมชาติ  ล าน้ าเค็ม ล าน้ าทองหลาง  ล าห้วยฉกาจ  
และมีแหล่งน้ าสร้างขึ้น จ านวน 80 แห่ง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ
งานประจ า สภาพแวดล้อมภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอกโดยวิเคราะห์ประเมินผล
ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ 
1. งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
    - กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากการจมน้ าในชุมชน (การป้องกันการจมน้ า) 
  ความเสี่ยง 
- การเสียชีวิตจากการจมน้ า ของเยาวชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี  
  ปัจจัยความเสี่ยง 
- พ้ืนที่แหล่งน้ าเสี่ยงมีจ านวนมาก 
- เยาวชนและประชาชน และเยาวชนยังขาด
ความรู้ ความตระหนัก และทักษะในการลอยตัว
เพ่ือเอาชีวิตรอด 
- ประชาชนไม่ตระหนักถึงปัญหาและความรุนแรง
ของ การเสียชีวิตจากการจมน้ า 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

   ความเสี่ยงด้านประชาชน 
     ประชาชนขาดความตระหนักถึงปัญหาและการเฝ้าระวัง ป้องกัน  
โดยมีความคิดว่าเป็น ความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     - เสนอผู้บริหารเพ่ือสนับสนุน โดยออกนโยบายการเฝ้าระวังและ
การป้องกัน การจมน้ าในชุมชน    
    - ขอความร่วมมือทีมสหวิชาชีพ เป็นทีมงานในการด าเนินกิจกรรม
ควบคุม ได้แก่ ทีมโรงเรียน ทีมชุมชน ทีมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีม
สาธารณสุข และ ทีม อปท. 
     - ส ารวจและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเสี่ยง โดยการติดตั้งอุปกรณ์
ช่วยชีวิตเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุจมน้ า ได้แก่ ป้ายแสดงเขตน้ าลึกอันตราย 
แกลลอน ไม้และเชือกส าหรับช่วยดึงเมื่อพบการจมน้ า  ป้ายแสดง
ขั้นตอนการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง 
     - จดัอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการจมน้ าโดยการลอยตัวเพ่ือ
เอาชีวิตรอด และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น แก่เยาวชนและประชาชน 
     - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในชุมชนเรื่อง การเฝ้าระวังการจมน้ า
ในช่วงปิดเทอม ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ 
     - จดัอบรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการจมน้ าโดยอย่าก้ม  อย่า
ใกล้ อย่าเก็บ แก่ครูพ่ีเลี้ยงเด็กเพ่ือถ่ายทอดให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
     - มีการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ า ผ่าน
ทางเสียง  รถประชาสัมพันธ์ เสียงไร้สาย หอกระจายข่าว และการ
จัดท าแผ่นพับ  
     - การะประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่ ในการ
ให้ความรู้ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการจมน้ า 
 
5. การติดตามประเมินผล 
     - ก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5.  กองการศึกษา 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       มีการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  
แต่ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้น้อย  การจัดท าฐานข้อมูลยังไม่ชัดเจน 

1.2 กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
- การเบิกจ่ายไม่ตรงตามระเบียบ 
- สตง.ทักท้วง 
1.3  กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
- การเบิกจ่ายไม่ตรงตามระเบียบ 
- สตง.ทักท้วง 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่ได้รับการสืบทอด  เผยแพร่  อาจสาบสูญ
ไป 
2.2 กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
-  มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง 
2.3 กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
-  มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มีการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
3.2 กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
ศึกษาระเบียบกฎหมาย เพ่ิมเติมเป็นประจ า เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ปรับสถานการณ์ท างานให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
3.3 กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
ศึกษาระเบียบกฎหมาย เพ่ิมเติมเป็นประจ า เพ่ือใช้เป็น 
แนวทางการปฏิบัติงาน ปรับสถานการณ์ท างานให้เข้ากับระเบียบ
กฎเกณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา  
       ได้วิเคราะห์ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน  ตามภารกิจงานประจ า  
สภาพแวดล้อมภายใน  และสภาพแวดล้อม
ภายนอก  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ผลประเมิน
พบความเสี่ยงใน ภารกิจ 3 กิจกรรม  
1. กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงาน
เทศกาลเที่ยวพิมาย 
3. กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่ามีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน 
   โดยกองการศึกษา ได้ด าเนินการดังนี้ 
กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- มีการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างเป็นระบบ 

- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
และให้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ  

กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 

-    มีการศึกษาระเบียบอยู่เป็นประจ า 
-    ส่งบุคลากรเข้าอบรมระเบียบและข้อ
กฎหมายต่างๆ 
กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
-    มีการศึกษาระเบียบอยู่เป็นประจ า 
-    ส่งบุคลากรเข้าอบรมระเบียบและข้อ 

     กฎหมายต่างๆ 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
  4.1 น าระบบ  Internet  โทรศัพท์  โทรสาร  มาช่วยในการ
บริหารงานและการปฏิบัติราชการ  เช่น  การค้นหาระเบียบ  หรือ
หนังสือสั่งการจาก  Internet  เพ่ือ เพ่ือปฏิบัติตามข้อก าหนดและ
แนวทางการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง  มีความสะดวก  รวดเร็ว
และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
4.2 มีการประสานงานภายในและภายนอกกองการศึกษา  เช่น  
การประสานงานกับส่วนงานต่างๆ  ในการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษา   วันส าคัญต่างๆ  งานประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงงาน
กีฬาและนันทนาการ  ฯลฯ  การส่งหนังสือเชิญประชุมหารือการ
จัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การเชิญ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือมาให้ความรู้แก่บุคลากรและส่งบุคลากร
เข้าอบรม  เป็นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
       ใช้แบบสอบถาม  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  
แล้วรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา  และ
นายกเทศมนตรีทราบผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
6. กองส่งเสริมการเกษตร 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อม
ภายในที่มีผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์จากภารกิจงาน
ตามโครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง พบว่ากองส่งเสริมการเกษตร มี
บุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ท าให้งานอาจ
ล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และเกิดผิดพลาดได้กรณีที่บุคลกร
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 

     1.2 การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมภายใน 
   -  ขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และ
อัตราก าลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
 - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
จ ากัดด้วยงบประมาณท่ีจะสามารถน ามาด าเนินการได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมิน 
      กองส่งเสริมการเกษตร แบ่งโครงสร้างและ
การปฏิบัติงานออกเป็น 2 งาน คือ 
1. งานส่งเสริมการเกษตร 
2. งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

      ได้วิเคราะห์ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน ตามภารกิจต่างๆ และสภาพแวดล้อม  
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.  
2544  ผลประเมินพบว่า 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
      ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้ผลิตผลทางการ
เกษตร ได้รับความเสียหาย และเมื่อถึงฤดูแล้งประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1 การพัฒนาบุคลากร  
     มีบุคลากรที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ท าให้
งานอาจล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และเกิดผิดพลาดได้ 
กรณีท่ีบุคลกรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
 

 2.2 การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
       - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติไม่ทันท่วงที 
      - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 การพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาบุคลากร โดยการให้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ หรือให้ศึกษาในระดับสูงขึ้น          
 

3.2 การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
     ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 

- พัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยไปฝึกอบรมสัมมนา และฝึก 
วิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้เกิดความรู้ความ
ช านาญ 
  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และ
ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน                  
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
   -     น าระบบ อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการ
ประสานงาน ต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
 

 

-  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ พบความเสี่ยง  เนื่องจาก
บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถ และความ
เข้าใจในงานเฉพาะด้าน 
    - กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ    
      พบความเสี่ยง  เนื่องจาก  ยังไม่สามารถ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที ยังมีความเสี่ยง

ที ่
ต้องมีการวางแผน การปรับปรุง การควบคุมต่อไป 
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แบบ ปอ.2  (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

4.2. กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
- ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ Internet วิทยุ 

โทรทัศน์ และทางสื่อสิ่งพิมพ์ มาช่วยในการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติ เพ่ือแจ้งให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้า และเพ่ือเตรียมการป้องกันภัย และส ารวจข้อมูล
ข่าวสารจากระบบ Internet เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรอรับหนังสื่อสั่งการที่มาตาม
ระบบธุรการ เพราะอาจล่าช้าไม่ทันการ 
 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

- ใช้การปรับปรุงแบบสอบทาน เป็นเครื่องมือในการ 
ติดตามประเมินผล แล้วรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหาร
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

5.2 กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
       - ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบถามและการ
รายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพ่ือสอบ
ทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
 

 

 
 
สรุปผลการประเมิน 

  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  5  องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลและ
เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 
 

                                          ลงช่ือ............................................... 
                                                   (นายเสถียร   ควบพิมาย) 

                                                     นายกเทศมนตรตี าบลรงักาใหญ่ 
                                                    27  ตุลาคม  2560
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แบบ  ปอ.3 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
1. การป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัย 
         - เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
ในชุมชน ให้มีความปลอดภัย  
และสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รบัความ
เดือดร้อนได้รวดเร็ว  ทัน
เหตุการณ์ 
 

   - ไม่ไดป้ระสานงาน
โดยตรงกับผูท้ี่รับผิดชอบงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
  - การปฏิบัติงานเปน็ไปด้วย
ความล่าช้า อาจท าให้อัตราการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิน
เพิ่มข้ึนได ้
 

   สาเหต ุ
 -  ภัยต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึนไม่
สามารถทราบล่วงหน้าก่อน   
 - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขาดประสบการณ์   
  -  อปพร.มีน้อย อีกทั้งขาด
ขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน    

1  ต.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   - ประชาสัมพนัธ์งานศูนยป์้องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยของเทศบาล  และการติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน  เช่น  การท าปา้ยประชาสัมพันธ์เบอร์
โทรศัพท์ศูนยป์้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  เบอร์
โทรสายดว่นตา่ง ๆ   ติดในหมู่บา้น  ชุมชน   ติดที่
รถดับเพลิง  
  - รณรงค์และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของศูนย์ อปพร. ต าบลรังกาใหญ่ เพื่อร่วม
สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
   - สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยให้
สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานได้ 
    - ท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ฝึกซ้อมตามแผน 
    -  ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดา้นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย    อปพร.  EMS   เข้าฝึกอบรม
ที่หน่วยงานต่าง ๆ  จัด 
    - ซักซ้อมการระงับเหตุภัยต่าง ๆ อย่างน้อย  1 
คร้ัง/เดือน 
  - จัดเจ้าหน้าทีป่ฏิบัตงิานตลอด  24  ชั่วโมง 

365 วัน 
30 ก.ย. 61 
- ปลัดเทศบาล 
- เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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แบบ  ปอ.3 (ต่อ) 
 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
2.  การด าเนินงานการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-  เพื่อป้องกันการแพร่ขยาย
ของยาเสพติดในเขตพื้นที่และ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้พ้นจาก
ติดยาและมีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น 
-  . เพื่ อสนองนโยบายของ
รัฐบาล 5 ร้ัวป้องกัน 

มีประชาชน  เยาวชนในพืน้ที่ตดิยาเสพติด  
มีการค้าขายยาเสพติดในพืน้ที่  
 

สาเหต ุ
   - สภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลงไปพ่อแม่
ท างานไม่มีเวลาดูแลครอบครัว 
   -  เด็กและเยาวชนหันไปพึ่งพายาเสพติด
และค้ายาเสพติด 

1  ต.ค. 60    - มีการจัดการอบรมโครงการพัฒนาเด็กเพื่อได้มี
การแยกกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าฝึกอบรม 
   - จัดให้เด็กได้มีการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
ในชุมชนเพื่อให้เด็กได้ห่างไกลจากยาเสพติด 
3.จัดให้มีการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ ทต.   รังกาใหญ ่
   - มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนประสานกบัผูน้ า
หมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ที่ถูกจับกุมใน
คดียาเสพติด 

- ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานป้องกัน  รายงาน 
ผลการปฏบิัติงานเปน็ประจ า  มกีารประชุม
ปรึกษาหารือ  วิเคราะห์ปัญหา  และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผูป้ฏิบัติ 

365 วัน 
30 ก.ย. 61 
- ปลัดเทศบาล 
- เจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
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แบบ  ปอ.3 (ต่อ) 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
    - เพื่อให้เป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย  ยัง
ชีพผู้สงูอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

   - ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพเปน็เงินสดด้วยตนเองและมอบอ านาจให้
บุคคลอื่นรับแทน  ไม่มารับเงินตามก าหนดที่เจา้หน้าที่
แจ้ง  เมื่อครบก าหนดเจ้าหน้าทีจ่ะต้องส่งเงินคนืให้
เจ้าหน้าที่การเงินฯ  โอนเข้าบญัชีของเทศบาลเพื่อเบิก
ในเดือนถัดไป 
   - ผู้สูงอายไุม่ได้รบัเงินเนื่องจากมอบอ านาจให้บุคคล
อื่นมารับแทน 
   -  กรณีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้า
บัญชีฯ    ผู้สูงอายไุม่สะดวกในการเดินทางไปเบิกเงิน 
   - ผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์จาก
ภาครัฐ  หน่วยงานอื่น อปท.ไมส่ามารถตรวจสอบได้  
ท าให้อาจมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ซ้ าซ้อน 
   - ระเบียบที่เก่ียวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
     สาเหต ุ
  -  ผู้สูงอายุและผู้พิการไม่แข็งแรงไม่สามารถมารับเงิน
ด้วยตนเองได้     
   -  กรณีผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้า
บัญชี    ผูสู้งอายไุม่สะดวกในการเดินทางไปเบิกเงิน 

1 ต.ค. 60 
 

-  จัดท าแผนการออกบริการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพทุกหมู่บ้าน  ทุกเดือน 
- ท าค าสัง่มอบหมายเจ้าหนา้ที่รบัผิดชอบใน
การจ่ายเบี้ยยังชีพ  ทุกหมู่บา้น  ทุกเดือน 
- กรณีผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  ที่แจง้ความ
ประสงค์รับเงนิเป็นเงนิสด  ไม่มาติดต่อขอรับ
เงินติดต่อกันเป็นเวลา  3  เดือน  ควรเปลี่ยน
การจ่ายเงินสดเป็นการโอนเข้าบัญชีผู้มสีิทธิ์ 
- กรณีที่ผู้สูงอายุ  และผู้พิการไม่แข็งแรง  
ควรมอบอ านาจให้ให้บุคคลอื่นรับแทนตลอด 
-  การตรวจสอบสิทธิของผูสู้งอายุ  ผู้พิการวา่
ได้รับเงินจากภาครัฐ หน่วยงานอื่น หรือไม่
นั้น  ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ที่จ่ายเงินควรประสานมายัง อปท. ในท้องที่ที่
ผู้สูงอายุและผู้พิการอาศัยอยู่ 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รบัเงินเบี้ยยังชีพ
ทั้งหมดในต้นปีงบประมาณใหม่ 
- ศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้อง 

365 วัน 
30 ก.ย. 61 
- ปลัดเทศบาล 
- งานสวัสดิการ
และสังคม 
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แบบ  ปอ.3 (ต่อ) 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 

หมาย
เหตุ 

 
 

(6) 
4. กิจกรรม /โครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 
     -  เพื่อให้โครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงและยั่งยนื 
 
 
 
 
 
5 . การจัดท าแผนพฒันาสีป่ ี
     วัตถุประสงค์  
       เพื่อให้การพัฒนาต าบลมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายก าหนด 
 

-  ประชาชนยังยากจน  วา่งงาน  มีการพึ่งพาเงนิทนุจาก
นอกระบบ  การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร 
-  การใช้คืนเงินของกลุ่มมีความล่าชา้ 
 

สาเหต ุ
-  คนในท้องถ่ินขาดจติส านึก  ขาดความรัก  ความสามัคคี  
ความเอ้ือเฟื้อเก้ือกูลกัน 
-  สมาชิกกลุ่มมีการมุ่งผลก าไรมากเกินไป  จนท าให้ขาด
ความรักความสามัคค ี
 
 
-  แผนพัฒนาต าบลไม่ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน เพราะประชาชนไม่คอ่ยให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 
-  กระบวนการและขั้นตอนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
 

  1 ต.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  ต.ค.60 

 

 -    เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ให้ความส าคัญกบั
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน 
-  ให้การสนับสนุนดา้นเงนิทุนและวิชาการ 
- มีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่มาศึกษาดูงานใน
พื้นที่ไปดูงาน 
-  กระตุ้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็น
ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม  เนน้เร่ืองความรัก  
ความสามัคคี  การประหยัด  อดออม  และ
ความซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม 
 
- ศึกษาระเบียบให้มากข้ึน  เพราะกระบวนการ
และขั้นตอนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
- การประชาคมควรสะท้อนปัญหาที่แท้จริงของ
ประชาชน     
 
 
 

365 วัน 
30 ก.ย. 61 
- ปลัดเทศบาล 
- งานสวัสดิการ
และสังคม 
 
 
 
 
 
365 วัน 
30 ก.ย. 61 
- ปลัดเทศบาล 
- งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 
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แบบ  ปอ.3 (ต่อ) 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
6.  การเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ 
   วัตถุประสงค์   
       เพื่อให้สามารถน า
โครงการตามแผนพัฒนามา
ด าเนินการได้จริง 
 
 
7.  โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล และบุคลากร
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
     วัตถุประสงค์  
       เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   

      -  แผนพัฒนาสามปีมีการเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่า  แผนงานหรือโครงการที่น ามา
บรรจุในแผนพฒันาไมส่ามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนหรือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้  จึงได้มีการเพิม่เติมและ
เปลี่ยนแปลงแผน 
 
- การศึกษาดูงานและกลุ่มเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดในเรื่องที่ศึกษาดูงานไม่ครอบ
คลุ่มทุกส่วนราชการ   

1  ต.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 

1  ต.ค.60 

-  ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง
ในการพัฒนาที่ผูบ้ริหารได้วางไว ้ เพื่อที่จะบรรลุ
ตามนโยบาย    
 
 
 
 
- ก าหนดเรื่องศึกษาดูงานให้ครอบคลุ่มงาน 
ของทุกส่วนราชการรวมถึงการบริหารจัดการ  
     - ก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมในการ
อบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
และศึกษาดูงานได้รับความรู้และความสามารถ
น ามาปฏิบัติหรือปรับใช้ในหน่วยงานได้อย่าง
แท้จริง    

365 วัน 
30 ก.ย. 61 
- ปลัดเทศบาล 
- งานวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

 
 

365 วัน 
30 ก.ย. 61 
- ปลัดเทศบาล 
- งานบุคคล 

 

 

 
 



26 
 

 26 

แบบ  ปอ.3  (ต่อ) 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบ

จุดอ่อน 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
2.  กองคลัง 
1.  ด้านพัสด-ุการจัดหาทรัพย์สนิ 
       เพื่อให้การจัดหาพัสดุมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของหน่วยงานได้
ทันตามก าหนดระยะเวลา 
 
 
 
 
2. ด้านพัสด-ุการซ่อมบ ารุง
ทรัพย์สิน 
       เพื่อให้การจัดท าแผนการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เพื่อจะ 
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มคา่ต่อไป 
 

 
-การขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อก าหนดความต้องการพัสด ุ
- ผู้ใช้ไม่วางแผนในการจัดหาทรัพย์สิน หรือไม่
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
- การจัดหาไม่เป็นไปตามแผนทีก่ าหนด และ
ระยะเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการตามวิธีตา่ง ๆ 
 
 
- การขาดการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
และอาคารสถานที่  หรือจัดท าไม่ครอบคลุม
ครบถ้วน 
- การไม่ปฏิบัตติามแผนที่ก าหนด 
 

 
1 ต.ค. 60 

 
 
 
 
 
 

 
 
1 ต.ค. 60 

 
- ก ากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลความเหมาะสม
ของนโยบายแผนการจัดหา
และขั้นตอนการด าเนินการ
ต่างๆ 
- ประเมินผลการปฏิบัตติาม
แผนปฏบิัติการจัดซื้อ/จัดจา้ง 
 
 
 
-ก ากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิการ
ตามแผนซ่อมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน และประเมินความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพย์สิน 

 
365 วัน 

30  ก.ย. 61 
- ปลัดเทศบาล 
- ผู้อ านวยการกอง
คลังและเจ้าหนา้ที่
เก่ียวข้อง 
 
 
 

365 วัน 
30  ก.ย. 61 

- ปลัดเทศบาล 
- ผู้อ านวยการกอง
คลังและเจ้าหนา้ที่
เก่ียวข้อง 

 
       เพื่อให้การจัดหาพัสดุมี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของหน่วยงานได้
ทันตามก าหนดระยะเวลา 
 
 
 
 
 
เพื่อให้การจัดท าแผนการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เพื่อจะ 
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มคา่ต่อไป 
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แบบ  ปอ.3  (ต่อ) 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ทีพ่บ

จุดอ่อน 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
3.ด้านการจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างช าระ 
และเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 

-ยังไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบ 
-ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้โดยตรงเนื่องจาก
ไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน 
-มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่แจ้ง
ให้เทศบาลทราบ 

1 ต.ค. 60 -ติดตามและปรับปรุงข้อมูล
ที่อยู่ของผู้เสียภาษีให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิด
ความถกูต้องและจัดส่ง
จดหมายให้ถึงมือผู้รับได้
อย่างถูกต้อง 
-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท าแผนที่
ภาษ ี
-ประสานงานกับส านักงาน
ที่ดินเพ่ือขอคัดส าเนา
เอกสารการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 

30 ก.ย.61 
-ปลัดเทศบาล 
-ผอ.กองคลัง 
-ผอ.กองช่าง 
-หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได้ 
-จพง.จัดเก็บ
รายได้ 
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แบบ  ปอ.3  (ต่อ) 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบ

จุดอ่อน 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 

(6) 
3.  กองช่าง 
1. การจัดท าโครงการ 
1.1 งานส ารวจ 
      - เพื่อให้งานส ารวจโครงการ
ต่างๆมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ
สภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
 
 
 
1.2 งานออกแบบ 
     -  เพื่อให้งานออกแบบ
ถูกต้องตามแบบมาตรฐาน
ก าหนดเหมาะสมกับโครงการ 
และไม่สิน้เปลืองงบประมาณ 

   - การปฏิบัติงาน  การลงไปตรวจสอบพื้นที่จริง
เก็บรายละเอียดข้อมูลพื้นที่โครงการไม่ครบถ้วน   
   -  เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูลไมส่ามารถแสดง
รายละเอียดและข้อมูลต่อผู้ออกแบบได้ครบถ้วน 
    ปัจจัยเสี่ยง 
   - ผลงานที่ออกมาไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที ่
   - แบบแปลนไม่ถูกต้อง 
 
   - การปฏิบัติงานการลงไปตรวจสอบพื้นที่จริง 
   -ผู้ออกแบบขาดความเข้าใจหรือไม่เชียวชาญในการ
ออกแบบซึ่งในการออกแบบสิ่งก่อสร้างบางประเภท
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการออกแบบ 
    ปัจจัยเสี่ยง 
   - ผลงานที่ออกมาไม่เหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ 
   - แบบแปลนไม่ถูกต้องมีรายละเอียดไม่คลอบคลุม
อาจส่งผลกระทบขณะท าการกอ่สร้าง 

1  ต.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ต.ค. 60 

   - มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าออกส ารวจสภาพพื้นที่
จริงและจัดหาอุปกรในการส ารวจให้เพียงพอกับงานที่
ปฏิบัติ  เก็บข้อมูลให้ครบถ้วน 
   - ซักซ้อมความเข้าใจระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ส ารวจ
ให้มากข้ึน 
 
 
 
 
   - จัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ท างานในหน้าที่ 

365  วัน 
30  ก.ย. 61 

- ผู้อ านวยการ
กองช่าง 
 
 
 
 

365  วัน 
30  ก.ย. 61 

- ผู้อ านวยการ
กองช่าง 
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แบบ  ปอ.3  (ต่อ) 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ 
/ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
1.3 งานประมาณราคา 
       เพื่อให้งานประมาณราคาตาม
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
ถูกต้อง  ประหยัด  และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านงานก่อสร้าง 
      - เพื่อให้งานโครงการก่อสร้าง 
ตา่ง ๆ มีคุณภาพ มาตรฐาน มั่นคง 
แข็งแรง ปลอดภัย สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 

   
   - ผู้ประมาณราคาขาดประสบการณเ์ชี่ยวชาญในข้ันตอน
การก่อสร้างท าให้การประมารราคาได้ราคาที่คลาดเคลื่อน
จากราคาก่อสร้างจริง 
   - ราคาวัสดุก่อสรา้งบางรายการไม่ได้ระบุไว้ในราคาของ
พาณิชย์จังหวัดซึ่งต้องท าการสืบราคาวัสดุจากร้านค้าวสัดุ
ก่อสร้างโดยที่ร้านค้าวสัดุก่อสร้างไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน
การสืบราคาวัสดุก่อสร้างเท่าใดนัก 
   - การสืบราคาวัสดุก่อสร้างจากส่วนกลางไม่เป็นปัจจบุัน 
    ปัจจัยเสี่ยง 
   - ผลงานท่ีออกมาไม่เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ี 
   - แบบแปลนไม่ถูกต้อง 
 
   - การท างาน ระหว่างที่สภาพดนิฟ้าอากาศและภัย
ธรรมชาตไิม่อ านวย ท าให้เกดิความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
และคณุภาพของงานเกิดประสิทธิผลไดไ้ม่ดเีท่าที่ควร 
 
    ปัจจัยเสี่ยง 
   - เกิดการล่าช้าในการท างาน 
   - คุณภาพของงานไมเ่กิดประสทิธิผลเท่าที่ควร 

1  ต.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ต.ค. 60 

   - มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบ
แบบแปลนและประมาณราคาทุกขั้นตอนก่อนน าเสนอเพื่อ
พิจารณา 
   - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
   -  การสืบราคาวัสดุก่อสรา้งจากร้านค้า  จ านวน 3 ร้าน  
เป็นอย่างต่ าแล้วน าค่าที่ไดม้าเฉลีย่แล้วก าหนดเป็นราคา
กลางวัสดุก่อสร้างและสืบค้นราคากลางเพื่อน ามา
ประกอบการก าหนดราคากลางใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
   - มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบ
แบบแปลน 
   - ส่งเสริมและพัฒนา  บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม 
เพื่อเพ่ิมพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติงานใน
โอกาสต่อๆไป 
 

365  วัน 
30  ก.ย. 61 

- ผู้อ านวยการ
กองช่าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

365  วัน 
30  ก.ย. 61 

- ผู้อ านวยการ
กองช่าง 
 

 

 



30 
 

 30 

แบบ  ปอ.3  (ต่อ) 
 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
3. ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
    -เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานและเกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
4. กองสาธารณสุขฯ 
งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค 
    - กิ จ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ช่วยเหลือประชาชนจากการจมน้ าใน
ชุมชน (การป้องกันการจมน้ า) 
 

 - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ 
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน    
    ปัจจัยเสี่ยง 
   - อุปกรณ์ที่ใช้ยังไม่ทนัสมัยและมีอายุการใช้งานไม่
ยาวนาน 
   -งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
   -วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
   - สภาพพื้นที่ยากต่อการปฏบิตัิงาน 
 
-  มีแหล่งน้ าเสี่ยงจ านวนมาก แหล่งน้ าธรรมชาติ  ล า
น้ าเค็ม ล าน้ าทองหลาง  ล าห้วยฉกาจ  และมีแหล่งน้ า
สร้างขึ้น จ านวน 80 แห่ง   
-     ประชาชนขาดความตระหนักถึงปัญหาและการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน  โดยมีความคิดว่าเป็น ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานราชการ 
 
 
 

1  ต.ค. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ต.ค. 60 

   - จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทนัสมัย มีอายุการใช้งานได้
นานยิ่งขึ้น 
   - ส่งเสริมและพฒันาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมด้านไฟฟ้าเปน็การเฉพาะทาง และ
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอยู่เสมอ 
 
 
 
   - ส ารวจและจัดการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ า
เสี่ยง โดยการติดตัง้อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้น
เมื่อเกิดเหตุจมน้ า ได้แก่ ป้ายแสดงเขตน้ าลึก
อันตราย แกลลอน ไม้และเชือกส าหรับช่วย
ดึงเมื่อพบการจมน้ า  ป้ายแสดงขั้นตอนการ
ช่วยชีวิตที่ถูกต้อง 
   - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในชุมชนเรื่อง 
การเฝ้าระวังการจมน้ าในช่วงปิดเทอม ให้แก่
ประชาชนได้รับทราบ 

365  วัน 
30  ก.ย. 61 

- ผู้อ านวยการ
กองช่าง 
  
 
 
 
 

 
30 ก.ย. 61 

- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน
สาธารณสุข 
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 31 

แบบ  ปอ.3  (ต่อ) 
 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
5.  กองการศึกษาฯ 
1. การส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
   วัตถุประสงค์  
       เพื่อจัดท าฐานข้อมูลภูมปิญัญา
ท้องถิ่นให้เป็นระบบและเปน็
ประโยชน์ในการศึกษาและเผยแพร่ 
 
2. กิจกรรม  ส่งเรือยาวเข้าแข่งขัน
งานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
วัตถุประสงค ์
       เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ตา่งๆ 
 

3. กิจกรรม  ส่งตัวนักกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การเบิกจ่ายถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ 

 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่ได้รับการสืบทอด  เผยแพร่   
อาจสาบสูญไป 
สาเหตุ 
   -  ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อย 
    - การจัดท าฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบชัดเจน 
 
- แนวทางปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง 
 
 
 
  
 
- แนวทางปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง 
 

    
 1 ต.ค. 60 
 
 
 
 
 
1 ต.ค. 60 
 
 
 
 
 
1 ต.ค. 60 
 

 
   - ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลและมีการ
เผยแพร่ข้อมูล 
 
 
 
  - ส่งบุคลากรเข้าอบรม ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ  
   - ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการ 

 

   - ส่งบุคลากรเข้าอบรม 
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  
   - ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการ 

 
365  วัน 
30  ก.ย. 61 
 - ปลัดเทศบาล 
- ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
 
365  วัน 
30  ก.ย. 61 
 - ปลัดเทศบาล 
- ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
 
 
365  วัน 
30  ก.ย. 61 
 - ปลัดเทศบาล 
- ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
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 32 

แบบ  ปอ.3  (ต่อ) 
เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที ่ 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.   2560 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

(2) 

งวด / เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
6. กองส่งเสริมการเกษตร 
1.การพัฒนาบุคลากร   
    วัตถุประสงค ์ 
        เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ไม่ เกิดความ
ผิดพลาด มีผู้ปฏิบัติงานแทนเวลาที่
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
และมีผู้ช่วยเวลาที่มีงานเร่งด่วน 
 

2  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
           เพื่อให้การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาตไิม่
ทันท่วงท ี
 

 
บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจงาน
เฉพาะด้าน 
 
สาเหตุ 
เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 
 
 
  - การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติไม่
ทันท่วงที 
   - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
 

 
1 ต.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค. 60 
 

 

-พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้
ความสามารถ โดยการส่งไปอบรมใน
เร่ืองที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ หรือ
ให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

 

 

- พัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยไปฝึกอบรม
สัมมนา และฝึกวิธีการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เกิด
ความรู้ความช านาญ 
 -  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน                  

 
365  วัน 
30  ก.ย. 61 
 - ปลัดเทศบาล 
- กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
  

365  วัน 
30  ก.ย. 61 
 - ปลัดเทศบาล 
- กองส่งเสริม
การเกษตร 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
        ลายมือชื่อ............................................... 

(นายเสถียร   ควบพิมาย) 
นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

27   ตุลาคม  2560 
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