
  

 

        แบบ ปอ.๒  
                     ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้    

                       รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560 

         
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
(1) กิจกรรมด้านการเจ้าหน้าที่ 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม  
- สภาพแวดล้อมภายนอก 
         - ด้านภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากเทศบาลฯยังมีแนวโน้ม
ด้านภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือนและเงินค่าจ้างของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและลูกจ้างท่ีใกล้เคียงร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  
2.การประเมินความเสี่ยง 
         - เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542        
3.กิจกรรมการควบคุม 
      3.1 ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้
เป็นไปตามมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
      3.2 ศึกษาและพิจารณาการจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา 
      3.3  ปรับลดกรอบอัตราก าลังท่ียังเป็นต าแหน่งว่าง 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร   
      การค านวณ  40% ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 เป็น
ประจ าทุกส้ินปีงบประมาณ      โดยประสานกับเจ้าหน้าท่ี
งบประมาณและกองคลังและเสนอเรื่องแจ้งให้ ผู้บริหาร
เทศบาลฯทราบ 
5.การติดตามประเมินผล  
     - มีการจัดปรับปรุงกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างเทศบาลฯเป็นประจ าทุกปี 
      
 

 
 
 
     - งานการเจ้าหน้าท่ี  ได้มีการปรับปรุงกรอบอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาล
เป็นประจ าทุกปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               



  

 

แบบ ปอ.๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
(2) กิจกรรมด้านงานธุรการ 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม  
   - สภาพแวดล้อมภายใน 
     1.1  ขาดเจ้าหน้าท่ี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
     1.2 การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ  เนื่องจากไม่มี
สถานท่ีเก็บเอกสาร 
     1.3  ไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท าลายเอกสาร ตาม
ระเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ.2526 
2.การประเมินความเสี่ยง 
     2.1  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานธุรการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
     2.2  การจัดเก็บเอกสารเกิดความเส่ียงเนื่องจากสถานท่ี
จัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบและไม่มีระบบความปลอดภัย
เนื่องจากไม่มีสถานท่ีเก็บเอกสารจึงอาจท าให้เอกสารสูญหาย
ได้ 
    2.3  ไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท าลายเอกสาร  ตาม
ระเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  จึงท าให้มีเอกสารมาก
และค้นหาเอกสารต้องใช้เวลานาน 
3.กิจกรรมการควบคุม 
      3.1 ด าเนินการตามแผนงานธุรการ  และมีค าส่ังแบ่งงาน
และก าหนดหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
      3.2 จัดสร้างสถานท่ีจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และ
ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย 
      3.3  ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการท าลายเอกสารท่ี
หมดอายกุารเก็บรักษา  ตามระเบียบงานสารบรรณฯ   
4.สารสนเทศและการสื่อสาร   
    4 . 1  ป ร ะ ส าน ง าน กั บ ง าน ก า ร เ จ้ า ห น้ า ท่ี   เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าท่ี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงาน
ธุรการและเสนอเรื่องแจ้งให้ผู้บริหารเทศบาลทราบ 
    4.2  เสนอเรื่องการจัดสร้างสถานท่ีจัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่  และต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ให้ผู้บริหาร
เทศบาลทราบเพื่อพิจารณาส่ังการ 
    4.3  จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  ในหลักสูตรการ
ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 
5.การติดตามประเมินผล  
     - มีการจัดท าค าส่ังแบ่งงานและก าหนดหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
 
 
     - มีการจัดท าค าส่ังแบ่งงานและก าหนดหน้าท่ี 
       ท่ีรับผิดชอบภายในส านักปลัดเทศบาล   



  

 

  แบบ ปอ.๒                     
                     องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
                                   (๑) 

                      ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
                                   (๒) 

(3) กิจกรรมด้านสวัสดิการและสังคม 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    - สภาพแวดล้อมภายใน   ได้แก่ 
    1.1  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบี้ยสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ  
เนื่องจากเทศบาลฯมีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
จ านวนมาก จึงท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเกิดข้อผิดพลาด 
    1.2  จ านวนเจ้าหน้าท่ีมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้าน
สวัสดิการและสังคม 
    1.3  เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการและสังคม 
๒.การประเมินความเสี่ยง 
    2.1  การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพเป็นเงินสดเส่ียงต่อการสูญหาย 
เพราะผู้รับเบี้ยยังชีพมารับเบี้ยล่าช้ากว่าท่ีก าหนด 
    2.2  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการและสังคม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓.กิจกรรมการควบคุม 
     3.1  จัดท าค าส่ังก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบการด าเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ 
     3.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านเบ้ียยังชีพฯ เช่น วิธีการรับเงิน  การจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานท่ีใช้ประกอบ  กรณีท่ีเป็นผู้รับเงินเบ้ียยังชีพแทน 
     3.3  ด าเนินการตามแผนงานสวัสดิการและสังคม 
     3.4  จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม  ให้หลักสูตรการ
ปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการและสังคม  ตามระเบียบกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการและสังคม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1ซักซ้อมวิธีปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ 
ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
     4.2 ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการรับ
เงินเบ้ียยังชีพ 
     4.3 ประสานสมาชิกสภาเทศบาล  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านและ
ประธานชุมชนในพื้นท่ีแจ้งให้ผู้รับเบี้ยทราบ 
    5. การติดตามและประเมินผล 
       มกีารจัดท าค าส่ังก าหนดหน้าท่ีและมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบการด าเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ 
 

 
 
 
     - มีการจัดท าค าสั่งก าหนดหน้าท่ีและมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ 

 

 



  

 

 
  แบบ ปอ.๒               

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

- กิจกรรมด้านงานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   คือ สภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่  แผนพัฒนายังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  เน่ืองจาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)เพื่อ
เป็นการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ท่ีแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในชุมชนได้ตรงตามความต้องการ 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอ าเภอ  ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มชุมชน ภาคเอกชนต่างๆ 
    3.2  ต้ังคณะท างานส ารวจความคิดเห็นของประชาชน 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   - มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบ
และการปฏิบัติงานหน้าท่ีของบุคลากรโดยมีการมอบหมาย
หน้าท่ี  ตามค าส่ังจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการ
รวบรวมและจัดท าแผนพัฒนาฯ 
๕.การติดตามประเมินผล 
    - มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงปัญหาให้ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 
- กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
    คือ สภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่ ชุมชนขาดความรู้ในการใช้
อุปกรณ์ด้านสาธารณภัย  ไม่ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและโรงเรียน  ภายในเขต
เทศบาล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    จัดให้มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จ านวน  11  ชุมชน ให้มีการปฏิบัติ
จริงสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเป็นและมี
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 มีการก าหนดให้มีการอบรมชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
    4.2 ให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 

 
 
 
     -มีการประเมินผลความพึงใจของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และสรุปรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 



  

 

แบบ ปอ. ๒ 
                    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

5. การติดตามประเมินผล 
    5.1 มีการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม   
    5.2 มีการควบคุมแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- กิจกรรมด้านงานทะเบียนราษฎร 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    คือ สภาพแวดล้อมภายใน  ได้แก่ 
    1.1 การรับแจ้งย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ 
    1.2 การรับค าร้องขอเพิ่มซื่อเข้าในทะเบียนบ้าน 
    1.3 การรับรองรายการบุคคลต่างๆ เช่นการเกิด  การตาย  
และทะเบียนบ้าน 
    1.4 การรับแจ้งต่างๆ  เช่น  การรับแจ้งการตาย  การรับแจ้ง
การย้ายท่ีอยู่  และการรับแจ้งการขอบ้านเลขท่ี 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    เพื่อเป็นการควบคุมและดูแลแนวทางปฏิบัติงานทะเบียน
ราษฎรให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    การตรวจสอบรายการเอกสารบุคคลและใบหน้าจาก
ฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ทุกครั้งท่ียื่นค าร้อง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1  การรับแจ้งย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ 
    4.2  การรับค าร้องขอเพิ่มช่ือเข้าในทะเบียนบ้าน 
    4.3  การรับรองรายการบุคคลต่างๆ  เช่น การเกิด  การตาย
และทะเบียนบ้าน 
    4.4  การรับแจ้งต่างๆ  เช่น  การรับแจ้งการตาย  การรับแจ้ง
การย้ายท่ีอยู่  และการรับแจ้งการขอบ้านเลขท่ี 
5. การติดตามประเมินผล 
    การยื่นค าร้อง  มีพยานบุคคล  มีนายทะเบียนผู้ตรวจสอบการ
อนุมัติและอนุญาต  มีผู้รับและผู้อื่น  จะท าให้มีความเส่ียงในทาง
ทะเบียนราษฎร์น้อยลง  
  สรุปผลการประเมินผล จากการวิเคราะห์ประเมินผลควบคุม
ภายใน  พบว่า กิจกรรมด้านงานการเจ้าหน้าท่ี  กิจกรรมด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และกิจกรรมด้านงานทะเบียน
ราษฎร  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม  เว้นกิจกรรมด้านงานสวัสดิการและสังคม  ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
 
 
 
 
 

      การยื่นค าร้อง  มีพยานบุคคล  มีนายทะเบียน 
ผู้ตรวจสอบการอนุมัติและอนุญาต  มีผู้รับและผู้ยื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                   



  

 

แบบ ปอ. ๒ 
                    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

กิจกรรมกลุ่มงานบริหารงานกองคลัง 
     - กลุ่มงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     - กิจกรรมงานจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี (ก.ค.๑) หรือ 
ทะเบียบคุมผู้เสียภาษ๊ (แบบเดิม) กิจกรรมงานพิจราณาการ
ประเมินและก าหนดภาษีกิจกรรมงานจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน 
     กองคลังได้มอบหมายให้นางวิภาพรรณ  น้อยสนธิ ต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการ
จัดท าก.ค.และทะเบียนคุม ผู้ช าระภาษี , งานจัดเก็บภาษี /
ค่ าธรรม เนี ยม ต่างๆซึ่ งบุ คลากร ดังก ล่าว เป็น ผู้มี ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานจัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระ
ภาษีและงานจัดเก็บรายได้อยู่ในระดับดี ส่งผลให้การจัดเก็บ
รายได้เป็นไปตามประมาณการนอกจากนี้ยังมอบหมายให้ 
น.ส.ชาลิสา  ล้ิมเจริญ เป็น ผู้ช่วยในการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบดี และนางสมหวัง  เจริญจิตต์มีหน้าท่ีในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะ  ซึ่งเป็นผู้ท่ียังเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ 
จ านวนบุคลากรด้านกิจกรรมของกลุ่มงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้มีจ านวน  ๕  คน ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อปริมาณงานท่ีก าหนด 
       ๑.๒  สภาพแวดล้อมรายนอก 
             ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการช าระค่า
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเท่าท่ีควร  โดยเฉพาะค่าธรรมเนียม
ขยะจะประสบปัญหาในการจัดเก็บ  เพราะชาวบ้านจะอ้างว่าเผา
เอาไม่เต็มใจช าระ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
       จากการประเมินความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมการควบคุม
ภายในและภายนอกพบว่าในด้านเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบการจัดท า 
กค.๑, การจัดเก็บค่าภาษีการประเมินภาษี และการจัดเก็บรายได้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับดี  แต่อาจมีความเส่ียงอยู่
บ้างเพราะยังไม่ได้ใช้ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
จึงอาจส่งผลให้การจัดเก็บรายได้อาจยังไม่ถูกต้องครบถ้วนท่ัวถืง
เท่าท่ีควร  ส่วนการจัดเก็บค่าขยะประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ
และเต็มใจช าระค่าธรรมเนียมเท่าท่ีควรประกอบกับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบความต้ังใจอดทนในการท างานค่อนข้างน้อยซึ่งอาจ
ท าใหก้ารจัดเก็บค่าขยะยังไม่ถูกต้องครบถ้วนเท่าท่ีควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
- จากการวิเคราะห์องค์ประกอบควบคุมภายในด้าน
กิจกรรมงานจัดท าบัญชีผู้อยู่ในเกณฑ์ (ก.ค.๑) และ
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี พิจารณาตนและพิจารณา
ประเมินและก าหนดค่าภาษีกิจกรรมงานจัดเก็บภาษี 
และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ปรากฏว่า  ความบกพร่องเกิดจาก 
- การจัดแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จ 
- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการช าระค่าธรรมเนียม
ขยะเท่าท่ีควร 
- เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บค่าขยะยังมีความต้ังใจอดทน และ
รับผิดชอบต่อตนในหน้าท่ีอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
 

      

                                              



  

 

            แบบ ปอ. ๒ 
                    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 
      ความเส่ียงในด้านกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กอง
คลังได้จัดท าให้มีการจัดกิจกรรมลดความเส่ียงดังนี้ 
    ๑. ตรวจสอบทะเบียบคุมผู้ช าระภาษีและ  กค. ๑ และออก
ตรวจบัญชีว่ามีผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
    ๒.  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจ าปีทุกปี 
    ๓. จัดท าทะเบียนคุมค่าขยะ และมีการตรวจสอบทะเบียนคุม
ในใบเสร็จรับเงินค่าขยะ 
๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
         ในงานจัดท ากค.๑ ได้น าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท ารายงานส่งผลให้การจัดท ารายงานมีความถูกต้องรวดเร็วขึ้น 
๕.  การติดตามประเมินผล 
         ติดตามตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตาม
ก าหนดการตรวจสอบทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี  กับ กค.๑ ติดตาม
ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามประมาณการรายรับ
พัฒนาตามตรวจสอบว่าผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ 
         ติดตามตรวจสอบการจัดเก็บค่าขยะโดยตรวจสอบ
ทะเบียนคุมค่าขยะใบเสร็จรับเงินและออกตรวจการจัดเก็บว่า
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงการสร้างความเข้าใจและขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในการช าระค่าธรรมเนียมขยะ  
 

กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
        กิจกรรมงานส ารวจข้อมูลภาคสนามและคัดลอกข้อมูล,
กิจกรรมงานจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.๑) ทะเบียนคุมผู้ช าระ
ภาษี (ผท.๕) และข้อมูลแผนท่ีภาษี (ผท.๗) 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑  สภาพแวดล้อมภายใน 
           กองคลังได้ด าเนินการจัดท าโครงการจัดท าแผนท่ี 
ภาษีและทรัพย์สินเสร็จแล้ว  มีการคัดลอกข้อมูลท่ีดินจากอ าเภอ 
ท่ามะกาเพื่อน ามาปรับปรุงในระบบและกองคลังได้จัดท าโครงการ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน โดยมีการออกค าส่ังมอบหมายงานให้ 
แต่ละหน่วยงานโดยมีผู้รับผิดชอบชัดเจนในแต่ละกระบวนการ 
จึงส่งผลให้การจัดท าแผนท่ีภาษีประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
     ๑.๒  สภาพแวดล้อมภายนอก 
            -พื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้  มีอาณาเขตกว้างมาก
ประมาณ ๑๗ ตารางกิโลเมตร  ซึ่งอาจท าให้ต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมาก 

 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบควบคุมภายในด้าน
กิจกรรมงานจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
งานส ารวจข้อมูลภาคสนาม  งานคัดลอกข้อมูล  การ
จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.๔) ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี
ปรากฏว่า  ความบกพร่องส่วนมากเกิดจาก 

- ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้และสามารถในการด าเนินงาน 

- บุคลากร  ท่ีได้รับมอบหมายให้ท างานยังอยู่ระหว่าง
เรียนรู้งาน  อาจส่งผลให้งานล่าช้าไปบ้าน 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                   แบบ ปอ. ๒ 
                    

                     องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
                                   (๑) 

                      ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
                                   (๒) 

      -เจ้าหน้าท่ีจากกองช่างท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มท่ี
เพราะมีงานประจ าซึง่อาจส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการจัดท าแผนท่ี
ภาษีมากขึ้น 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
          -กองคลังได้ประเมินความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมภายในและภายนอกพบว่า  การจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินจะประสบผลส าเร็จแต่อาจต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินงานมากกว่า  ๖  เดือน 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
          -ความเส่ียงในด้านกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นกองคลังได้จัดให้มี 
กิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเส่ียงดังนี ้
          ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อตรวจสอบและติดตามแก้ไขปัญหา
และข้อขัดข้องในการด าเนินงาน 
          ๒.  แต่งต้ังและมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าท่ีของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อช่วยในการด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษีไว้อย่าง
ชัดเจน  ในแต่ละกระบวนงาน 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
         - ได้มีการปรึกษาและขอค าแนะน าจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
๕. การติดตามและประเมินผล 
         -    ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานท่ีมอบหมายเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนท่ีภาษี  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปัญหาข้อขัดข้องต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
สรุปผลการประเมิน 
          จากการวิเคราะห์ส ารวจ   พบว่ามีกิจกรรมท้ังหมด 5 
กิจกรรม  พบว่ายังมีความเส่ียงอยู่เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดการควบคุมให้เป็นระบบ เพื่อลดความเส่ียงต่างๆ 
ให้ลดลงและหมดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากร (ด้านกองช่าง)ท่ีได้รับค าส่ังให้มาปฏิบัติงาน
การจัดท าแผนท่ีภาษีได้มีงานประจ าท่ีต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
อาจให้เวลาในการจัดท าแผนท่ีภาษีได้น้อยท าให้งานล่าช้า 
 

      



  

 

                                                แบบ ปอ. ๒ 
                    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

กลุ่มบริหารงานกองการศึกษา 
กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดังนี้ 
     1. บุคลากรท่ีเป็นพนักงานจ้างยังขาดทักษะด้านการดูแลเด็ก
ก่อนวัยเรียน 
     2. ด้านสถานท่ี (ภายใน) พื้นท่ีจัดการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ (ภายนอก) เครื่องเล่นสนามมีไม่เพียงพอ 
 
 
 

2.การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 
เกิดความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ 
  1. ผู้ดูแลเด็กบางคนท่ีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจยังขาดทักษะ
และยังไม่ได้ผ่านการจบหลักสูตรปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผล
ต่อความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็ก  ท้ังทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคมและจิตใจ  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก 
  2. สนามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังปรับปรุงไม่เสร็จ
สมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานส าหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ
กลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย  และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็ก
เล่นอันเนื่องจากงบประมาณและความพร้อมด้านอื่นๆ   ส่งผลต่อ
การพัฒนาการของเด็ก 
 

3.กิจกรรมการควบคุม 
   1. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการท างาน 
   2. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
   3. จัดหาโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่น 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    การน าการส่ือสารโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  มาใช้ในการ
บริหารและการปฏิบัติราชการ  การส่ือสารการติดต่อข้อมูล
ข่าวสาร  ระเบียบหนังสือส่ังการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ  
หนังสือส่ังการได้ทันที 
5. การติดตามและประเมินผล 
    ปรับปรุงค าส่ังแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าท่ีให้ชัดเจน  ให้
เจ้าหน้าท่ีส ารวจข้อมูลนักเรียนเป็นรายภาคเรียน  เพื่อรายงาน
ผู้บังคับบัญชาศึกษา  กฎ  ระเบียบ  ใหม่ๆ อยู่เสมอ  ประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมิน 
        กองการศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความ
รั บ ผิ ด ชอ บ   จ า น ว น   2  ศู น ย์   ต า ม ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  พบจุดอ่อน
ในภารกิจงานด้านงานบริหารการศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรม
ท่ียังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  จึงต้องน าไป
จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงาน
ย่อยในปีถัดไป 
 

ผลการประเมิน 
       การควบคุมท่ีมีอยู่มีความเหมาะสม  และเพียงพอ
โดยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าหน้าท่ีตรวจสอบดูแล
และมีการรายงานตามล าดับขั้นตามสายงานการบังคับ
บัญชา  โดยผลการปรับปรุงควบคุมอยู่ในระดับท่ีน่า
พอใจ  คือ  การส่งเสริมผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  เพื่อน าความรู้มาพัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน  ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน  รวมถึงมี
การปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้เหมาะสมในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป  
 
 

ผลการประเมิน 
       การควบคุมท่ีมีอยู่ของกองการศึกษา  เป็นไปตาม
โครงสร้างองค์กร  และมีค าส่ังแบ่งงานท่ีชัดเจน  แต่ผล
การประเมินและการควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่ครอบคลุม
ชัด เจน เ ท่ า ท่ีควร   ดั งนั้ น   จึ ง ควรมี ก าร ติดตาม  
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป 
ผลการประเมิน 
    ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการส่ือสารของกอง
การศึกษา  มีความครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อ
ประสานงานท้ังภายในและภายนอกในระดับดี 
 
ผลการประเมิน 
      มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของ
กองการศึกษามีความเหมาะสมและเพียงพอ 

 



  

 

                                                 

แบบ  ปอ.๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

                                 (๑) 
                      ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
                                   (๒) 

กลุ่มบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑ งานธุรการ  ได้มีการก าหนดค าส่ังมอบหมายอ านาจ  
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทุกคนในกอง   
        
  
   ๑.๒ กิจกรรมงานรักษาความสะอาด  ได้มีการก าหนดค าส่ัง 
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทุกคนในกอง 
       
   ๑.3 กิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
ได้มีการก าหนดค าส่ัง มอบหมายอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ทุกคนในกอง 
 
   ๑.4 ภาวะโลกร้อน  ได้มีการก าหนดค าส่ัง มอบหมาย
อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทุกคนในกอง 
 
 
   ๑.5 งานบริการสาธารณสุข  กิจกรรมงานควบคุมแมลงและ
พาหะน าโรค  ได้มีการก าหนดค าส่ังมอบหมายอ านาจหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีทุกคนในกอง 
 
   ๑.6 กิจกรรมงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  ได้มีการ
ก าหนดค าส่ังมอบหมายอ านาจหน้าท่ีทุกคนในกอง 
 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 การประเมินด้านกิจกรรมงานธุรการ  พบวา่  ความ
เส่ียงอยู่ท่ีผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
   2.2 การประเมินด้านกิจกรรมงานรักษาความสะอาด  
พบว่าความเส่ียงอยู่ท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์   
 
 

    
     -มีค าส่ังมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของพนักงานในกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ตามค าส่ังท่ี 1/2560  ลงวันท่ี  
6  ต.ต. 59  อย่างชัดเจนโดยงานธุรการได้มอบหมายให้  
น.ส.สุชีรา  ขุนสงคราม  เป็นผู้รับผิดชอบ 
     -มีค าส่ังมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของพนักงานในกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ตามค าส่ังท่ี 1/2560  ลงวันท่ี  
6  ต.ต. 59  อย่างชัดเจนโดยงานรักษาความสะอาดได้
มอบหมายให้  นายดุสิต  ทันสมัย  เป็นผู้รับผิดชอบ 
     -มีค าส่ังมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของพนักงานในกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ตามค าส่ังท่ี 1/2560 ลงวันท่ี  
6  ต.ต. 59 อย่างชัดเจนโดยงานอนามัยและส่ิงแวดล้อมได้
มอบหมายให้ นายดุสิต  ทันสมัย  เป็นผู้รับผิดชอบ 
     -มีค าส่ังมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของพนักงานในกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ตามค าส่ังท่ี 1/2560 ลงวันท่ี  
6  ต.ต. 59  อย่างชัดเจนโดยงานอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
ได้มอบหมายให้  นายดุสิต  ทันสมัย  เป็นผู้รับผิดชอบ 
     -มีค าส่ังมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของพนักงานในกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ตามค าส่ังท่ี  1/2560 ลงวันท่ี  
6  ต.ต. 59  อย่างชัดเจนโดยงานควบคุมแมงและพาหะน า
โรค ได้มอบหมายให้  นายดุสิต  ทันสมัย  เป็นผู้รับผิดชอบ 
     -มีค าส่ังมอบหมายอ านาจหน้าท่ีของพนักงานในกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ตามค าส่ังท่ี  1/2560 ลงวันท่ี  
6  ต.ต. 59  อย่างชัดเจนโดยงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
ได้มอบหมายให้  นายดุสิต  ทันสมัย  เป็นผู้รับผิดชอบ 
 
-ความเส่ียงด้านกิจกรรมงานธุรการนั้น  พบว่า ความ
บกพร่องลดลง  สรุปได้ดังนี้ 
     *เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในเรื่องของงานสารบรรณ 
     *การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรอื
ประชาชนในชุมชนไม่ล่าช้า 
     *เอกสาร/หนังสือราชการสามารถสืบค้นได้ง่ายไม่มี
หนังสือสูญหาย 
-ความเส่ียงด้านกิจกรรมงานรักษาความสะอาดนั้น  พบว่า
เกิดจากมีการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะของ
ประชาชนก่อนการท้ิงแล้ว  แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้
ความร่วมมือ 



  

 

แบบ  ปอ.๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

                                 (๑) 
                      ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
                                   (๒) 

     2.3 การประเมินด้านกิจกรรมงานอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
พบว่าความเส่ียงอยู่ท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์   
   2.4 การประเมินด้านกิจกรรมงานอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
ในเรื่องภาวะโรคร้อน  พบว่าความเส่ียงอยู่ท่ีผู้ปฏิบัติงานยัง
ขาดประสบการณ์ 
   2.5 การประเมินด้านกิจกรรมงานควบคุมแมลงและพาหะ
น าโรค  พบว่าความเส่ียงอยู่ท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดประ  
 
 
 
2.6 การประเมินด้านกิจกรรมงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  
พบว่าความเส่ียงอยู่ท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดประสบการณ์ 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   3.๑  งานธุรการ  กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเส่ียง 
            
 
 
   3.๒  กิจกรรมงานรักษาความสะอาด  กิจกรรมการควบคุม
ได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.3 กิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเส่ียง 
   3.4 ภาวะโรคร้อน  กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเส่ียง 

-เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
ท างานอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
-เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการท างานแต่ใน
เรื่องภาวะโรคร้อนนั้นเป็นปัญหาของส่วนรวม  ต้องแก้ไข
โดยใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่าย 
-เจ้าหน้าท่ีมีประสบการณ์  แต่ความเส่ียงยังมีเนื่องจาก 
     *ประชาชนไม่ทราบการปฏิบัติตนท่ีถูกต้องในการท าลาย
แหล่งเพาพันธ์แมลงและพาหะน าโรค 
     *สภาพพื้นท่ีในชุมชนเป็นไร่อ้อย  สวนกล้วย  ซึ่งเป็น
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของแมลงพาหะน าโรค 
-ผู้รับผิดชอบในด้านควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  เป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถในการท างานด้านนี้  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ท าให้ควบคุมการระบาดได้ 
 
 
ได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเส่ียง  ดังนี้ 
     1.หัวหน้าหน่วยงานมีการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องทุกวัน 
     2.เมื่อมีการเปล่ียนแปลงหรือโยกย้ายเอกสารใดๆ มีการ
รายงานให้หัวหน้างานทราบทุกครั้ง     
- มีการจัดกิจกรรมการควบคุมโดย   
     *ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและช้ีแจงให้ประชาชน
ทราบและแยกขยะก่อนท้ิง 
     *รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ  และน าไปท าผลิตภัณฑ์รี
ไซเคิลต่างๆ  และส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริมต่อไป 
     *กระตุ้นการท างานของธนาคารขยะในโรงเรียนจ านวน  
2 แห่ง อย่างต่อเนื่อง 
     *ส ารวจพื้นท่ี  ปริมาณขยะตามจุดต่างๆ ในชุมชน ว่ามี
ถังขยะรองรับเพียงพอตามความต้องการของประชาชน
หรือไม่ 
 
 
-โดยจัดกิจกรรมการควบคุมโดย ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
พ.ศ.2542 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมสถานประกอบการ 
 



  

 

แบบ  ปอ.2 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

                                 (๑) 
                      ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
                                   (๒) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓.5  งานบริการสาธารณสุข กิจกรรมการควบคุมแมลงและ
พาหะน าโรค  ได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเส่ียง 
  
 
 
 
 

   3.6 กิจกรรมงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  กิจกรรมการ
ควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมิน
ความเส่ียง 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1  งานธุรการ 
  
 
 
   4.2  กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
 
 
   4.3  กิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
 
 
    
 

-โดยจัดกิจกรรมการควบคุมโดย ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
พ.ศ.2542 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมสถานประกอบการ 
-โดยจัดกิจกรรมการควบคุมโดย 
     *รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ  โดยน าร่องจากการท า
ธนาคารขยะในโรงเรียน 2 แห่ง ในชุมชน ซึ่งเป็นการฝึกให้
เด็กนักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะด้วยตัวเอง 
     *รณรง ค์เรื่ องการรักษาแหล่งน้ า ต่างๆ  โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชมาช่วยรักษาความสะอาดแม่น้ า 
ล าคลอง มีกิจกรรมการลอกคลองท่ีมีวัชพืชมากหรือเริ่มมีน้ า
เน่าเสีย 
 

-มีการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายและปูนแดงน้ าขิงก าจัด
ลูกน้ ายุงลายตามบ้านเรือนและสถานท่ีราชการในชุมชน เช่น 
วัด โรงเรียน ฯลฯ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
-ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 
-ให้ความรู้แก่ อสม. นักเรียนและประชาชน ในการป้องกัน
ตนเองจากโรค 
-ได้จัดให้มีกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเส่ียง  ดังนี้ 
     *ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างจริงจัง 
     *มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชน 
     *มีการรณรงค์ป้องกันโรคใหม่ท่ีเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที 
 
 
ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ง าน ด้ า น ธุ ร ก า ร นั้ น   มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยการติดประกาศหรือ
แจ้งเวียนให้ทราบผ่านทางประธานชุมชนนั้นๆ  และได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสียงตามสาย 
-ในเรื่องของกิจกรรมงานรักษาความสะอาด  มีการใช้ระบบ
เสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนทราบ
ข้อมูลต่างๆ       
-ในเรื่องของกิจกรรมงานอนามัยและส่ิงแวดล้อม  มีการใช้  
ระบบเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลต่างๆ  และใช้การส่งจดหมายแจ้งเรื่องต่ างๆ ให้
ประชาชนทราบ       
 



  

 

แบบ  ปอ.2 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

                                 (๑) 
                      ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
                                   (๒) 

 4.4  ภาวะโรคร้อน 
 
 
4.5  งานบริการสาธารณสุข  กิจกรรมงานควบคุมแมลงและ
พาหะน าโรค 
 
 
4.6  กิจกรรมงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
 
 
 
 
 

5. การติดตามประเมินผล 
   5.1 งานธุรการ 
         -ในด้านกิจกรรมงานธุรการดังกล่าวฯ ได้ก าหนดให้มี
วิธีการติดตามประเมินผลโดย 
      *มีการบันทึกเซ็นรับหนังสือเข้า-ออกทุกครั้ง 
      *หัวหน้าหน่วยงานมีการตรวจสอบงานทุกวัน 
      *มีการรายงานเมื่อมีการเปล่ียนแปลงทุกครั้ง 
 
 
 
 
 

 
 

   5.2  กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
     -หัวหน้างานมีการตรวจสอบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
     -มีการรายงานปัญหา-อุปสรรคให้หัวหน้างานทราบเป็น
ระยะๆ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
     -มีการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นหรือ
ความต้องการโดยให้เขียนผ่านใบค าร้อง 
 
 

-ในเรื่องของกิจกรรมงานอนามัยและส่ิงแวดล้อม  มีการใช้
ระบบเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนท
ราบข้อมูลต่างๆ   
-ในเรื่องของกิจกรรมงานงานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค  
มีการใช้ระบบเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนนทราบข้อมูลต่างๆ  และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบข้อมูล 
-ในเรื่องของกิจกรรมงานงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  มี
การใช้ระบบเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
นทราบข้อมูลต่างๆ  และมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบข้อมูล  การเดินรณรงค์  แจกแผ่นพับ  และการติด
ประกาศให้ทราบ 
 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการควบคุมภายในด้าน
กิจกรรมงานธุรการ 
     ปรากฏว่า  ความบกพร่องลดลง  สรุปได้ดังนี้ 
   -เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ในเรื่องของงานสารบรรณมากขึ้น 
   -การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือประชาชน
ในชุมชนไม่ล่าช้า 
   -เอกสาร/หนังสือราชการสามารถสืบค้นได้ง่าย  ไม่มี
หนังสือสูญหาย 
   -มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์  ท าให้
สืบค้นหรือท างานเอกสารต่อได้รวดเร็วไม่ล่าช้า 
   -การสืบค้นเอกสารที่เก่าอาจจะยังท าได้ช้าบ้าง  เนื่องจาก
ไม่มีท่ีจัดเก็บท่ีเป็นระบบ 
 

     จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการควบคุมภายในด้าน
กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
     ปรากฏว่า  ความบกพร่องส่วนมากมักเกิดจาก 
   -มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในเรื่องการคัดแยกขยะ  แต่
ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ 
   -เรื่องขยะเป็นเรื่องของการสร้างจิตส านึก  ต้องใช้เวลาใน
การปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชนนอย่างต่อเนื่องต่อไป  
-สถานท่ีก าจัดขยะเริ่มมีปริมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจากเป็น
บ่อขยะแบบฝังกลบ ไม่สามารถด าเนินการฝังกลบได้ทัน   
อยู่ระหว่างการด าเนินการหาสถานท่ีต่อไป 
   -เสนอแนวทางในการก าจัดขยะโดยใช้เตาเผาขยะท่ีได้
มาตรฐาน 



  

 

แบบ  ปอ.2 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

                                 (๑) 
                      ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
                                   (๒) 

  5.3 กิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
      -ในด้านกิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
ได้ก าหนดให้มีวิธีการติดตามประเมินผลโดย 
     *ประชาชนนทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน้าท่ีในการแจ้งการ
จัดต้ังสถานประกอบการ  การเสียค่าใบอนุญาตต่างๆ และการ
ควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข มากขึ้น 
     *ประชาชมาเสียค่าใบอนุญาตต่างๆ ตามก าหนด 
     * ไม่ มี โ รค/ ผู้ป่วย ท่ี เกิดจากสุขาภิบาลอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดี 
 
 
 
 
 
   5.4 ภาวะโรคร้อน 
     -ในด้านกิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
ได้ก าหนดให้มีวิธีการติดตามประเมินผลโดย 
     *ติดตามข้อมูลจากความคิดเห็นของประชาชน 
     *ดูจากข้อมูลทางกายภาพของสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้น เช่น 
ในชุมชนมีต้นไม้มากขึ้น  แม่น้ าล าคลองสะอาด เป็นต้น 
 
 
 

   5.5  งานบริการสาธารณสุข  กิจกรรมงานควบคุมแมลง
และพาหะน าโรค 
      -ในด้านกิจกรรมงานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค  ได้
ก าหนดให้มีวิธีการติดตามประเมินผลโดย 
   *จ านวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
   *ติดตามแนวทางการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง 
  5.6  กิจกรรมงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
-ในด้านกิจกรรมงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  ได้ก าหนดให้มี
วิธีการติดตามประเมินผลโดย 
   *การระบาดของโรค 
   *อัตราการป่วยในชุมชน 

  
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการควบคุมภายในในด้าน
กิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
     ปรากฏว่า  ความบกพร่องลดลง  สรุปได้ดังนี้ 
-ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับหน้าท่ีในการแจ้งการจัดต้ัง
สถานประกอบการ  การเสียค่าใบอนุญาตต่างๆ และการ
ควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข มากขึ้น 
-เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 
-ประชาชนมาเสียค่าใบอนุญาตต่างๆ ตามก าหนด โดยมีส่วน
น้อยท่ีต้องติดตามทวงถาม 
-ไม่มีโรค/ผู้ป่วยท่ีเกิดจากสุขาภิบาลอนามัยและส่ิงแวดล้อม
ท่ีไม่ดี 
 

*ภาวะโลกร้อน* 
     ปรากฏว่า  ความบกพร่องส่วนมากมักเกิดจาก 
-มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและต่อเนื่อง 
-ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือคิดว่าเป็น
เรื่องไกลตัว  แต่บางส่วนก็เริ่มให้ความสนใจ 
-ต้องใช้เวลานานในการด าเนินการให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรมท่ี
ชัดเจน เพราะภาวะโรคร้อนเป็นปัญหาระดับท่ัวโลก  ต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกหน่วยงานจึงจะสัมฤทธิ์ผล 
 

     จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการควบคุมภายในใน
ด้านกิจกรรมงานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค 
     ปรากฏว่า  ความบกพร่องส่วนมากมักเกิดจาก 
-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนมากขึ้น  
และเริ่มปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีบ้างเป็นบางพื้นท่ี
ในชุมชน 
-พื้นท่ีในชุมชนเป็นป่า  ไร่อ้อย  สวนกล้วยซึ่งเป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ยุงท่ีดี  ท าให้มีจ านวนยุงลายท่ีมากขึ้น  
จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2011  ในชุมชน  
พร้อมท้ังมีการแจกอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย
ให้กับประชาชน เป็นต้น 
-มีการเฝ้าระวังการเกิดโรคตลอดเวลา  และเน้นให้ความรู้
ต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบมากขึ้นในช่วงท่ีมี
ความเส่ียงสูง เช่น ฤดูหนาว 

 



  

 

แบบ  ปอ.2 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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กลุ่มบริหารงานกองช่าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 สภาพแวดล้อมภายใน   
          โดยนายธีรพร   สะอาดแก้ว  ช่างโยธา  เป็นหัวหน้า
งานสาธารณูปโภค มีค าส่ังแบ่งงานความรับผิดชอบ เลขท่ี  
167/2560  ลงวันท่ี  11  กรกฎาคม  2560 
    - มีบุคลากรด้านสาธารณูปโภค คือนายธีรพร  สะอาดแก้ว 
ช่างโยธา  พนักงานจ้างเหมา  คือนายสราวุธ  วงศ์สาโรจน์ 
นายสมพร  ฟัดสุภาพ  ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน 
    1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก   
    - ประชาชน  ท่ีเข้ ามาติดต่องานเดินทางไ ด้สะดวก
เนื่องจากอยู่ใกล้ตัวตลาดประมาณ  1  กิโลเมตร 
 2. การประเมนิความเส่ียง 
    - กองช่างได้ประเมินความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมท้ังจากภายในและภายนอกกองช่าง  ยังมีความเส่ียง
เกี่ยวกับด้านเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและ
ยังขาดการดูแลรักษาซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ท าให้บางที
เมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้งานเครื่องมือดังกล่าวเกิดช ารุดใช้งาน
ไม่ได้  ท้ังนี้เนื่องจากเครื่องมือมีสภาพเก่า 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   - ความเส่ียงในด้านของกิจกรรมงานสาธารณูปโภคท่ีเกิดขึ้น
ทางกองช่างได้จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเส่ียง 
* ให้เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสภาพสาธารณูปโภคภายใน 
เขตเทศบาลท่ีต้องด าเนินการแก้ไขซ่อมแซม 
* เร่งรัดด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงสาธารณูปโภคให้มีสภาพใช้
งานได้ตามปกติ 
* บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันต่อผู้บังคับบัญชา 
4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
- จัดท าแผนผังแสดงทางสาธารณะประโยชน์ภายในเขต
เทศบาลโดยการแบ่งเป็นถนนชนิด  ลาดยาง  คอนกรีต ลูกรัง 
- มีค าส่ังแบ่งงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร  
- แจ้งเวียนนโยบายตลอดจนข่าวสารให้บุคลากรทราบ 
5. การติดตามและประเมินผล 
    ในเรื่องของกิจกรรมงานสาธารณูปโภคทางกองช่าง  ได้มี
การก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลโดยให้เจ้าหน้าท่ีออก
ตรวจสอบสาธารณูปโภคและจัดท าบันทึกรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าวันต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับข้ันทราบ 

  
 
- ในกิจกรรมสาธารณูปโภค ได้มีการประเมินผลจาก 5 องค์ 
ประกอบพบว่า  ยังพบปัจจัยเส่ียงเนื่องจากเจ้าหน้าท่ียังไม่
ค่อยมีความพร้อมและมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการออก
ตรวจสภาพสาธารณูปโภค  ดังนั้น  จึงท าให้สาธารณูปโภค
ต่างๆ  ขาดการดูแลรักษาอย่างจริงจังท าให้สาธารณูปโภค
ดังกล่าวเส่ือมสภาพก่อนเวลา จึงควรปรับปรุงในด้านของตัว
เจ้าหน้าท่ีเพื่อท่ีงานจะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 



  

 

แบบ  ปอ.2 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

                                 (๑) 
                      ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
                                   (๒) 

กลุ่มบริหารงานประปา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน 
   - กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ได้มีการก าหนดค าส่ังมอบหมาย
อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทุกคนในกอง 
   - กิจกรรมงานการผลิตได้มีค าส่ังต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีดูแลหอถัง
น้ าประปา 
    ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก 
   - ลูกหนี้ค่าน้ าประปาไม่ช าระหนีตามก าหนด 
   - ผู้ใช้น้ าขอผ่อนผันการช าระหนี้ค่าน้ าประปา 
   - มีการลักลอบใช้น้ าประปา 
   - คุณภาพของน้ าประปา 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    การประเมินความเส่ียงจากสภาพแวดล้อม  การควบคุม 
ท้ังภายนอกและภายในของกองประปา พบว่า 
    ๒.๑ กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ 
ความเส่ียงอยู่ท่ีการติดตามเร่งรัดค่าน้ าประปาค้างช าระ 
    ๒.๒ กิจกรรมงานการผลิต 
ความเส่ียงอยู่ท่ีคุณภาพของน้ าประปา 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม  
    ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์
และผลประเมินความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
กองประปา แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ 
งาน ได้แก่ งานจัดเก็บรายได้และงานการผลิต ตามค าส่ัง
ต่อไปนี้ 
 - ค าส่ังเทศบาลต าบลท่าไม้ ท่ี 153/2560  
ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2560 เรื่องการแบ่งงานและหมอบ
หมายหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานและลูกจ้างในกอง
ประปาเทศบาลต าบลท่าไม้ 
 - ค าส่ังเทศบาลต าบลท่าไม้ ท่ี ๒๓๙/๒๕๕๑ เรื่องแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีดูแลหอถังน้ าประปา 
โดยงานจัดเก็บรายได้และงานการผลิต ร่วมกันด าเนินการ
แก้ไขเรื่องลูกหนี้ค้างช าระและเรื่องคุณภาพของน้ าประปา 
     
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่า  
ความเส่ียงด้านกิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ มีดังต่อไปนี้ 
 - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบยังขาดความกระตือรือร้นและยังไม่
มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจ 
ความเส่ียงด้านกิจกรรมงานผลิต มีดังต่อไปนี้ 
 - เจ้าหน้าท่ีต้องตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาทุกสัปดาห์ แต่
บางครั้งไม่สามารถแก้ไข้คุณภาพน้ าประปาให้ดีเท่าท่ีควร 
 - ถังกรองน้ าประปาบางหอถัง ทรายและสารกรองน้ า
หมดอายุ 
 - มีท่อเมนประปามีระยะเวลาการใช้งานนานเกิน ๑๐ ปี 
โดยจัดกิจกรรมการควบคุมโดย 
 - ก าหนดระยะเวลาในการติดตามลูกหนี้ค้างช าระค่า
น้ าประปา 
 - หัวหน้าหน่วยงานมีการตรวจสอบผลการท างานทุกวัน 
 - มีมาตรการตัดน้ าในกรณีท่ีไม่ช าระหนี้ตามก าหนดและ
กรณีท่ีมีผู้ลักลอบใช้น้ าประปา 
 - ให้เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบคุณภาพของน้ าประปาทุก ๑ 
สัปดาห์ 
 - ให้เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพของถังกรองน้ า ในเรื่อง
ของความสะอาดของถังกรองน้ า ทรายกรองน้ า และสาร
กรองน้ าทุกสัปดาห์ 



  

 

แบบ  ปอ.2 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

                                 (๑) 
                      ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
                                   (๒) 

๔. การสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างาน 
    ๔.๒ น าระบบ Internet มาใช้ในการติดต่อประสานงาน 
 
 
 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ 
        - ให้มีการรายงานยอดลูกหนี้ค้างช าระทุกเดือน 
        - หัวหน้าหน่วยงานมีการตรวจสอบงานทุกวัน 
 
    ๕.๒ กิจกรรมงานการผลิต 
        - ให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทุก ๑ สัปดาห์ 
        - ให้มีการตรวจสอบหอถังและท าความสะอาดบริเวณ
หอถังน้ าประปา ทุก ๑ เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
ค่าน้ าประปา พิมพ์รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บค่า
น้ าประปา และใช้บันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
 - มีการใช้ Internet เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงการติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลภายใน
กองประปา 
 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการควบคุมภายใน ในด้าน
กิจกรรมการจัดเก็บรายได้และกิจกรรมการผลิต ปรากฏว่า 
ความบกพร่องลดลง สรุปได้ดังนี้ 
 - มีการติดตามหนี้ค้างช าระมากขึ้น ส่งผลให้ลูกหนี้ค่า
น้ าประปาลดลง 
 - ลูกหนี้ค่าน้ าประปาบางส่วนมีการขอผ่อนผันการช าระหนี้ 
 - มีการเฝ้าระวังการลักลอบใช้น้ า  ท าให้ปริมาณเพียงพอ
ต่อการใช้งาน 
- น้ าประปาบางพื้นท่ียังมีปัญหาเนื่องจากท่อเมนประปาใช้
งานมาเป็นเวลานานจึงท าให้ตะกอนเกาะติดในท่อ ท าให้
น้ าประปาไหลน้อย 
- สารกรองน้ าประปาในถังกรองบางถังคุณภาพไมดี่  
เนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน  จึงท าให้คุณภาพของ
น้ าไม่ดี  
 
ผลการประเมินโดยรวม  
         การประเมินผล ปัญหาหาหลักของงานจัดเก็บ
รายได้คือ  การติดตามลูกหนี้ค้างช าระค่าน้ าประปา  ซึ่ง
ปัจจุบันมีจ านวนลูกหนี้ลดลง  แต่มีบางส่วนท่ีขอผ่อนผัน
การช าระเงิน  งานการผลิต  ปัจจุบันมีการขยายเขต   วาง
ท่อเมนต์ประปาเพิ่ม  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  แต่ยังพบปัญหาเรื่อง
คุณภาพของน้ า  เนื่องจากสารกรองในถังกรองบางหอถังมี
คุณภาพต่ า และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะ
เวลานาน  ซึ่ ง ส่งผลให้ คุณภาพของน้ า ไม่ ดี  จึง ต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปอ.๒    
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

( ๒ ) 
งานตรวจสอบภายใน 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑  กิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน 
 ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือ ภายใน
องค์กรไม่เล็งเห็นความส าคัญของงานตรวจสอบภายในการท า
กิจกรรมของกองงานไม่มีการประเมินผล ไม่มีสรุปการ
ปฏิบัติงานท่ีผ่านมา  ท าให้ระบบงานผิดพลาดได้ง่าย และเกิด
ความล่าช้า 
    ๑.๒  กิจกรรมด้านการจัดส่งรายงาน 
 ความเส่ียง  ท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ  แนวทาง
ในการจัดส่งรายงานไม่ชัดเจน  ขาดประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานการตรวจสอบภายใน 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑  กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานความเส่ียง  ท่ีเกิดจาก
ขาดการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานย่อย   ไม่มีการ
รายงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดการด าเนินงานจึงไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ 
    ๒.๒  กิจกรรมด้านการจัดส่งรายงานความเส่ียง แนว
ทางการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด  
๓.  กิจกรรมการควบคุม   
    ๓.๑  กิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน โดยก าหนดกิจกรรม
ขึ้นมาควบคุมดังนี้  
๑. เจ้าหน้าท่ีต้องช้ีแจง และท าความเข้าใจถึงประโยชน์ของ
การงานตรวจสอบภายใน เพื่อช่วยส่งเสริมให้การควบคุมเกิด
ความส าเร็จแบบยั่งยืน 
๒. ควรจัดเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมฯและ
สถาบันต่าง ๆ เพื่อน าความรู้และระเบียบการควบคุมภายใน
การพัฒนาการท างานด้านตรวจสอบให้สมบูรณ์ขึ้น 
๓. เจ้าหน้าท่ีควรฝึกฝนและหาความรู้จากหน่วยงานอื่นมา
พัฒนาการวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 
 กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
๓.๒  กิจกรรมด้านการจัดส่งรายงาน 
ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
๑. ศึกษาระเบียบ  และฝึกฝนหาความรู้ในการจัดท ารายงาน
ให้ตรงกับระเบียบกรมส่งเสริมฯ 
๒. สอบถามจากหน่วยงานต่างๆ เป็นแนวทางการรายงาน  

 
ผลการประเมิน 
- งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลท่าไม้  วิเคราะห์
ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจ  พบความเส่ียง  ๒  
กิจกรรม  จากรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)  พบว่า 
๑. กิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน  ได้ด าเนินการ คือ 
    ๑.๑ เจ้าหน้าท่ีต้องช้ีแจง  และท าความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการงานตรวจสอบภายใน  เพื่อช่วยส่งเสริมให้
การควบคุมเกิดความส าเร็จแบบยั่งยืน 
    ๑.๒  เจ้าหน้าท่ีมีการควบคุมท่ีเพียงพอ  และหน่วยงาน
ได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม  โดยจะก าหนดให้มีการ
ประเมินความเส่ียงทุกกองภายในเทศบาลต าบลท่าไม้  โดย
ให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอข้อบกพร่อง และจุดอ่อน
ของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อก าหนดการควบคุมให้
สอดคล้องกับความเส่ียง 
  ๑.๓  เจ้าหน้าท่ีความฝึกฝนและหาความรู้จากหน่วยงาน
อื่นมาพัฒนาการวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาล 
น าจุดเส่ียงในปีท่ีผ่านมาปรับปรุงและให้ค าแนะน าผลการ
ด าเนินงานท่ีถูกต้อง 
  
๒. กิจกรรมด้านการจัดส่งรายงาน  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  คือ 
     ๒.๑  ศึกษาระเบียบและฝึกฝนหาความรู้ในการจัดท า
รายงานให้ตรงกับกรมส่งเสริมฯ 
     ๒.๒  สอบถามจากหน่วยงานต่างๆ  บริเวณใกล้เคียง  
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ารายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปอ.๒ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

( ๒ ) 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑  กิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน 
       เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบควรจัดท าบันทึกเข้ากับ
ตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีก าหนดและรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ  พร้อมท้ังศึกษาข้อมูลจากเทคโนโลยีต่างๆ 
มาเพื่อพัฒนาการท างานให้ตรงตามระเบียบและซักซ้อมท า
ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้ตรงกัน 
    ๔.๒  กิจกรรมด้านการจัดส่งรายงาน 
       เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบควรศึกษาจากคู่มือการจัดท า
รายงานให้เป็นไปแผนการตรวจสอบ และให้ค าแนะน าใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงาท่ีถูกต้อง และให้ส านัก/กองงาน
ถือปฏิบัติตามเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ   จัดท ารายงาน
ของเทศบาลออกมาสมบูรณ์ถูกต้องมากท่ีสุด 
๕. การติดตามประเมินผล 
    เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมและรวบรวมผลการประเมินแบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า 
      ๑) กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานมีการควบคุมตาม
แผนการปฏิบัติงาน/ติดตามประเมินผลทุกกองงาน  
      ๒) กิจกรรมด้านการจัดส่งรายงานมีการจัดท ารายงาน  
การบันทึกวันเวลาท่ีตรวจสอบ  สามารถน าไปแก้ไขในส่วน
ท่ีบกพร่องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว มีการ
ควบคุมท่ีถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

 
 

                                                                                             
 

          
 
 

 
 
 
 

 



  

 

แบบ ปอ.3  
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน :   ส านักปลัดเทศบาล 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 

 
 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดอ่อน 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

1.กลุ่มงานบริหารงาน 
ส านักปลัดเทศบาล 
1. กิจกรรมด้านงานการเจ้าหน้าท่ี  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2542 
 
 
 
2. กิจกรรมงานด้านธุรการ  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน
ธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

 
 
 
- เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน  เนื่องจากเทศบาลฯยัง
มีแนวโน้ม ด้านภาระค่าใ ช้ จ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างท่ีใกล้เคียง
ร้อยละ 40 ของเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
 
- เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความ
ช านาญในงานด้านธุรการ 
- สถานท่ีเก็บเอกสารไม่เพียงพอ 
และไม่มีระบบความปลอดภัย 
- ไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

 
 
 

30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 59 
 
 
 

 

  
 
 
- ศึกษาแนวทางวิธีการปรับลด
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นไป
ต า ม ม า ต ร า   3 5   แ ห่ ง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- ศึกษาและพิจารณาการจ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดา 
- ปรับลดกรอบอัตราก าลังท่ียังเป็น
ต าแหน่งว่าง 
 

- จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้งานด้าน 
ธุรการให้กับเจ้าหน้าท่ีและจัดหา
สถานท่ีเก็บเอกสารที่มีระบบความ
ปลอดภัยท่ีดี 
- มีการแต่งต้ังคณะกรรมการท าลาย

 
 
 

30 ก.ย. 60 
นางนฤมล  ฉุยเนย 
นักทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

 
 
 
 

30 ก.ย. 60 
นางกนกพรรณ  เทวา 

พนักงานวิทยุ 
 
 

 
 
 
- ให้มีการค านวณ 40 %
ตามมาตรา 35  ของ  
พระราชบัญญั ติระ เบียบ
บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล ส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็น
ประจ าทุกส้ินปีงบ 
 
 
 
 

- ให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ด้านงานธุรการอย่างชัดเจน 
- ให้มีการจัดเก็บเอกสาร
อย่างเป็นหมวดหมู่  
- การควบคุมสามารถบรรลุ



  

 

พ.ศ.2526 และสะดวกรวดเร็วต่อ
การค้นหา  และน าไปปฏิบัติ 

ท าลายเอกสาร  ตามระเบียบงาน
สารบรรณ  พ.ศ. 2526 

เอกสารท่ีหมดความจ าเป็น วัตถุประสงค์ของงานได้ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปอ.3  
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน :   ส านักปลัดเทศบาล 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 

 
 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดอ่อน 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

3.กิจกรรมด้านงานสวัสดิการและ
สังคม 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน
สวัสดิการและสังคมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 
 
 

4. กิจกรรมด้านงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
- วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
- เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น และให้เป็นไปตามระเบียบ 

- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเบี้ย 
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพเนื่องจาก
เทศบาลฯ ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพจ านวน
มาก  จึงท าให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีเกิดข้อผิดพลาด 
- เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบ  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานด้านสวัสดิการและสังคม 
 
 
 

- แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง  เนื่องจาก
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่
สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 

30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  ต.ค. 59 
 
 

 

- ด าเนินการตามแผนงานสวัสดิการ
และสังคม 
- จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม 
ในหลักสูตรการปฏิบัติงานด้านงาน
สวัสดิการและสังคม  ตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน
สวัสดิการและสังคม 
 
 
 
 
 

- ประสานความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน
ชุมชน และภาคเอกชนภายในเขต 
ให้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 
- ต้ังคณะท างานส ารวจความคิดเห็น

30 ก.ย. 60 
นางสาวจูรีพร  กล่ันข า 

นักพัฒนาชุมชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

30  ก.ย. 60 
นางนรณัฏฐ์   ใจดี 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 

 

- จัดท าค าส่ังก าหนดหน้าท่ี
และมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบการด าเนินงาน
จ่ายเบี้ยยังชีพ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านเบ้ียยังชีพฯ 
เช่น  วิธีการรับเงิน  การ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ี
ใช้ประกอบ 
 
 

- จัดท าการประเมินความ 
พึงพอใจของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแก้ไขปรับปรุง
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ตรงตามท่ี
ชุมชนได้เสนอมา 



  

 

มท.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ของ อปท. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

 
 

ของประชาชนในท้องถิ่น   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปอ.3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน :   ส านักปลัดเทศบาล 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 

 
 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดอ่อน 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

5. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  ด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
- กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
โครงการอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยแก่โรงเรียนภายในเขตเทศบาล  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับโรงเรียน
และประชาชน  ภายในเขตเทศบาล
ต าบลท่าไม้  
 

 - ความเส่ียงในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน  
เนื่องจากขาดความรู้ในการใช้
อุปกรณ์ด้านสาธารณภัย  ไม่ได้เข้า
รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้  
 
 
 
 
- ความเส่ียงขาดการดูแลและ
ควบคุมอย่างใกล้ชิดและขาดความรู้
ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง  การ
อบรมความรู้ใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้อง 
เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินท่ีเกิดขึ้นได้  
 

30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 

30  ก.ย.  59 
 

 - จัดให้มีโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  
ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จ านวน 11 
ชุมชน ให้มีการปฏิบัติจริง 
สามารถช่วยเหลือผู้อื่นไ ด้  
ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเป็น และ
มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
 
- ให้มีการตรวจสอบ
ประชาชนว่ามีความรู้ ความ
เข้าใจ มากน้อยเพียงใด  
และให้ได้รับการฝึกอบรม
อย่างสม่ าเสมอ  
 

30  ก.ย. 60 
นายกิตติพงษ์ สร้อยทอง  
จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยช านาญการ 

 
 
 
 
 

20  ส.ค.  60 
นายกิตติพงษ์ สร้อยทอง  
จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยช านาญการ 

 
 

  
 

- ให้มีอบรมเพิ่มพูนความรู้มี
การออกปฏิบัติภาคสนาม
จริง  ให้มีการทบทวน
ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
- ให้มีการฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับ
ประชาชนท่ัวไป 
- มีการควบคุมการอบรม 
น าความรู้และทักษะท่ีได้  
ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
เกิดอัคคีภัยข้ึน  

      



  

 

แบบ ปอ.3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน :   ส านักปลัดเทศบาล 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 

 
 
 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดอ่อน 

 
 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 
 

- กิจกรรมด้านงานทะเบียนราษฎร  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อเป็นการควบคุมและดูแลแนวทาง
ปฏิบัติทางทะเบียนราษฎร์และเป็นไป
ตามระเบียบฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- การรับแจ้งย้ายเข้าปลายทาง
อัตโนมัติ 
- การรับค าร้องขอเพิ่มช่ือเข้าใน
ทะเบียนบ้าน 
- การรับรองรายการบุคคลต่างๆ 
เช่นการเกิด  การตายและทะเบียน
บ้าน 
- การรับแจ้งต่างๆ เช่น การรับแจ้ง
การตาย การรับแจ้งการย้ายท่ีอยู่
และการรับแจ้งการขอบ้านเลขท่ี   
 
 
 

     
 

30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
- ตรวจสอบรายการเอกสาร
บุคคลและภายในหน้าจาก
ฐานข้อมูลทางทะเบียน
ราษฎร์ทุกครั้งท่ียื่นค าร้อง 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
 

30  ก.ย. 60 
นายสุเมฆ   น้อยสนธิ 
นักจัดการงานทะเบียน 
และบัตรช านาญการ 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
- มีการยื่นค าร้อง 
- มีพยานบุคคล 
- มีนายทะเบียนผู้ตรวจสอบ
การอนุมัติ/อนญุาต 
- มีผู้และผู้ยื่น  
-มีความเส่ียงในทางทะเบียน 
ราษฎร์น้อยลงในระดับหนึง่ 
 
 
 
 
 

 
 



  

 

แบบ ปอ. 3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองคลัง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 

 
 
 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

 
 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 
 

 
1.กิจกรรมงานจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
(ผท.4) 
ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผท.5) 
ข้อมูลแผนท่ีภาษี  (ผท.7) 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน(ผท.
4)ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี(ผท.5)ข้อมูล
แผนท่ีภาษีมีความถูกต้อง  ครบถ้วนท า
ให้การพัฒนาและจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

 
- การจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินด าเนินการเสร็จ
แล้ว 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  

 
30 ก.ย. 59 

  
- ให้เจ้าหน้าท่ีประสานงาน
กับท่ีดินเพื่อน าข้อมูลมา
ปรับปรุงในระบบ 
- ขอค าปรึกษาจาก
ผู้เช่ียวชาญงานของเทศบาล
ท่ีประสบความส าเร็จ   

 
30 ก.ย. 60 

งานแผนท่ีภาษี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษี
เพื่อตรวจสอบและติดตาม
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน
การด าเนินงาน 
-ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน
ท่ีมอบหมายเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนท่ีภาษี  รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  ปัญหา
ข้อขัดข้องต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานเป็นระยะๆ 

 



  

 

แบบ ปอ.3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองคลัง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 
 

 
 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดอ่อน 

 
 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

 
1.กิจกรรมงานส ารวจข้อมูลภาคสนาม
และคัดลอกข้อมูล  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การส ารวจข้อมูลภาคสนามและ
การคัดลอกข้อมูลเพื่อจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องครบถ้วน  
 
งานธุรการ 
กิจกรรมงานจัดเก็บหนังสือราชการ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบ  
เรียบร้อย เป็นหมวดหมู่ ค้นหาได้ง่าย  
 
 
 

- ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ข้อมูลในระบบให้เป็นเป็นปัจจุบัน
เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
จัดเก็บภาษีในปี 2560  
 
 
 
 
 
- มีการแบ่งหน้าท่ีเป็นรายบุคคลให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 

 
   30  ก.ย. 59 

 - ควรปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีให้เสร็จส้ินพร้อมใช้
โดยเร็วเพื่อจะได้จัดเก็บภาษี
ได้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบท่ีก าหนดไว้   
 
 
 
 
- ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล 
แนะน าสอนงานการจัดเก็บ
เอกสารให้ถูกต้องแลเป็นไป
ตามระเบียบงานสารบรรณ  
- ควรเร่งรัดจัดส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการอบรมหลักสูตร
งานสารบรรณและการ
จัดเก็บเอกสาร 

30  ก.ย.  60 
นางวิภาพรรณ  น้อยสนธ ิ

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ช านาญการ 

 
 
 
 
 
      30 ก.ย. 60 

น.ส.อรยา  วงษ์สนิท 
เจ้าพนักงานธุรการ

ช านาญงาน 
  

- มีการจัดท าทะเบียนคุมผู้
ช าระภาษีแยกตามหมู่บ้าน
ท้ังนี้เพื่อให้ง่ายต่อการ
จัดเก็บรายได้ 
- ออกตรวจพื้นท่ีจริง 
- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีประจ าปี  
 
 
- มีการเก็บหนังสือเป็น
ระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อ
การค้นหา  



  

 

                                                                                                                                                                                                          แบบ ปอ. 3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองคลัง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 
 

 
 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดอ่อน 

 
 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

 

งานพัสดุ 
กิจกรรมการเก็บรักษาพัสดุ  
- เพื่อให้การจัดเก็บรักษาพัสดุมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานและ
ปลอดภัยมีการบัน ทึกบัญชีถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ  
 

งานการเงินและบัญช ี
กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน 
อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- เพื่อลดความผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินและลดการเรียกชี้แจง 
จาก สตง. 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีมีการเก็บพัสดุเรียบร้อย
มีการจ าหน่ายเป็นปัจจุบันอาจมี
ล่าช้าบ้างเนื่องจากรอรายงานจาก
กองอื่นเพื่ อน ามารวบรวมและ
ด าเนินการพร้อมกัน  
 
 

- ร ะ เ บี ย บก าร เบิ ก จ่ าย มี ก า ร
ปรับเปล่ียนตลอดเวลา บางครั้ง
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ติดตาม ส่งผลให้การ
เ บิ ก จ่ า ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย บ า ง ตั ว มี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอีก ท้ังฎีกามี
จ านวนมาก  พนักงานรีบเร่งในการ
ด าเนินการตรวจสอบท าให้บางครั้ง
ไม่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกฎีกา
จึงอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย  

30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 59 

 - จัดเตรียมสถานท่ีจัดเก็บ
พัสดุให้เพียงพอเหมาะสม
กับสภาพทรัพย์สิน 
 
 
 
 

- ส่งพนักงานไปอบรมและ
ใช้อินเตอร์เน็ตเข้ามาช่วยใน
การค้นหาระเบียบท่ีเป็น
ปัจจุบัน ท าให้ข้อผิดพลาด
ในเอกสารประกอบฎีกา
ลดลง 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเพื่อคอย
ตรวจสอบฏีกาเพิ่มอีกเพื่อ
ลดข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น 

30  ก.ย.  60 
นางสาวทิพวัลย์   ชุนฟ้ง 

เจ้าพนักงานพัสดุ 
ช านาญงาน 

 
 
 

        30  ก.ย. 60 
น.ส.พัชรินทร์ อาภรณ์พิศาล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

- จัดท าทะเบียนคุมตาม
ระเบียบมีการแต่งต้ัง
เจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบ 
 
 
 
- ยังมีความเส่ียงอยู่บ้าง
เนื่องจากให้พนักงานท่ียัง
ขาดประสบการณ์เป็นผู้
ตรวจสอบฎีกา   



  

 

                      แบบ ปอ. 3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 
 

 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดอ่อน 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

- กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข  
กิจกรรมงานธุรการ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การจัดเก็บหนังสือราชการมี
ความรัดกุม มีการจัดเก็บไว้เป็นระเบียบ
งานสารบรรณ  และสามารถค้นหาได้
อย่างรวมเร็ว  ไม่มีการสูญหาย 
 
 
 

- กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาดเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและต้องการให้เขตเทศบาลฯ
สะอาดไม่สกปรกเลอะเทอะ มีความ
สวยงามและไม่ก่อให้เกิดการแพร่
ระบาดของเช้ือโรคท่ีมาจากขยะและส่ิง

- ให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบมีการ
จัดระบบเอกสารให้ทันสมัยตามยุค 
- จัดเก็บเอกสารเก่าให้เป็นระบบ
ง่ายต่อการสืบค้น 
- จัดระบบของห้องพัสดุเพิ่มเติม
เพื่อรองรับเอกสารเก่าท่ีต้องจัดเก็บ 
 
 
 
 
- มีการแยกขยะก่อนท้ิงบางพื้นท่ีไม่
มีการคัดแยกขยะให้ 
- ปริมาณถังขยะไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
- สถานท่ีก าจัดขยะไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ  ควรเตรียมการ
รองรับในอนาคต 

  30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 59 

- ในด้านกิจกรรมงานธรุการ
ดังกล่าวฯ  ได้ก าหนดให้มีวิธีการ
ติดตามประเมินผลโดย 
* มีการบันทึกเซ็นรับ หนังสือ
เข้า-ออกทุกครั้ง 
* หัวหน้าหน่วยงานมีการ
ตรวจสอบงานทุกวัน 
* มีการรายงานเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงทุกครั้ง 
 
- มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการ
คัดแยกขยะให้มากขึ้นและ
ต่อเนื่อง 
- ส ารวจปริมาณขยะในชุมชน
ปรับเกล่ียถังขยะให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 
- ด าเนินการหาสถานท่ีก าจัด

30 ก.ย. 60 
น.ส.สุชีรา ขุนสงคราม 
เจ้าพนักงานธุรการ

ช านาญงาน 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 60 
นายดุสิต   ทันสมัย 

ผู้อ านายการ 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

- หัวหน้าหน่วยงานมีการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องทุกวัน 
- หากมีการเปล่ียนแปลงหรือ
โยกย้ายเอกสารใดๆมีการ
รายงานให้หัวหน้างานทราบ
ทุกครั้ง 
 
 
 
- รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส ารวจ
ปริมาณขยะในชุมชน  
- ความเส่ียงด้านงานรักษา
ความสะอาดลดลงในระดับ
หนึ่งและมีการเตรียมการเพื่อ
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 



  

 

สกปรกต่างๆ 
 

ขยะเพิ่มรวมถึงก าจัดโดยเตาเผา
ขยะท่ีได้มาตรฐาน 

 

                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปอ. 3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดอ่อน 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

- กิจกรรมงานสุขาภิบาลอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การควบคุมด้านอาหารถูก 
สุขลักษณะและปลอดภัย 
- เพื่อควบคุมการประกอบการด้านท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- เพื่อควบคุมสุขาภิบาลโรงงานไม่ให้ก่อ
มลพิษส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  
 
 

- กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และ
ตระหนักในสภาวะเรื่องโลกร้อน 
- เพื่อให้ส่ิงแวดล้อมต่างๆในชุมชนดีขึ้น 
 

- เ จ้ า ห น้ า ท่ี มี ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ มี
ประสบการณ์ในการท างาน
อนามัยและส่ิงแวดล้อมแต่ยัง
ต้ อ ง มี ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ห า
ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
- มีการท้ิงขยะโดยไม่มีการคัด
แยกเป็นบางแห่ง 
- การไม่รักษาแหล่งน้ าในชุมชน
และใช้น้ าอย่างไม่รู้คุณค่า 
- ไม่ตระหนักถึงการลดการใช้
พลังงาน  เช่น การประหยัดไฟ 

30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 59 

- ปฏิบัติงานเชิงรุก คือมีการ
ออกไปตรวจแนะน าให้ข้อมูล
ต่ า ง ๆ ท่ี เ ป็ น ค ว า ม รู้ ห รื อ
ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีควรทราบ
ตามร้านค้าและโรงงาน 
- มีการประสานโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตร่วมสร้าง
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีในชุมชน 
  
 
 
-ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นทุก
รูปแบบ 
-ปลูกจิตส านึกให้ประชาชน
โดยเริ่มท่ีเด็กและเยาวชนผ่าน
การท าโครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 

30 ก.ย. 60 
นายดุสิต   ทันสมัย 

ผู้อ านายการ 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 60 
นายดุสิต   ทันสมัย 

ผู้อ านายการ 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
 

- ประชาชนทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหน้าท่ีในการแจ้งการ
จัดต้ังสถานประกอบการ   
การเสียค่าใบอนุญาตต่างๆ  
- ประชาชนมาเสียค่าใบอนุญาต
ต่างๆตามก าหนด 
- ไม่มีโรค/ผู้ป่วยท่ีเกิดจาก
สุขาภิบาลอนามัยและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ดี 
 
 
- เทศบาลฯได้รณรงค์ให้
ประชาชนทราบทุกรูปแบบ เช่น  
การปลูกต้นไม้ริมคลอง  การ
ลอกคลองท่ีมีการเส่ือมโทรม 
การรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ
และการลดใช้พลังงานส้ินเปลือง 



  

 

 
 

-แสดงตัวอย่างน าร่องให้
ประชาชนเห็นอย่างต่อเนื่อง 

  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปอ. 3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

-กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งของรั้ว
ครอบครัว  รั้วชุมชน  ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
กิจกรรมงานควบคุมแมลงและ 
พาหะน าโรค 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
-ก าจัดและลดปริมาณแมลงตัวพาหะ 
น าโรค  เช่น  ยุงลาย ฯลฯ ลดน้อยลง 
เพื่อมิให้แมลงเป็นตัวพาหะน าโรคมาสู่
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

-ประชาชนขาดความตระหนักถึง
ปัญหาและภัยเงียบจากยาเสพติด  
-เด็กและเยาวชนได้รับส่ือ ส่ิงยั่วยุ  
ไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์ของพิษภัย 
ยาเสพติด ซึ่งมีหลายรูปแบบ  
- สถาบันครอบครัวควรเอาใจใส่
บุตรหลาน ท่ีเป็นเยาวชนอย่าง
ใกล้ชิด  
 
 
- มีการเพิ่มของแมลงและพาหะ
น าโรคมากขึ้น  เช่น  ยุงลาย ฯ 
- สภาพพื้นท่ีในชุมชนเป็นไร่อ้อย  
สวนกล้วยซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย
ของแมลงและพาหะน าโรค 

30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 ก.ย. 59 

๑) จัดโครงการรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
๒) ให้กลุ่มองค์กรประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๓) สร้างโครงการ/กิจกรรมท่ี
หลากหลายส าหรับเด็กและ
เยาวชนรวมถึงสร้างความรัก 
ความอบอุ่นในครอบครัว 
 
- รณรงค์และการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนของ
ตนเอง ปฏิบัติตนตามค าแนะน า
ของ จนท.อย่างเคร่งครัด  เช่น  
นอนกางมุง้  ระวังยงุในตอน
กลางวันให้มากขึ้นต่อเนื่อง 
 

30 ก.ย.60 
นายดุสิต   ทันสมัย 

ผู้อ านายการ 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 

30 ก.ย.60 
นายดุสิต   ทันสมัย 

ผู้อ านายการ 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

- ติดตามการด าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในเขต
เทศบาลต าบลท่าไม้  
- ลดการแพร่ระบาดของยา
เสพติดสู่กลุ่มเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลท่าไม้ 
 
 
 
 
- มีการพ่นยุงตามชุมชนและ
บ้านเรือนท่ีมีการเกิดโรค  
อสม.ให้ความรู้ ค าแนะน ากับ
ประชาชนในการก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุยุงลาย ท าให้ความ
เส่ียงด้านงานควบคุมแมลง
และพาหะน าโรคลดลง  



  

 

แบบ ปอ. 3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 
 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

กิจกรรมงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
-เพื่อไม่ให้โรคติดต่อระบาดไปสู่ผู้อื่น  
และช่วยป้องกันผู้ท่ีเป็นอยู่แล้วไม่แพร่
เช้ือไปสู่ผู้อื่นท่ีปกติดีอีกด้วย 
 

 
 
- มีการระบาดของโรคชนิดใหม่ๆเกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา  เช่น  ไข้หวัดใหญ่ 
2009 และ 2010 สายพันธุ์ใหม่ 
 
 
 

        
 
30 ก.ย. 59 
 
 

 
 
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
2009 และ 2010 สาย
พันธุ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง  และ
คอยติดตามอัตราการเกิด
ของโรคในชุมชน 

 
 

30 ก.ย.60 
นายดุสิต   ทันสมัย 

ผู้อ านายการ 
กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม 

 
 
 - ประสานงานกับ อสม.  
ผู้น าชุมชน  เจ้าหน้าท่ี คอย
ติดตามข่าวสารใหม่ พร้อม
แนะน าให้ความรู้ในการดูแล
สุขภาพ บุตร หลานเด็กเล็ก 
คนชรา ท่ีมีภูมิต้านทานน้อย   
ซึ่งจะท าให้อัตราความเส่ียง
การระบาดของโรคลดลง 



  

 

แบบ ปอ.3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองการศึกษา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 
 

 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

 
กิจกรรมงานบริหารด้านการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 - เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้ อยถูก ต้องตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 

 
 
ความเส่ียง 
 - การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้
มาตรฐาน 
ปัจจัยเส่ียง 
๑. บุคลากรท่ีเป็นพนักงานจ้างยัง
ขาดทักษะการด้านการดูแลเด็กก่อน
วัยเรียน 
๒. ด้านสถานท่ี(ภายใน)พื้นท่ีจัดการ
เรียนการสอนไม่เพียงพอ(ภายนอก)มี
มีความต้องการโครงหลังคาคลุม
เครื่องเล่น 
 
 
 

 
 

30  ก.ย. 59 

 
 
๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
การอบรมและศึกษาต่อใน
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ าต รี ส า ข า
ปฐมวัยให้ครบทุกคน 
๒. จัดท าแผนการพัฒนา
ศูนย์ เ ด็กให้ครอบคลุมท้ัง
ด้านการเรียนการสอน 
๓. จัดหาส่ือการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
๔. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  

 
 

30 ก.ย.60 
น.ส.คนึงหา   เอี้ยวตระกูล 

หัวหน้าฝ่าย 
บริหารการศึกษา 

 
 
๑. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มี
ทักษะมากขึ้น 
๒. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
๓. จัดหาโครงหลังคาคลุม
เครื่องเล่น 
 
 
 

 
 



  

 

แบบ ปอ.3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 
 

 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 

 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

 
กิจกรรมงานบริหารกองช่าง  
- กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานสาธารณูปโภค  
การวางโครงการ  การซ่อมบ ารุงรักษา  
การควบคุมการก่อสร้าง การประมาณ
ราคา  ซ่อมบ ารุงเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี  
ถนนโครงสร้างระบายน้ า  ท่อระบายน้ า
สะพาน  เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อยและตอบสนองความต้องการ
ของราษฎรให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
- การควบคุม  การดูแล  ซ่อมแซม
แซมบ ารุงรักษาไม่ดีพอ 
- หัวหน้าหน่วยงานควรตรวจสอบผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจน
ส้ินสุดโครงการฯ 

 
 
 
 30 ก.ย. 59 

 
 
 
- ก า ชับ เ จ้ าหน้ า ท่ี ต ร วจ
สภาพการช ารุดเสียหายของ
สาธ าร ณูป โภคและควร
ด า เนินการประมาณการ
ซ่ อ ม แ ซ ม แ ล ะ จั ด จ้ า ง
ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อน
ส้ินปีงบประมาณ 

 
 
 

30 ก.ย.60 
นายธีรพร  สะอาดแก้ว 
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  

 
 
 
- ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบตรวจสอบสภาพ
สาธารณูปโภคท่ีช ารุดเสียหาย 
ให้ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

แบบ ปอ.3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: กองประปา 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 
 

 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 

 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

 
- กลุ่มงานการเงิน 
กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ 
งานการจัดเก็บรายได้  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
 
 กลุ่มงานการผลิต 
กิจกรรมงานการผลิต 
งานการผลิตน้ าประปา 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อให้น้ าประปามีคุณภาพดีข้ึน  
 
 

- ให้พนักงานเก็บเงินเร่งรัดการเก็บเงินค่า
น้ าประปาให้มากขึ้น 
- ท าหนังสือแจ้งเตือน 
- ด าเนินการตัดน้ าเมื่อไม่ช าระเงินตาม
ก าหนด  
 
 
 
- คุณภาพน้ ายังมีคุณภาพต่ าเพราะ
น้ าประปาบางหอถัง  
น้ ามีสีขุ่น  และมีตะกอน 

30  ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
 
30  ก.ย. 59 

- รายงานยอดลูกหนี้ค้า
ช าระทุกเดือน ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
เก็บเงินโดยหัวหน้า 
 
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าท่ีประปา
ตรวจสอบคุณภาพของทราย
และสารกรองน้ าแต่ละถัง  
และด าเนินการเปล่ียน
ปรับปรุงต่อไป  เพื่อให้
น้ าประปามีคุณภาพ 

30 ก.ย. 60 
นางอารยา   สิทธิวิไล 
น.ส.ทัศนีย์  สุขศรี  

น.ส.สมพิศ  เพียงนั้น  
 
 
 
 

30 ก.ย. 60 
นายสุรสิทธิ์   บุญล้อ 
นายบ ารุง    ศรีอ่อน 

 

-ให้พนักงานเก็บเงินเร่งรัดการ
เก็บเงินค่าน้ าประปาให้มากขึ้น 
- ท าหนังสือแจ้งเตือน 
- ด าเนินการตัดน้ าเมื่อไม่ช าระ
เงินตามก าหนด  
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าท่ีประปา 
คอยตรวจสอบคุณภาพของ
น้ าประปา แต่ละหอถัง  
ทุก   1  สัปดาห์ 
 
 
 

                                                                                     



  

 

แบบ ปอ.3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้ 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน   
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 

 

งวด/เวลา 
ท่ีพบจุดอ่อน 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

๑.กิจกรรมด้านการตรวจสอบ 
-เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
-  กิจกรรมด้านการจัดท ารายงาน 
- เพื่อให้การจัดส่งรายงานให้ทัน
และเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 
- เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร  ทุก
หน่วยงานทราบผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละหน่วยงาน 

 
- จุดอ่อน/สาเหตุ 
- การปฏิบัติงานในองค์กรไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนและไม่มีแนวทางท่ี
แน่นอน ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายใน  เช่น ระบบการท างานไม่
เหมาะสม  คุณภาพความสามารถ
ของบุคลากร ขนาดโครงสร้างของ
องค์กร หรือปัจจัยภายนอก การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี หรือกฎหมายใหม่  
จุดอ่อน/สาเหตุ 
- เจ้าหน้าท่ีส่งผลการตรวจสอบให้ 
ทุกหน่วยงานรับทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 
และให้มีการปรับปรุงตามค าแนะน า
ของหน่วยตรวจสอบ  

   
  30 ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 30 ก.ย. 59 

 
- ให้ทุกฝ่ายของกองงานภายใน
องค์กร  ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ 
เพื่อลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานให้น้อยลงและควร
ศึกษาระเบียบการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด  
 
 
 
- การรายงานตามค าส่ังของงาน
ตรวจสอบเป็นกิจกรรมท่ีควร
ปฏิบัติตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
ควรจัดท าบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
 

 
๓๐ ก.ย. 60 

 นางนรณัฎฐ์  ใจดี 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช านาญการ 

 
 
 

 
 
 

๓๐ ก.ย. 60 
 นางนรณัฎฐ์   ใจดี 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช านาญการ 

     

 
- ศึกษาคู่มือการจัดท ารายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วย
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 
 
 
 
- ให้องค์กรจัดท ารายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน เพื่อน าเสนอจุดอ่อน
หรือความเส่ียงท่ียังมีอยู่ และ
การควบคุมภายในท่ีต้อง
ปรับปรุงและมีผู้รับผิดชอบใน



  

 

          การปฏิบัติงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แบบ ปอ.3 
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าไม้  

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน: หน่วยตรวจสอบภายใน     
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่  
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

๑.กิจกรรมด้านการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
- เพื่อตรวจสอบการตรวจการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในแต่ละ
ปีงบประมาณ  ให้ เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจ 
เงินแผ่นดิน ข้อ ๖  
- เพื่อจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในขององค์กร ให้ ผู้บริหาร
ทราบ การด าเนินงานกิจกรรม
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  พ ร้ อ ม ก า ร
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ  
 

 
 
 
- จุดอ่อน/สาเหตุ 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงานใน 
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 ท าให้การรายงานการควบคุมภายใน
เกิดความล่าช้าท าให้การตรวจสอบ 
การวางแผนงานเกิดความผิดพลาดได้  
 

   
  
  
30 ก.ย. ๕9 

 
 
 
- ให้ทุกฝ่ายของกองงานภายใน
องค์กร  ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ 
จัดท าค า ส่ัง  การมอบหมาย
หน้าท่ีการงาน  และรายงาน
การควบคุมภายในของกองงาน
ให้ตรงเวลาท่ีก าหนด เพื่อลด
ความล่าช้า ความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงานให้น้อยลงและ
คว ร ศึ ก ษ า ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ ฯ 
ข้อบังคับ ค าส่ังการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด  

 
 

 
๓๐ ก.ย. 60 

นางนรณัฎฐ์  ใจดี 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผนช านาญการ 

 

 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีต้องมีการจัดท า 
บันทึกการปฏิบัติงานและมี
แผนงานการตรวจสอบแต่
ละกองงาน มีการวางแผน
งาน มีการด าเนินการตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด พร้อม
ติดตามประ เมิ น ผลกา ร
ปฏิ บั ติ ง า น  ร า ย ง าน ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

                                                                                                                                                     
 



  

 

 
 
               ช่ือผู้รายงาน    
                                                                    (นายเกรียงไกร   ใจเย็น) 
                                                                                                                                                          ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม้ 
 

   


