
แบบ ปอ. ๒ 
ช่ือหน่วยรบัตรวจ 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัท่ี   ๓๐   เดือน   กนัยายน    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
ส านักงานปลดั 
 ๑.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนตข์อง
หน่วยงานและการบ ารงุรกัษา  เป็นความ
เสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน คอื การ
จดัซือ้รถยนตส์ าหรบัใชใ้นภารกจิของ อบต. 
บางประเภทไมเ่หมาะสมกบัสภาพใชง้านท าให้
รถยนตช์ ารดุเสยีหายเรว็ เช่น รถยนต์จดัเกบ็
ขยะ ควรเป็นรถเฉพาะทางส าหรบังาน
สุขาภบิาล หรอืการจดัเกบ็ขยะ  และการใช้
รถยนตส์่วนกลาง บางครัง้พนกังานขบัรถลา
หรอืมเีหตุใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ท าให้
การไปตดิต่อราชการจ าเป็นตอ้งมคีนขบัรถแทน 
ซึง่อาจไมอ่ยูใ่นภาระหน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบ
ของบุคคลนัน้ 

๑.๒)   กิจกรรมด้านงานกฎหมาย    
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน  
คอื   เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขาดจติส านึกในการ
ปฏบิตังิานในหน้าทีท่ าใหก้ารตรวจสอบเอกสาร
และการปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายและ
ระเบยีบต่างๆเกดิความผดิพลาด  ซึง่อาจท าให้
หน่วยงานเกดิความเสยีหายได ้
    

  
  
 

ผลการประเมิน 
      โครงสรา้งส่วนราชการของ อบต.เขือ่น
ประกอบดว้ย ส านกังานปลดั, กองคลงั , กองช่าง 
และส่วนการศกึษาฯ 
     ส านกังานปลดั แบ่งโครงสรา้งและการ
ปฏบิตังิาน ออกเป็น  ๖   งาน   คอื ๑) งานบรหิาร
ทัว่ไป         ๒) งานนโยบายและแผน  ๒) งาน
กฎหมายและคด ี  ๔) งานสวสัดกิารและสงัคม  ๕) 
งานส่งเสรมิการเกษตร  ๖) งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั   จากการวเิคราะหป์ระเมนิผลตาม
องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔    
พบว่ามจีดุอ่อนทีต่ดิตามและความเสีย่งทีเ่กดิขึน้
ใหม ่จ านวน ๑๑ กจิกรรม ดงันี้ 
๑. กจิกรรมดา้นการใชร้ถยนต์ของหน่วยงาน

และการบ ารุงรกัษา   
๒. กจิกรรมดา้นงานกฎหมาย 
๓. กจิกรรมดา้นงานบรหิารงานบุคคล 
๔. กจิกรรมดา้นการจดัท าประชาคม เพื่อให้

ประชาคมมสี่วนรว่มการพฒันาทอ้งถิน่   
๕. กจิกรรมดา้นการลดปัญหาภาวะโลกรอ้น 
๖. กจิกรรมปกป้องเทดิทูนสถาบนัและสรา้ง

ความสามคัค ีคนืความสุขแก่คนในชาต ิ
๗. กจิกรรมการป้องกนัและช่วยเหลอืประชาชน

จากโรคตดิต่อ   
๘. กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
๙. กจิกรรมดา้นงานส่งเสรมิการเกษตร 
๑๐. กจิกรรมดา้นกู้ชพีกูภ้ยั (OTOS) 

 



 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (ต่อ) 
๑.๓)  กิจกรรมด้านงานบริหารงานบคุคล    
        เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน  คอื  การพฒันาพนักงานส่วนต าบล 
ลกูจา้งและพนกังานจา้งยงัไมเ่หมาะสมและขาด
ความต่อเนื่อง, ขาดกระบวนการสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

๑.๔) กิจกรรมด้านการจดัท าประชาคม 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถ่ิน 
    เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน คอื  ประชาชนเขา้ร่วมการประชุม
ประชาคมหมู่บา้นเพื่อจดัท าแผนพฒันาสามปี
น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของประชากร/
ครวัเรอืนทัง้หมด ซึง่คดิว่าเป็นหน้าทีข่องผูน้ า
และสมาชกิสภา อบต. ทีจ่ะตอ้งเสนอโครงการ
เขา้สู่แผนฯ 

๑.๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยัภายใน คือ  
มกีารปลูกต้นไม้แต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/
เส้นทางภายในต าบล , เจ้าห น้ าที่ ย ังขาด
จติส านึกในการร่วมลดการใชพ้ลงังาน เช่น การ
เปิด – ปิดแอรร์ะหว่างพกัเทีย่งหรอืก่อนเลกิงาน 
๓๐ นาท ี, การใชน้ ้ามนั เป็นตน้ 

๑.๖)  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนั เป็น
ความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
คอื การแบ่งฝ่ายทางการเมอืง,  เกดิความ
ขดัแยง้ระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพืน้ที่ 
 

 

 



 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (ต่อ) 
๑.๗) กิจกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ  เป็นความเสีย่งที่
เกดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน คอื  ปัญหาโรค
ไขเ้ลอืดออกระบาดในเขตพืน้ที ่เนื่องจาก
ประชาชนไมป่ฏบิตัติามหลกัการป้องกนั ๕ ป. 
ไดแ้ก่ ปล่อย ปิด เปลีย่น ปรบัปรงุ ปฏบิตั ิ
ตลอดจนการระบาดของโรควณัโรค  เนื่องจาก
ประชาชนยงัมพีฤตกิรรมเสีย่ง และยงัขาดการ
ดแูลรกัษาอยา่งถูกวธิแีละต่อเนื่อง 

๑.๘) กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

       เป็นความเสีย่งจากสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอก คอืมกีารแพร่ระบาดของยาเสพ
ตดิในกลุ่มวยัรุ่น และประชาชนไมใ่หค้วาม
รว่มมอืในการแจง้เบาะแสผูค้า้ ผูเ้สพย ์ท าให้
ยากต่อการควบคุมป้องกนั 

 

๑.๑๐ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 

    ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือรับ -ส่ง  
ค าสัง่และประกาศ เกดิจากความรูเ้รื่องงานสาร
บ ร ร ณ  
ขาดการเอาใจใส่และติดตามน าเอกสารมาไว้ที่
งานสารบรรณกลาง 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๒.  การประเมินความเส่ียง 
ส านักงานปลดั 
๒.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนตข์อง
หน่วยงานและการบ ารงุรกัษา พบว่า เป็นความ
เสีย่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้สงูมาก เนื่องจากเกดิการ
ช ารดุเสยีหายจากการใชง้านรถยนตผ์ดิประเภทได้
งา่ย และช ารดุบ่อยครัง้ เนื่องจากตอ้งมกีารน า
รถยนตไ์ปจดัเกบ็ขยะในพืน้ทีทุ่กวนัราชการ  
๒.๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย  เป็นความเสีย่ง
ทีเ่กดิขึน้ในระยะยาว เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบดา้น
กฎหมายและคด ี, ขาดจติส านึกในการปฏบิตัิ
หน้าที ่  อาจเกดิความเสยีหายต่อองคก์ร 

๒.๓) กิจกรรมด้านงานบริหารบุคคล   เกิด
ความเสี่ยงจากการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างยงัไม่เหมาะสมและขาด
ความต่อเนื่ อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน   

๒.๔) กิจกรรมการจดัท าประชาคม เพ่ือให้
ประชาคมมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน  
     จากสดัส่วนผูเ้ขา้รว่มประชุมประชาคมหมูบ่า้น
เทยีบกบัประชากรทุกหลงัคาเรอืนในแต่ละหมูบ่า้น 
พบว่ายงัมน้ีอย เนื่องจากทศันคตขิองประชาชนคดิ
ว่าเป็นหน้าทีข่องผูน้ าทอ้งถิน่ สมาชกิสภาฯ เป็นผู้

การประเมนิความเสีย่งในองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลเขือ่น อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
ครอบคลุมทุกดา้นมากขึน้กว่าการประเมนิ
ครัง้ก่อน เพราะมกีารก าหนดวตัถุประสงค์
ระดบัส่วนงานและระดบักจิกรรมการท างาน
ทีส่อดคลอ้งกนัมากขึน้ เน้นในกจิกรรมยอ่ย 
และตดิตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิม่ขึน้ 
ตอ้งอาศยัความรว่มมอืทัง้จากผูบ้รหิาร 
เจา้หน้าที ่ ลกูจา้งและพนกังานจา้งทุกระดบั
อยา่งจรงิจงั 



เสนอความเหน็ต่างๆ  ซึง่ท าใหม้โีอกาสน้อยทีจ่ะ
รบัทราบปัญหาความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งทัว่ถงึทุกเพศทุกวยั 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๒.  การประเมินความเส่ียง (ต่อ) 
๒.๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
     การประเมนิความเสีย่ง พบว่า มคีวามเสีย่ง
น้อย แต่การปลกูตน้ไมใ้หค้รอบคลุมทุกพืน้ที/่
เสน้ทางยอ่มส่งผลต่อสภาพภมูทิศัน์ในเขตต าบล
และลดภาวะโลกรอ้นและการลดใชพ้ลงังานใน
ภาพรวมของประเทศ ส าหรบัการลดใชพ้ลงังาน
ภายในส านกังานยงัมไีมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่ง
เครง่ครดั ซึง่ส่งผลต่อภาวะเสีย่งต่อการสิน้เปลอืง
งบประมาณในการจา่ยค่าไฟฟ้าในระยะยาว 

๒.๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนัและสร้าง
ความสามคัคี คืนความสุขแก่คนในชาติ  
    การแบ่งฝ่ายทางการเมอืงเกดิจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกระดบัประเทศทีส่่งผล/
โอกาสท าใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างบุคคลบาง
กลุ่มในพืน้ทีไ่ด ้แต่ภายหลงัจากมกีารรฐัประหารท า
ใหก้ารแบ่งแยกทางการเมอืงลดน้อยลง   

๒.๗) กิจกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ  
      โอกาสเกดิโรคตดิต่อในพืน้ทีม่สีูง เนื่องจาก
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการด ารงชวีติประจ าวนัของ
ประชาชนไมป่ฏบิตัติามหลกัการป้องกนั ๕ ป. ใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลอืดออกโดย
ชุมชนเอง และขาดการกระตุน้ ประชาสมัพนัธใ์ห้

 



ประชาชนตระหนกัในการป้องกนัอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๒.๘) กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด 
      ปัจจยัเสี่ยงที่ท าให้เกดิการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จาก
พ่อแม่ผูป้กครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครวัและ
ความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้า
ยอมรบัและให้ข้อมูลหรอืแจ้งเบาะแสว่าลูกหลาน
ของตนเสพหรอืค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้
คนอื่นรู ้อาจท าใหส้งัคมไมย่อมรบั ซึง่โอกาสในการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงาน
รัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ
ประชาชนในพืน้ทีด่ว้ย 

๒.๙ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร  เป็น
ความเสีย่งทีเ่กดิจากปัจจยัภายในคอืขาดเจา้หน้าที่
ที่มีความรู้ด้านการเกษตร  และความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจยัภายนอกที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
โอกาสที่จะให้การช่วยเหลอื ประชาชนจากปัญหา
ภยัธรรมชาตต่ิางๆ ล่าชา้ หรอืดา้นการส่งเสรมิการ
ผลติตอ้งอาศยันกัวชิาการเกษตรจากระดบัอ าเภอ   

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 

 



    ปัจจยัเสีย่งจากการลงเลขหนงัสอืรบั-ส่ง  ค าสัง่
และประกาศ เกดิจากความรูเ้รือ่งงานสารบรรณ  
ขาดการเอาใจใส่และตดิตามน าเอกสารมาไวท้ีง่าน
สารบรรณกลาง  
 
 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

กิจกรรมการควบคมุ 
๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนตข์องหน่วยงาน
และการบ ารงุรกัษา 
     กจิกรรมการควบคุมทีม่อียู ่ปรากฏว่ามคี าสัง่
แบ่งงานใหเ้จา้หน้าทีร่บัผดิชอบรถยนตแ์ต่ละคนั
พรอ้ม การใชร้ถยนตใ์หช้ดัเจน ,หวัหน้าส านกังาน
ปลดัควบคุมและมอบหมายใหเ้จา้พนกังานขบั
รถยนตท์ุกคนัควบคุมเขม็ไมลก่์อนรถออกและ
รายงานการควบคุมใหท้ราบ ภายในวนัที ่๑๐ เป็น
ประจ า ของทุกเดอืน 
๓.๒ กิจกรรมด้านกฎหมาย 
        ปรบัปรงุค าสัง่แบ่งงานใหช้ดัเจนกรณี
ผูร้บัผดิชอบไมอ่ยูใ่หม้อบหมายผูอ้ื่นท างานแทน   
จดัอบรมใหค้วามรูก้บัเจา้หน้าทีเ่พื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน   ปลกูจติส านึก
เจา้หน้าทีใ่หม้คีวามรบัผดิชอบและอุทศิตนเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการมากขึน้ และจดัใหม้ี
ระบบการตอบค าถามการแกไ้ขปัญหาเรือ่งรอ้ง
ทุกข ์รอ้งเรยีน ปัญหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน โดยการประเมนิผลจากผูร้บับรกิาร 

๓.๓ กิจกรรมงานบริหารงานบคุคล     
   ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารบัการอบรมงานในหน้าที่และ

 



งานที่ได้รบัมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ  ตลอดจน
ส่งเสรมิขวญัและก าลงัใจจากการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานทัง้ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานและ , ส่งเสรมิกระบวนการสรา้งวฒันธรรม
องค์กรภายในร่วมกนัเพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดต่ีอ
กนั  
 
 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๓.๔  กิจกรรมการจดัท าประชาคม เพ่ือให้
ประชาคมมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน  
   ประชุมชีแ้จงผ่านกจิกรรมทีล่งพืน้ทีใ่หป้ระชาชน
ตระหนกัเหน็ความส าคญัของการมสี่วนรว่มในการ
วางแผนพฒันาทอ้งถิน่  ใหแ้ต่ละหมูบ่า้นก าหนด
กฎ/ขอ้บงัคบัใหป้ระชาชนเขา้รว่มอย่างน้อย
ครวัเรอืนละ ๑ คน หากไมเ่ขา้รว่มจะเกดิผลเสยี
อยา่งไรบา้งหรอืมบีทก าหนดโทษอยา่งไรบา้ง เป็น
ตน้  รวมทัง้สรา้งแรงจงูใจในการเขา้รว่มจดัท า
ประชาคม เช่น การจบัสลากรางวลั ส าหรบัผู้
มารว่มกจิกรรม 
๓.๕ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
    ตรวจสอบเสน้ทางหรอืพืน้ทีว่่างเปล่าทีค่วรจะ
ปลกูตน้ไมใ้หร้่มรื่นและทัว่ถงึ ตลอดจนสรา้งความ
ตระหนกัในการลดใชพ้ลงังานกบัเจา้หน้าทีอ่ย่าง

 



ต่อเนื่อง 
๓.๖ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนั  
      จดักจิกรรมปกป้องสถาบนัพระมหากษตัรยิ์
และจดักจิกรรมทีส่รา้งความสามคัคขีองคนทุกกลุ่ม
ในต าบล 
๓.๗ กิจกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ 
   ส่งเสรมิ/อบรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ
ประชาชนใหป้ฏบิตัติามหลกั ๕ ป. พรอ้มทัง้จดั
กจิกรรมประกวดหมูบ่า้นรกัษ์ความสะอาดเพื่อลด
ปรมิาณลกูน ้ายุงลายอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินงานควบคุมวณัโรค  และใชแ้บบสอบทาน
การลดลงของการแพรก่ระจายเชือ้ในชุมชน อตัรา
ป่วย อตัราการตาย 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

กิจกรรมการควบคมุ (ต่อ) 
๓.๘ กิจกรรมกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด จดัใหม้กีารอบรมโทษของยาเสพตดิใน
กลุ่มเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง, ส่งเสรมิกจิกรรมทีใ่ชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวยั 
เช่น การสรา้งจติอาสา , กฬีาตา้นยาเสพตดิ, 
กจิกรรมพีส่อนน้อง เป็นตน้ และจดักจิกรรมตรวจ
สารเสพตดิในโรงเรยีนและจุดเสีย่งหมูบ่า้น เพื่อ
สรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

๓.๙ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร    
        ส่งเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบเขา้รบัการฝึกอบรม

 



เพิม่เตมิความรูด้า้นการเกษตรอยา่งต่อเนื่อง และ
ประสานความรว่มมอืกบัเกษตรอ าเภอเพื่อส่งเสรมิ
ความรูแ้ก่เกษตรกร 

๓.๑๐ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานดา้นธุรการตดิตามและน าหนงัสอืจาก
ผูร้บัผดิชอบงานนัน้ๆ มาเกบ็ไวท้ีส่่วนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ผลการประเมินโดยรวม 
  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขื่อน การประเมนิองคป์ระกอบควบคุมภายใน   
องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน หรอืการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินมกีารควบคุมที่เพียงพอและมปีระสิทธผิลตามสมควร แต่ยงัมี
จดุอ่อนทีต่อ้งจดัท าแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน ดงันี้  

๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนตข์องหน่วยงานและการบ ารงุรกัษา  การจดัซือ้รถยนต์
ส าหรบั 

ใชใ้นภารกจิของ อบต. บางประเภทไมเ่หมาะสมกบัสภาพใชง้านท าใหร้ถยนตช์ ารุดเสยีหายเรว็  
การใชร้ถยนตส์่วนกลาง บางครัง้พนกังานขบัรถลาหรอืมเีหตุใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ท าให้
การไปตดิต่อราชการจ าเป็นตอ้งมคีนขบัรถแทน ซึง่อาจไมอ่ยูใ่นภาระหน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบ
ของบุคคลนัน้ 
           ๒)  กิจกรรมด้านกฎหมาย เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขาดจติส านึกในการปฏบิตังิานในหน้าที่
ท าใหก้ารตรวจสอบเอกสารและการปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายและระเบยีบต่างๆเกดิความ
ผดิพลาด ซึง่อาจท าใหห้น่วยงานเกดิความเสยีหายได้ 
          ๓) กิจกรรมงานบริหารงานบคุคล     การพฒันาพนกังานส่วนต าบล ลกูจา้งและพนกังาน
จา้งยงัไมเ่หมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน         



 ๔)  กิจกรรมการจดัท าประชาคม เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
ประชาชนเขา้รว่มการประชุมประชาคมหมูบ่า้นเพื่อจดัท าแผนพฒันาสามปีน้อยมากเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของประชากร/ครวัเรอืนทัง้หมด เนื่องจากทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการ
ประชาคมคดิว่าเป็นหน้าทีข่องผูน้ าทอ้งถิน่สมาชกิสภาฯ 
       ๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การปลกูตน้ไมแ้ต่ยงัไมค่รอบคลุมทุกพืน้ที/่
เสน้ทางภายในต าบล, เจา้หน้าทีย่งัขาดจติส านึกในการร่วมลดการใชพ้ลงังาน เช่น การเปิด – ปิด
แอรร์ะหว่างพกัเทีย่งหรอืก่อนเลกิงาน ๓๐ นาท ี, การใชน้ ้ามนั เป็นตน้ 
       ๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนัและสร้างความสามคัคี คืนความสขุแก่คนใน
ชาติ  เกดิการแบ่งฝ่ายทางการเมอืง เนื่องจากการเมอืงระดบัประเทศ ส่งผลต่อการเมอืงระดบั
ทอ้งถิน่ 
      ๗) กิจกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรค
ไขเ้ลอืดออกระบาดในเขตพืน้ที ่เนื่องจากประชาชนไม่ปฏบิตัติามหลกัการป้องกนั ๕ ป. ไดแ้ก่ 
ปล่อย ปิด เปลีย่น ปรบัปรงุ ปฏบิตั ิตลอดจนการระบาดของโรควณัโรค  เนื่องจากประชาชนยงัมี
พฤตกิรรมเสีย่ง และยงัขาดการดแูลรกัษาอยา่งถูกวธิแีละต่อเนื่อง 
      ๘) กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด มกีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิในกลุ่ม
วยัรุน่ และประชาชนไมใ่หค้วามรว่มมอืในการแจง้เบาะแสผูค้า้ ผูเ้สพ สาเหตุเกดิจากประชาชน
ไมใ่หค้วามรว่มมอืในการแจง้เบาะแส วยัรุ่นอยากทดลอง ขาดการดแูลเอาใจใส่จากพ่อแม่
ผูป้กครอง 
     ๙) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร  ประชาชนประสบปัญหาดา้นการเกษตร จาก
ภยัธรรมชาต ิอาท ิโรคขา้วไหม ้โรคเกีย่วกบัพชื   
      ๑๐)  กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  การลงเลขหนงัสอืรบั-ส่ง  ค าสัง่และประกาศ บาง
เรือ่งเจา้ของเรือ่งมาลงเลขจองหนงัสอืทีส่ารบรรณกลางโดยไมไ่ดร้ะบุชื่อเรือ่งและไม่น าส าเนาคู่
ฉบบัใหไ้วก้บัธุรการกลาง ท าใหไ้ม่ทราบว่าเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร หรอือาจเกดิความล่าชา้ในการ
สบืคน้ 
 
 

                                     (ลงชื่อ).........................................ผูร้ายงาน  
           (นางสุภาพ  ชยัด)ี 
                                                                  หวัหน้าส านกัปลดั 

  วนัที ่ ๓๐   เดอืน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปอ. ๒ 
ช่ือหน่วยรบัตรวจ 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ณ วนัท่ี   ๓๐   เดือน   กนัยายน    พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
ส านักงานปลดั 
 ๑.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนตข์อง
หน่วยงานและการบ ารงุรกัษา  เป็นความ
เสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน คอื การ
จดัซือ้รถยนตส์ าหรบัใชใ้นภารกจิของ อบต. 
บางประเภทไมเ่หมาะสมกบัสภาพใชง้านท าให้
รถยนตช์ ารดุเสยีหายเรว็ เช่น รถยนต์จดัเกบ็
ขยะ ควรเป็นรถเฉพาะทางส าหรบังาน
สุขาภบิาล หรอืการจดัเกบ็ขยะ  และการใช้
รถยนตส์่วนกลาง บางครัง้พนกังานขบัรถลา
หรอืมเีหตุใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ท าให้
การไปตดิต่อราชการจ าเป็นตอ้งมคีนขบัรถแทน 
ซึง่อาจไมอ่ยูใ่นภาระหน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบ
ของบุคคลนัน้ 

๑.๒)   กิจกรรมด้านงานกฎหมาย    
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน  
คอื   เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขาดจติส านึกในการ
ปฏบิตังิานในหน้าทีท่ าใหก้ารตรวจสอบเอกสาร
และการปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายและ

ผลการประเมิน 
      โครงสรา้งส่วนราชการของ อบต.เขือ่น
ประกอบดว้ย ส านกังานปลดั, กองคลงั , กองช่าง 
และส่วนการศกึษาฯ 
     ส านกังานปลดั แบ่งโครงสรา้งและการ
ปฏบิตังิาน ออกเป็น  ๖   งาน   คอื ๑) งานบรหิาร
ทัว่ไป         ๒) งานนโยบายและแผน  ๒) งาน
กฎหมายและคด ี  ๔) งานสวสัดกิารและสงัคม  ๕) 
งานส่งเสรมิการเกษตร  ๖) งานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั   จากการวเิคราะหป์ระเมนิผลตาม
องคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔    
พบว่ามจีดุอ่อนทีต่ดิตามและความเสีย่งทีเ่กดิขึน้
ใหม ่จ านวน ๑๑ กจิกรรม ดงันี้ 
๑๑. กจิกรรมดา้นการใชร้ถยนต์ของหน่วยงาน

และการบ ารุงรกัษา   
๑๒. กจิกรรมดา้นงานกฎหมาย 
๑๓. กจิกรรมดา้นงานบรหิารงานบุคคล 



ระเบยีบต่างๆเกดิความผดิพลาด  ซึง่อาจท าให้
หน่วยงานเกดิความเสยีหายได ้
    

  
  
 

๑๔. กจิกรรมดา้นการจดัท าประชาคม เพื่อให้
ประชาคมมสี่วนรว่มการพฒันาทอ้งถิน่   

๑๕. กจิกรรมดา้นการลดปัญหาภาวะโลกรอ้น 
๑๖. กจิกรรมปกป้องเทดิทูนสถาบนัและสรา้ง

ความสามคัค ีคนืความสุขแก่คนในชาต ิ
๑๗. กจิกรรมการป้องกนัและช่วยเหลอืประชาชน

จากโรคตดิต่อ   
๑๘. กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
๑๙. กจิกรรมดา้นงานส่งเสรมิการเกษตร 
๒๐. กจิกรรมดา้นกู้ชพีกูภ้ยั (OTOS) 

 
 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (ต่อ) 
๑.๓)  กิจกรรมด้านงานบริหารงานบคุคล    
        เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน  คอื  การพฒันาพนักงานส่วนต าบล 
ลกูจา้งและพนกังานจา้งยงัไมเ่หมาะสมและขาด
ความต่อเนื่อง, ขาดกระบวนการสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

๑.๔) กิจกรรมด้านการจดัท าประชาคม 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถ่ิน 
    เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน คอื  ประชาชนเขา้ร่วมการประชุม
ประชาคมหมู่บา้นเพื่อจดัท าแผนพฒันาสามปี
น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของประชากร/
ครวัเรอืนทัง้หมด ซึง่คดิว่าเป็นหน้าทีข่องผูน้ า
และสมาชกิสภา อบต. ทีจ่ะตอ้งเสนอโครงการ
เขา้สู่แผนฯ 

๑.๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจยัภายใน คือ  
มกีารปลูกต้นไม้แต่ยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/

 



เส้นทางภายในต าบล , เจ้าห น้ าที่ ย ังขาด
จติส านึกในการร่วมลดการใชพ้ลงังาน เช่น การ
เปิด – ปิดแอรร์ะหว่างพกัเทีย่งหรอืก่อนเลกิงาน 
๓๐ นาท ี, การใชน้ ้ามนั เป็นตน้ 

๑.๖)  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนั เป็น
ความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
คอื การแบ่งฝ่ายทางการเมอืง,  เกดิความ
ขดัแยง้ระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพืน้ที่ 
 

 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ (ต่อ) 
๑.๗) กิจกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ  เป็นความเสีย่งที่
เกดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน คอื  ปัญหาโรค
ไขเ้ลอืดออกระบาดในเขตพืน้ที ่เนื่องจาก
ประชาชนไมป่ฏบิตัติามหลกัการป้องกนั ๕ ป. 
ไดแ้ก่ ปล่อย ปิด เปลีย่น ปรบัปรงุ ปฏบิตั ิ
ตลอดจนการระบาดของโรควณัโรค  เนื่องจาก
ประชาชนยงัมพีฤตกิรรมเสีย่ง และยงัขาดการ
ดแูลรกัษาอยา่งถูกวธิแีละต่อเนื่อง 

๑.๘) กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

       เป็นความเสีย่งจากสภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอก คอืมกีารแพร่ระบาดของยาเสพ
ตดิในกลุ่มวยัรุ่น และประชาชนไมใ่หค้วาม
รว่มมอืในการแจง้เบาะแสผูค้า้ ผูเ้สพย ์ท าให้

 



ยากต่อการควบคุมป้องกนั 

 

๑.๙) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 

    ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือรับ -ส่ง  
ค าสัง่และประกาศ เกดิจากความรูเ้รื่องงานสาร
บ ร ร ณ  
ขาดการเอาใจใส่และติดตามน าเอกสารมาไว้ที่
งานสารบรรณกลาง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๒.  การประเมินความเส่ียง 
ส านักงานปลดั 
๒.๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนตข์อง
หน่วยงานและการบ ารงุรกัษา พบว่า เป็นความ
เสีย่งทีม่โีอกาสเกดิขึน้สงูมาก เนื่องจากเกดิการ
ช ารดุเสยีหายจากการใชง้านรถยนตผ์ดิประเภทได้
งา่ย และช ารดุบ่อยครัง้ เนื่องจากตอ้งมกีารน า
รถยนตไ์ปจดัเกบ็ขยะในพืน้ทีทุ่กวนัราชการ  
๒.๒) กิจกรรมด้านงานกฎหมาย  เป็นความเสีย่ง
ทีเ่กดิขึน้ในระยะยาว เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบดา้น
กฎหมายและคด ี, ขาดจติส านึกในการปฏบิตัิ
หน้าที ่  อาจเกดิความเสยีหายต่อองคก์ร 

๒.๓) กิจกรรมด้านงานบริหารบุคคล   เกิด

การประเมนิความเสีย่งในองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลเขือ่น อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 
ครอบคลุมทุกดา้นมากขึน้กว่าการประเมนิ
ครัง้ก่อน เพราะมกีารก าหนดวตัถุประสงค์
ระดบัส่วนงานและระดบักจิกรรมการท างาน
ทีส่อดคลอ้งกนัมากขึน้ เน้นในกจิกรรมยอ่ย 
และตดิตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิม่ขึน้ 
ตอ้งอาศยัความรว่มมอืทัง้จากผูบ้รหิาร 
เจา้หน้าที ่ ลกูจา้งและพนกังานจา้งทุกระดบั
อยา่งจรงิจงั 



ความเสี่ยงจากการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างยงัไม่เหมาะสมและขาด
ความต่อเนื่ อง ขาดกระบวนการสร้างขวัญและ
ก าลงัใจในการปฏบิตังิาน   

๒.๔) กิจกรรมการจดัท าประชาคม เพ่ือให้
ประชาคมมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน  
     จากสดัส่วนผูเ้ขา้รว่มประชุมประชาคมหมูบ่า้น
เทยีบกบัประชากรทุกหลงัคาเรอืนในแต่ละหมูบ่า้น 
พบว่ายงัมน้ีอย เนื่องจากทศันคตขิองประชาชนคดิ
ว่าเป็นหน้าทีข่องผูน้ าทอ้งถิน่ สมาชกิสภาฯ เป็นผู้
เสนอความเหน็ต่างๆ  ซึง่ท าใหม้โีอกาสน้อยทีจ่ะ
รบัทราบปัญหาความตอ้งการของประชาชนได้
อยา่งทัว่ถงึทุกเพศทุกวยั 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๒.  การประเมินความเส่ียง (ต่อ) 
๒.๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
     การประเมนิความเสีย่ง พบว่า มคีวามเสีย่ง
น้อย แต่การปลกูตน้ไมใ้หค้รอบคลุมทุกพืน้ที/่
เสน้ทางยอ่มส่งผลต่อสภาพภมูทิศัน์ในเขตต าบล
และลดภาวะโลกรอ้นและการลดใชพ้ลงังานใน
ภาพรวมของประเทศ ส าหรบัการลดใชพ้ลงังาน
ภายในส านกังานยงัมไีมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่ง
เครง่ครดั ซึง่ส่งผลต่อภาวะเสีย่งต่อการสิน้เปลอืง
งบประมาณในการจา่ยค่าไฟฟ้าในระยะยาว 

๒.๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนัและสร้าง
ความสามคัคี คืนความสุขแก่คนในชาติ  
    การแบ่งฝ่ายทางการเมอืงเกดิจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอกระดบัประเทศทีส่่งผล/

 



โอกาสท าใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างบุคคลบาง
กลุ่มในพืน้ทีไ่ด ้แต่ภายหลงัจากมกีารรฐัประหารท า
ใหก้ารแบ่งแยกทางการเมอืงลดน้อยลง   

๒.๗) กิจกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ  
      โอกาสเกดิโรคตดิต่อในพืน้ทีม่สีูง เนื่องจาก
ทศันคตแิละพฤตกิรรมการด ารงชวีติประจ าวนัของ
ประชาชนไมป่ฏบิตัติามหลกัการป้องกนั ๕ ป. ใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลอืดออกโดย
ชุมชนเอง และขาดการกระตุน้ ประชาสมัพนัธใ์ห้
ประชาชนตระหนกัในการป้องกนัอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๒.๘) กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติ ด 
      ปัจจยัเสี่ยงที่ท าให้เกดิการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในพื้นที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จาก
พ่อแม่ผูป้กครอง ขาดความอบอุ่นในครอบครวัและ
ความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้า
ยอมรบัและให้ข้อมูลหรอืแจ้งเบาะแสว่าลูกหลาน
ของตนเสพหรอืค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้
คนอื่นรู ้อาจท าใหส้งัคมไมย่อมรบั ซึง่โอกาสในการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงาน
รัฐเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของ

 



ประชาชนในพืน้ทีด่ว้ย 

๒.๙ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร  เป็น
ความเสีย่งทีเ่กดิจากปัจจยัภายในคอืขาดเจา้หน้าที่
ที่มีความรู้ด้านการเกษตร  และความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจยัภายนอกที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
โอกาสที่จะให้การช่วยเหลอื ประชาชนจากปัญหา
ภยัธรรมชาตต่ิางๆ ล่าชา้ หรอืดา้นการส่งเสรมิการ
ผลติตอ้งอาศยันกัวชิาการเกษตรจากระดบัอ าเภอ   

๒.๑๐ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 

    ปัจจยัเสีย่งจากการลงเลขหนงัสอืรบั-ส่ง  ค าสัง่
และประกาศ เกดิจากความรูเ้รือ่งงานสารบรรณ  
ขาดการเอาใจใส่และตดิตามน าเอกสารมาไวท้ีง่าน
สารบรรณกลาง  
 
 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

กิจกรรมการควบคมุ 
๓.๑ กิจกรรมด้านการใช้รถยนตข์องหน่วยงาน
และการบ ารงุรกัษา 
     กจิกรรมการควบคุมทีม่อียู ่ปรากฏว่ามคี าสัง่
แบ่งงานใหเ้จา้หน้าทีร่บัผดิชอบรถยนตแ์ต่ละคนั
พรอ้ม การใชร้ถยนตใ์หช้ดัเจน ,หวัหน้าส านกังาน
ปลดัควบคุมและมอบหมายใหเ้จา้พนกังานขบั
รถยนตท์ุกคนัควบคุมเขม็ไมลก่์อนรถออกและ
รายงานการควบคุมใหท้ราบ ภายในวนัที ่๑๐ เป็น
ประจ า ของทุกเดอืน 
๓.๒ กิจกรรมด้านกฎหมาย 

 



        ปรบัปรงุค าสัง่แบ่งงานใหช้ดัเจนกรณี
ผูร้บัผดิชอบไมอ่ยูใ่หม้อบหมายผูอ้ื่นท างานแทน   
จดัอบรมใหค้วามรูก้บัเจา้หน้าทีเ่พื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน   ปลกูจติส านึก
เจา้หน้าทีใ่หม้คีวามรบัผดิชอบและอุทศิตนเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการมากขึน้ และจดัใหม้ี
ระบบการตอบค าถามการแกไ้ขปัญหาเรือ่งรอ้ง
ทุกข ์รอ้งเรยีน ปัญหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน โดยการประเมนิผลจากผูร้บับรกิาร 

๓.๓ กิจกรรมงานบริหารงานบคุคล     
   ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารบัการอบรมงานในหน้าที่และ
งานที่ได้รบัมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ  ตลอดจน
ส่งเสรมิขวญัและก าลงัใจจากการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานทัง้ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานและ , ส่งเสรมิกระบวนการสรา้งวฒันธรรม
องค์กรภายในร่วมกนัเพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดต่ีอ
กนั  
 
 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรปุ 

๓.๔  กิจกรรมการจดัท าประชาคม เพ่ือให้
ประชาคมมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน  
   ประชุมชีแ้จงผ่านกจิกรรมทีล่งพืน้ทีใ่หป้ระชาชน
ตระหนกัเหน็ความส าคญัของการมสี่วนรว่มในการ
วางแผนพฒันาทอ้งถิน่  ใหแ้ต่ละหมูบ่า้นก าหนด

 



กฎ/ขอ้บงัคบัใหป้ระชาชนเขา้รว่มอย่างน้อย
ครวัเรอืนละ ๑ คน หากไมเ่ขา้รว่มจะเกดิผลเสยี
อยา่งไรบา้งหรอืมบีทก าหนดโทษอยา่งไรบา้ง เป็น
ตน้  รวมทัง้สรา้งแรงจงูใจในการเขา้รว่มจดัท า
ประชาคม เช่น การจบัสลากรางวลั ส าหรบัผู้
มารว่มกจิกรรม 
๓.๕ กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
    ตรวจสอบเสน้ทางหรอืพืน้ทีว่่างเปล่าทีค่วรจะ
ปลกูตน้ไมใ้หร้่มรื่นและทัว่ถงึ ตลอดจนสรา้งความ
ตระหนกัในการลดใชพ้ลงังานกบัเจา้หน้าทีอ่ย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.๖ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนั  
      จดักจิกรรมปกป้องสถาบนัพระมหากษตัรยิ์
และจดักจิกรรมทีส่รา้งความสามคัคขีองคนทุกกลุ่ม
ในต าบล 
๓.๗ กิจกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ 
   ส่งเสรมิ/อบรมปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของ
ประชาชนใหป้ฏบิตัติามหลกั ๕ ป. พรอ้มทัง้จดั
กจิกรรมประกวดหมูบ่า้นรกัษ์ความสะอาดเพื่อลด
ปรมิาณลกูน ้ายุงลายอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินงานควบคุมวณัโรค  และใชแ้บบสอบทาน
การลดลงของการแพรก่ระจายเชือ้ในชุมชน อตัรา
ป่วย อตัราการตาย 
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กิจกรรมการควบคมุ (ต่อ) 
๓.๘ กิจกรรมกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

 



ยาเสพติด จดัใหม้กีารอบรมโทษของยาเสพตดิใน
กลุ่มเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง, ส่งเสรมิกจิกรรมทีใ่ชเ้วลา
ว่างใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวยั 
เช่น การสรา้งจติอาสา , กฬีาตา้นยาเสพตดิ, 
กจิกรรมพีส่อนน้อง เป็นตน้ และจดักจิกรรมตรวจ
สารเสพตดิในโรงเรยีนและจุดเสีย่งหมูบ่า้น เพื่อ
สรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

๓.๙ กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร    
        ส่งเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบเขา้รบัการฝึกอบรม
เพิม่เตมิความรูด้า้นการเกษตรอยา่งต่อเนื่อง และ
ประสานความรว่มมอืกบัเกษตรอ าเภอเพื่อส่งเสรมิ
ความรูแ้ก่เกษตรกร 

๓.๑๐ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจา้หน้าที่
ผูป้ฏบิตังิานดา้นธุรการตดิตามและน าหนงัสอืจาก
ผูร้บัผดิชอบงานนัน้ๆ มาเกบ็ไวท้ีส่่วนกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ผลการประเมินโดยรวม 
  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขื่อน การประเมนิองคป์ระกอบควบคุมภายใน   
องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน หรอืการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดินมกีารควบคุมที่เพียงพอและมปีระสิทธผิลตามสมควร แต่ยงัมี
จดุอ่อนทีต่อ้งจดัท าแผนการปรบัปรงุการควบคุมภายใน ดงันี้  



๒) กิจกรรมด้านการใช้รถยนตข์องหน่วยงานและการบ ารงุรกัษา  การจดัซือ้รถยนต์
ส าหรบั 

ใชใ้นภารกจิของ อบต. บางประเภทไมเ่หมาะสมกบัสภาพใชง้านท าใหร้ถยนตช์ ารุดเสยีหายเรว็  
การใชร้ถยนตส์่วนกลาง บางครัง้พนกังานขบัรถลาหรอืมเีหตุใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ท าให้
การไปตดิต่อราชการจ าเป็นตอ้งมคีนขบัรถแทน ซึง่อาจไมอ่ยูใ่นภาระหน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบ
ของบุคคลนัน้ 
           ๒)  กิจกรรมด้านกฎหมาย เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขาดจติส านึกในการปฏบิตังิานในหน้าที่
ท าใหก้ารตรวจสอบเอกสารและการปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายและระเบยีบต่างๆเกดิความ
ผดิพลาด ซึง่อาจท าใหห้น่วยงานเกดิความเสยีหายได้ 
          ๓) กิจกรรมงานบริหารงานบคุคล     การพฒันาพนกังานส่วนต าบล ลกูจา้งและพนกังาน
จา้งยงัไมเ่หมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน         
 ๔)  กิจกรรมการจดัท าประชาคม เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน 
ประชาชนเขา้รว่มการประชุมประชาคมหมูบ่า้นเพื่อจดัท าแผนพฒันาสามปีน้อยมากเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของประชากร/ครวัเรอืนทัง้หมด เนื่องจากทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการ
ประชาคมคดิว่าเป็นหน้าทีข่องผูน้ าทอ้งถิน่สมาชกิสภาฯ 
       ๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การปลกูตน้ไมแ้ต่ยงัไมค่รอบคลุมทุกพืน้ที/่
เสน้ทางภายในต าบล, เจา้หน้าทีย่งัขาดจติส านึกในการร่วมลดการใชพ้ลงังาน เช่น การเปิด – ปิด
แอรร์ะหว่างพกัเทีย่งหรอืก่อนเลกิงาน ๓๐ นาท ี, การใชน้ ้ามนั เป็นตน้ 
       ๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนัและสร้างความสามคัคี คืนความสขุแก่คนใน
ชาติ  เกดิการแบ่งฝ่ายทางการเมอืง เนื่องจากการเมอืงระดบัประเทศ ส่งผลต่อการเมอืงระดบั
ทอ้งถิน่ 
      ๗) กิจกรรมการป้องกนัและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรค
ไขเ้ลอืดออกระบาดในเขตพืน้ที ่เนื่องจากประชาชนไม่ปฏบิตัติามหลกัการป้องกนั ๕ ป. ไดแ้ก่ 
ปล่อย ปิด เปลีย่น ปรบัปรงุ ปฏบิตั ิตลอดจนการระบาดของโรควณัโรค  เนื่องจากประชาชนยงัมี
พฤตกิรรมเสีย่ง และยงัขาดการดแูลรกัษาอยา่งถูกวธิแีละต่อเนื่อง 
      ๘) กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด มกีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิในกลุ่ม
วยัรุน่ และประชาชนไมใ่หค้วามรว่มมอืในการแจง้เบาะแสผูค้า้ ผูเ้สพ สาเหตุเกดิจากประชาชน
ไมใ่หค้วามรว่มมอืในการแจง้เบาะแส วยัรุ่นอยากทดลอง ขาดการดแูลเอาใจใส่จากพ่อแม่
ผูป้กครอง 
     ๙) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร  ประชาชนประสบปัญหาดา้นการเกษตร จาก
ภยัธรรมชาต ิอาท ิโรคขา้วไหม ้โรคเกีย่วกบัพชื   
      ๑๐)  กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  การลงเลขหนงัสอืรบั-ส่ง  ค าสัง่และประกาศ บาง
เรือ่งเจา้ของเรือ่งมาลงเลขจองหนงัสอืทีส่ารบรรณกลางโดยไมไ่ดร้ะบุชื่อเรือ่งและไม่น าส าเนาคู่
ฉบบัใหไ้วก้บัธุรการกลาง ท าใหไ้มท่ราบว่าเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร หรอือาจเกดิความล่าชา้ในการ
สบืคน้ 
 
 

                                     (ลงชื่อ).........................................ผูร้ายงาน  



           (นายสนัธาร   ศริขิวา) 
                                                              นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

  วนัที ่ ๓๐   เดอืน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 


