
แบบ ปอ. ๑ 
 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเขือ่นไดป้ระเมนิผลการควบคุมภายในส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่  

๓๐  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้วยวธิกีารที่องค์การบรหิารส่วนต าบลเขื่อนก าหนดโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อสรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานจะบรรลุวตัถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในดา้นประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการด าเนินงานและการใชท้รพัยากร   ซึ่ง
รวมถงึการดูแลรกัษาทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล  การ
สิ้นเปลอืง หรอืการทุจรติ  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงนิและการด าเนินงาน  และ
ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตร ีและนโยบาย ซึง่รวมถงึระเบยีบ
ปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 
 จากผลการประเมนิดงักล่าวเหน็ว่าการควบคุมภายในขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
เขือ่น ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ ๓๐  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในทีก่ าหนดไว ้ มคีวามเพยีงพอและบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในตามทีก่ล่าวใน
วรรคแรก  อยา่งไรกต็าม  ยงัคงมจีดุอ่อนหรอืความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม ่ทีต่อ้งการจดับรหิารความ
เสีย่งหรอืก าหนดแผนการปรบัปรงุระบบการควบคุมภายใน  ดงันี้  
            ส ำนักปลดั เป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ในภารกจิของงานบรหิารทัว่ไป จ านวน  ๑๐  กจิกรรม  
ทัง้ทีเ่ป็นกจิกรรมเดมิทีไ่ดว้างแผนการปรบัปรงุไปแลว้ในงวดก่อนและความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ใหม ่ 
ดงันี้   

๑) กิจกรรมด้ำนกำรใช้รถยนตข์องหน่วยงำนและกำรบ ำรงุรกัษำ  การจดัซือ้รถยนต์
ส าหรบั 

ใชใ้นภารกจิของ อบต. บางประเภทไมเ่หมาะสมกบัสภาพใชง้านท าใหร้ถยนตช์ ารุดเสยีหายเรว็  
การใชร้ถยนตส์่วนกลาง บางครัง้พนกังานขบัรถลาหรอืมเีหตุใหไ้มส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ท าให้
การไปตดิต่อราชการจ าเป็นตอ้งมคีนขบัรถแทน ซึง่อาจไมอ่ยูใ่นภาระหน้าทีห่รอืความรบัผดิชอบ
ของบุคคลนัน้ 
           ๒)  กิจกรรมด้ำนกฎหมำย เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบขาดจติส านึกในการปฏบิตังิานในหน้าที่
ท าใหก้ารตรวจสอบเอกสารและการปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎหมายและระเบยีบต่างๆเกดิความ
ผดิพลาด ซึง่อาจท าใหห้น่วยงานเกดิความเสยีหายได้ 
          ๓) กิจกรรมงำนบริหำรงำนบคุคล     การพฒันาพนกังานส่วนต าบล ลกูจา้งและพนกังาน
จา้งยงัไมเ่หมาะสมและขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน    
       ๔)  กิจกรรมกำรจดัท ำประชำคม เพ่ือให้ประชำคมมีส่วนร่วมในกำรพฒันำท้องถ่ิน 
ประชาชนเขา้รว่มการประชุมประชาคมหมูบ่า้นเพื่อจดัท าแผนพฒันาสามปีน้อยมากเมือ่
เปรยีบเทยีบกบัสดัส่วนของประชากร/ครวัเรอืนทัง้หมด เนื่องจากทศันคตขิองประชาชนทีม่ต่ีอการ
ประชาคมคดิว่าเป็นหน้าทีข่องผูน้ าทอ้งถิน่สมาชกิสภาฯ 

      -๒-  



-๒-  
 ๕) กิจกรรมกำรลดปัญหำภำวะโลกร้อน การปลกูตน้ไมแ้ต่ยงัไมค่รอบคลุมทุกพืน้ที/่
เสน้ทางภายในต าบล, เจา้หน้าทีย่งัขาดจติส านึกในการร่วมลดการใชพ้ลงังาน เช่น การเปิด – ปิด
แอรร์ะหว่างพกัเทีย่งหรอืก่อนเลกิงาน ๓๐ นาท ี, การใชน้ ้ามนั เป็นตน้ 
       ๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถำบนัและสร้ำงควำมสำมคัคี คืนควำมสขุแก่คนใน
ชำติ  เกดิการแบ่งฝ่ายทางการเมอืง เนื่องจากการเมอืงระดบัประเทศ ส่งผลต่อการเมอืงระดบั
ทอ้งถิน่ 
      ๗) กิจกรรมกำรป้องกนัและช่วยเหลือประชำชนจำกโรคติดต่อ ปัญหาโรค
ไขเ้ลอืดออกระบาดในเขตพืน้ที ่เนื่องจากประชาชนไม่ปฏบิตัติามหลกัการป้องกนั ๕ ป. ไดแ้ก่ 
ปล่อย ปิด เปลีย่น ปรบัปรงุ ปฏบิตั ิตลอดจนการระบาดของโรควณัโรค  เนื่องจากประชาชนยงัมี
พฤตกิรรมเสีย่ง และยงัขาดการดแูลรกัษาอยา่งถูกวธิแีละต่อเนื่อง 
      ๘) กิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มกีารแพร่ระบาดของยาเสพตดิในกลุ่ม
วยัรุน่ และประชาชนไมใ่หค้วามรว่มมอืในการแจง้เบาะแสผูค้า้ ผูเ้สพ สาเหตุเกดิจากประชาชน
ไมใ่หค้วามรว่มมอืในการแจง้เบาะแส วยัรุ่นอยากทดลอง ขาดการดแูลเอาใจใส่จากพ่อแม่
ผูป้กครอง 
     ๙) กิจกรรมด้ำนงำนส่งเสริมกำรเกษตร  ประชาชนประสบปัญหาดา้นการเกษตร จาก
ภยัธรรมชาต ิอาท ิโรคขา้วไหม ้โรคเกีย่วกบัพชื   
      ๑๐)  กิจกรรมด้ำนงำนสำรบรรณ  การลงเลขหนงัสอืรบั-ส่ง  ค าสัง่และประกาศ บาง
เรือ่งเจา้ของเรือ่งมาลงเลขจองหนงัสอืทีส่ารบรรณกลางโดยไมไ่ดร้ะบุชื่อเรือ่งและไม่น าส าเนาคู่
ฉบบัใหไ้วก้บัธุรการกลาง ท าใหไ้มท่ราบว่าเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร หรอือาจเกดิความล่าชา้ในการ
สบืคน้ 
 
  

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

( นางสุภาพ   ชยัด ี) 
           หวัหน้าส านกัปลดั 

                                             วนัที ่ ๓๐  เดอืน  กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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-๒-  
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ผูป้กครอง 
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ฉบบัใหไ้วก้บัธุรการกลาง ท าใหไ้มท่ราบว่าเป็นเรือ่งเกีย่วกบัอะไร หรอือาจเกดิความล่าชา้ในการ

สบืคน้ 
 
  

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

( นายสนัธาร   ศริขิวา ) 
      นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 

                                             วนัที ่ ๓๐  เดอืน  กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 

 
 



 


