
 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ณ วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมควบคุม 
๑.๑ ส านักงานปลัด  

1.1.1 กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(1)  มีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เป็นผู้รับผิดชอบงาน แต่ไม่มีผู้ช่วย
ปฏิบัติงานประจ้ารถบรรทุกน้้าอเนกประสงค์ จึงแต่งตั้ง
พนักงานขับรถยนต์ มาช่วยปฏิบัติงาน และแต่งตั้ง     
อปพร. ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุอุบัติภัยฉุกเฉิน  

(2)  มีการก้าหนดต้าแหน่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ อปพร. อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการ
ควบคุมดูแลกันเองในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีระเบียบ           
แบบแผน และมีการฝึกอบรม ทบทวนหรือซักซ้อม           
การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3)  ประสานผู้ประกอบการและต้ารวจช่วย
ดูแลความเรียบร้อยการจราจร ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ)   ช่วงหน้าโครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมนวนครฯ โดยเฉพาะบริเวณ   
ที่กลับรถ ในช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ                     
17.00 - 19.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาพลัดเปลี่ยนกะ
งานของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม 

1.1.2 กิจกรรมงานกฎหมายและคดี 
(1) ไม่มี เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิดชอบงานด้าน

กฎหมายโดยตรง  ขาดบุคลากรที่ด้ารงต้าแหน่ง นิติกร 
จึ งมอบหมายให้ปลั ดองค์การบริหารส่ วนต้ าบล
รับผิดชอบงานกฎหมายและนิติกรรม 

(2) งานกฎหมาย การด้าเนินคดีทางศาล 
หากมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติให้หารือหน่วยงานที่
ควบคุมดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ส้านักงานอัยการจังหวัด สีคิ้ว ส่วนการ
ร้องทุกข์ การร้องเรียน มอบหมายให้กอง/ส่วนงาน
รับผิดชอบเป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม 

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง             
ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน   
จากส้านัก/กอง ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ 

(๑) ส้านักงานปลัด 
(๒) กองคลัง 
(๓) กองช่าง 
(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ

มาตรฐานควบคุมภายใน   ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก้าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

ผลการประเมินพบว่าส้านัก/ส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนากลาง ได้ปรับปรุง
ระบบควบคุมภายในส้าเร็จไปแล้วบางส่วน และ
พบจุดอ่อน/ความเสี่ยงจะต้องด้าเนินการจัดท้า
แผนปรับปรุงในแต่ละส่วนราชการ ดังนี้ 

๑. ส านักงานปลัด พบจุดอ่อนที่เป็น
ความเสี่ยงใน 2 กิจกรรม คือ 

๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๑.๒ กิจกรรมงานกฎหมายและคดี 
๒. กองคลัง พบจุดอ่อนที่เป็นความ

เสี่ยงใน 3 กิจกรรม คือ 
๒.๑ กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
2.2 กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
2.2 กิจกรรมด้านงานพัสดุ 

๓. กองช่าง พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงใน 
1 กิจกรรม คือ 

3.1 กิจกรรมงานด้านการส้ารวจ
ออกแบบและประมาณราคา 

 

 
 
 
 

แบบ ปอ.๒ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑.๒ กองคลัง 
      1.2.1 กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี 
           (1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
             (2) การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินมีการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามล้าดับขั้นตอนอย่างชัดเจน 
ตั้งแต่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีในการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของฎีกาในเบื้องต้นและความครบถ้วนของ
เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน และให้นักวิชาการ
การเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของ
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 
           (3) มีการมอบหมายให้ผู้อ้านวยการคลัง
รับผิดชอบดูแลตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของ
ฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
           (4) มีการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงาน
โดยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
     1.2.2 กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
           (1) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
             (2) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
จัดท้าแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน  
      1.2.3 กิจกรรมด้านงานการพัสด ุ
          (1) การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการของทางราชการ 
           (2) มีค้าสั่งมอบหมายเจ้าพนักงานพัสดุ 
รับผิดชอบงานพัสดุ โดยมีผู้ช่วยเป็นพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ้านวน 2 อัตรา แต่ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
ยังว่างอยู่ 
           (3)  มีการมอบหมายผู้อ้านวยการกองคลัง
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
           (4) มีการตรวจสอบ/สอบทานการปฏิบัติงาน 
โดยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

๔. กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงใน     
๑ กิจกรรม คือ 

(๔.๑) กิจกรรมงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงใน ๒ กิจกรรม คือ 

(๕.๑) กิจกรรมงานการรักษาความ
สะอาด การก้าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

(๕.๒) กิจกรรมงานป้องกันและ
ควบคุมโรค 

สรุป การประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน ๕ ส่วนราชการ พบจุดอ่อน
ความเสี่ยงทั้งหมด 9 กิจกรรม เป็นภารกิจ 
วิเคราะห์ประเมินก าหนดกิจกรรมการควบคุม
และรายงานงวดต่อไป 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑.3 กองช่าง 
      1.3.1 กิจกรรมด้านการออกแบบและประมาณ
ราคา 
           - ไม่มีผู้รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ 
และประมาณร าคา โ ดยตร ง  ข าดบุ ค ล าก รที่ มี
ความสามารถเฉพาะทาง จึงมอบหมายให้นายช่างโยธา 
รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ และประมาณราคา
และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือ    
เพ่ิมความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน 

๑.4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  1.4.1  กิจกรรมงานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
(1) มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้นักวิชาการศึกษา รักษาการแทนผู้อ้านวยการกอง
การศึกษาฯ    โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล       
นากลางเป็นผู้ก้ากับ ควบคุม ดูแลให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎ ระเบียบของราชการ และเป็นไปตาม
นโยบายของคณะผู้บริหารที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนตั้งแต่
ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(2) อาคาร สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ครู
และผู้ดูแลเด็กในแต่ละศูนย์ฯ ต้องรับผิดชอบการรักษา
ความสะอาดและความปลอดภัย  ของอาคารสถานที่ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตนด้ารงต้าแหน่งอยู่   โดยมี
เจ้าหน้าที่ของ  อบต.นากลางช่วยเหลือปฏิบัติงานที่
จ้าเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  1.5.1  กิจกรรมงานรักษาความสะอาดและ

งานการก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
(1) มีค้ าสั่ ง มอบหมายให้  นั กวิ ช าการ

สาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้ อ้านวยการกอง
สาธารณสุข ท้าให้สามารถด้าเนินงานตามแผนงาน
ประจ้าปีของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้
ครบถ้วน ภายใต้การก้ากับดูแล ของปลัดองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 

(2) การจัดการขยะมูลฝอย โดยการน้าขยะ
มูลฝอยบางส่วนไปก้าจัดที่โรงก้าจัดขยะแบบครบวงจร 
เทศบาลต้าบลสูงเนิน และขยะบางส่วนน้าไปก้าจัดที่ 
บ่อก้าจัดขยะแบบไถกลบขององค์การบริหารส่วนต้าบล
นากลาง มีการไถกลบขยะเป็นประจ้า แต่สามารถ
รองรับปริมาณขยะได้จ้านวนจ้ากัด และต้องปิดบ่อขยะ
ในอนาคต 

1.5.2 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค 
     -  มีการฉีดพ่นหมอกควันก้าจัดยุงลาย 

และแจกทรายป้องกันลูกน้้ายุงลาย อย่างน้อยปีละ             
2  ครั้ง และมีการฉีดพ่นหมอกควันในชุมชน/พ้ืนที่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการประสานงาน
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต้าบล และ
โรงพยาบาลที่ รับผู้ป่วยไปรักษา โดยการควบคุม        
ติดตาม ดูแลของนักวิชาการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

2. การประเมินความเสี่ยง  
๒.๑  ส านักงานปลัด 

๒.๑.๑ กจิกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พบความเสี่ยง คือ 
(1) ผู้ ปฏิ บั ติ ง านประจ้ า ร ถบรรทุ กน้้ า

อเนกประสงค์ ไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการฝึกทักษะจนเชี่ยวชาญ แต่เป็นการ
ยืมตัวมาจากส่วนราชการอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
เต็มเวลา  การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยอาจปฏิบัติ           
ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น ต า ม ม า ต ร ฐ า น ห รื อ ไ ม่ ทั น                    
ต่อสถานการณ์ความร้ายแรงของอุบัติภัย 

(2) จ้านวน อปพร. ที่ไม่เพียงพอหรือไม่
สมดุลกับขนาดพ้ืนที่และจ้านวนประชากรที่ต้อง
รบัผิดชอบ ท้าให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อาจไม่ทันต่อสถานการณ์ ในกรณีเกิดเหตุอุบัติภัย
ฉุกเฉิน หรือเกิดสาธารณภัยร้ายแรง 

(3) บริเวณท่ีกลับรถเดิม อยู่ใกล้กับโครงการ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครฯ นครราชสีมา 
ผู้ใช้รถต้องเปลี่ยนช่องจราจรอย่างรวดเร็ว และปริมาณ
รถที่สัญจรผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2                
(ถนนมิตรภาพ)   จ้านวนมากขึ้น   ท้าให้ที่กลับรถเดิม              
ไมส่ามารถรองรับได้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพ่ิม  

2.1.2 กิจกรรมงานกฎหมายและคดี 
    พบความเสี่ยง คือ 

(1)  ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้าน
กฎหมายโดยตรง (ต้าแหน่ง นิติกร) การมอบหมายให้
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลรับผิดชอบงานกฎหมาย
และคดี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มเวลาและมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีภารกิจด้านการบริหารจัดการ
องค์กรที่ต้องรับผิดชอบเป็นงานหลัก 

 
 

 
          

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.๒ กองคลัง 
2.2.1 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 

พบความเสี่ยง คือ 
                (๑)   การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละ
หน่วยงานมีจ านวนมาก และเอกสารประกอบไม่
ครบถ้วน สมบูรณ์ การตรวจสอบอาจท าได้ไม่ทันต่อ
เวลาและความต้องการของแต่ละส่วน เบิกจ่ายเงินอาจ
ไมถู่กต้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
                (๒ )   มี ก า ร เ ร่ ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น               
แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
ความเสี่ ย งที่ จะ เกิดการรั่ ว ไหลของงบประมาณ                   
การเบิกจ่ายเงินอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ 
พบความเสี่ยง คือ 
(๑)   การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ต้องด าเนินการหลาย
ขั้นตอน ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ อาจท าให้เกิดผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 

(๒)  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการด้านการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งอาจท าให้ความผิดพลาดในการ
จัดท าและเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการที่
ก าหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  

2.2.๓ กิจกรรมงานการพัสด ุ
พบความเสี่ยง คือ 
(๑)   มีปริมาณงานมาก เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบงานพัสดุมีไม่เพียงพอ (๒)  เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง ไม่ครบถ้วน 

(๓)  มีการเปลี่ยนระเบียบพัสดุใหม่ 
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบใหม่ 
                 (๔) การปฏิบัตมิีข้ันตอนมากขึ้น ต้องใช้
เวลาในการศึกษาและด้าเนินการ 

 
 
 

 

 
 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.๓ กองช่าง 
  2.3.1  กิจกรรมด้านการส ารวจออกแบบ

และประมาณราคา 
พบความเสี่ยง คือ 

(1) เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาด้านช่าง 
(2) ขาดบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ 

ทางด้านการส้ารวจ ออกแบบและประมาณราคา         
แม้มีบุคลากร (นายช่างโยธา) ที่มีความรู้ ทักษะและ
ความช้านาญด้านงานโยธา แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ
ด้าเนินงาน ท้าให้การค้านวณราคากลางมีความ
ผิดพลาดประกอบกับการผันผวนของราคาน้้ามันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๒.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.4.1  กิจกรรมงานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
    พบความเสี่ยง คือ 

- อาคาร สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบอน อยู่ในพ้ืนที่ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
อ่ืน การปรับปรุงแก้ไขจึงท้าได้ไม่ เต็มที่ เพราะอาจ      
ผิดระเบียบการงบประมาณของ อปท. และอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีพ้ืนที่จ้ากัดไม่สามารถปรับปรุงได้ 
องค์ประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน
บางส่วนจึงอาจไม่เหมาะสมกับการใช้ดูแลเด็ก 

๒.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2.5.1 กิจกรรมงานรักษาความสะอาดและการ

ก าจัดขยะสิ่งปฏิกูล 
พบความเสี่ยง คือ 
- สถานที่ฝังกลบขยะอยู่ใกล้เขตชุมชน  และ

ปริมาตรการเก็บขยะมูลฝอยจ้านวนจ้ากัด ไม่รองรับ
จ้านวนขยะที่เพ่ิมขึ้นของชุมชนในอนาคต ส่งผลให้เกิด
ปัญหาขยะตกค้าง  และอาจส่ งผลผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

- ปริมาณขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ค่าบริการจัดเก็บขยะไม่สอดคล้อง
กับค่าบริการก้าจัดขยะที่ต้องจ่ายให้โรงก้าจัดขยะแบบ
ครบวงจรเทศบาลต้าบลสูงเนิน และมีปัญหาด้าน

 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
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งบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ  
 
 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

2.5.2  กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค 
พบความเสี่ยง คือ  
- ชุมชนมีการขยายตัวมีความหนาแน่นของ

ประชากรเพ่ิมมากข้ึน และมีจ้านวนประชากรแฝงจาก
การอพยพเข้ามาของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ที่
ขยายโรงงานเพ่ิมข้ึน การขยายตัวของชุมชนและแหล่งที่
พักอาศัยมีความหนาแน่น ท้าให้การควบคุมคุมโรค การ
เข้าถึงแหล่งแพร่เชื้อโรคติดต่อยากล้าบากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

     ๓. กิจกรรมควบคุม 
๓.๑ ส านักปลัด 

๓.๑.๑ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

(1) ปรั บป รุ ง แ ผน อัตร าก้ า ลั ง ก้ า หนด
ต้าแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่ประจ้า
รถบรรทุกน้้า/พนักงานดับเพลิง เพ่ิมอย่างน้อย 2 อัตรา 
เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในการปฏิบัติงาน 
            (2) ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรณรงค์ 
ประชาสัม พันธ์สร้ า งแรงจู ง ใจ ให้มี ผู้ เ สี ยสละตน               
สมัครเป็น อปพร.ของต้าบลนากลางเพ่ิมข้ึน 
            (3) ประสานความร่วมมือไปยังกรมทางหลวง
ให้ปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ติดตั้ง
สัญญาณจราจร/ป้ายเตือน ย้ายจุดกลับรถหรือก่อสร้าง
สะพานกลับรถ (U-turn Bridge) เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน 

๓.1.2 กิจกรรมงานกฎหมายและคดี 
(1) การคัดเลือก การโอนย้าย หรือการ

สอบแข่งขัน การสรรหาบุคลากรมาด้ารงต้าแหน่ง  
นิติกร ที่ว่าง เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ 
หรืองานด้านกฎหมายที่คั่งค้างให้สามารถด้าเนินการ
ส้าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายและถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายก้าหนด 

๓.๒ กองคลัง 
๓.๒.๑ กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน 

(1)  ให้หัวหน้าส่วนงานที่วางฎีกาตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายเงิน   
ทุกครั้ง 

(2)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับฎีกาและผู้ตรวจฎีกา
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน 
หากพบว่าเอกสารประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้ง
หน่วยงานที่วางฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องก่อนด้าเนินการเบิก
จ่ายเงินถูกต้อง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.๒.๑ กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ 
(๑) ด้าเนินการจัดท้าแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ

และเป็นปัจจุบัน 
(๒) ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการ

ฝึกอบรมการจัดท้าแผนที่ภาษี     
3.2.3 กิจกรรมงานพัสดุ 

(๑)  ด้าเนินการสอบ คัดเลือก เลือกสรร
พนักงานส่วนต้าบล ต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ตาม
ต้าแหน่งอัตราที่ว่างอยู่ หรือปรับแผนอัตราก้าลัง 

(๒)  ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ                
เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓ กองช่าง 
๓.๓.1 กิจกรรมด้านการส ารวจ ออกแบบและ 

ประมาณราคา 
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการก้าหนดราคากลาง 

โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
(2) ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างเป็นประจ้า 

โดยใช้ราคากลางของพาณิชย์จังหวัด ราคาตาม
ท้องตลาด และราคาจากหน่วยงานใกล้เคียงที่มีการ
ก่อสร้าง 

๓.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๓.๔.๑ กิจกรรมงานก่อนระดับวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
- ด้าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นากลาง แต่ละแห่งให้เป็นไป
ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. หรือ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐานแห่งใหม่ 
เช่น มีห้องน้้า ห้องอาหาร ที่สะอาดเหมาะสมกับเด็กเล็ก
ตามช่วงวัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ 
 
 
 
 
 

 
 

 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๕.๑ กิจกรรมงานการรักษาความสะอาด

และงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(1) จัดท้าเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวการหาที่ฝังกลบขยะมูลฝอย และวิธีในการก้าจัด
ขยะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด 

(2) ด้าเนินงานโครงการสร้างมูลค่าขยะ โดย
การน้ากลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse) การน้าขยะไป   
แปรสภาพ (Recycle)  เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 

๓.๕.๒ กิจกรรมงานการป้องกันและควบคุมโรค 
(1)  ตั้งงบประมาณรองรับการเพ่ิมความถี่           

ในการฉีดพ้นหมอกควันก้าจัดยุงลายให้ฉีดพ่นได้  พ้ืนที่
ละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี 

(๒)  การฉีดพ่นหมอกควันให้ครอบคลุม
โรงงานอุตสาหกรรม   ทั้งภายนอกและภายในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร และแหล่งที่พักอาศัย
ก่อสร้างใหม่ หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า ตึกแถว 
รวมถึง แหล่งที่พักอาศัยชั่วคราวของแรงงานก่อสร้าง 

(๓)  การฉีดพ่นหมอกควันก้าจัดยุงลายใน
กรณีพบการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในชุมชน ให้ท้า
การฉีดพ่นรอบบริเวณครัวเรือนที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ               
ในระยะรัศมี 100 เมตร 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑ ได้น้าระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)   มาช่วยในการควบคุม 
โดยการสืบค้นหาข้อมูล   หนังสือสั่ งการ  ระเบียบ 
กฎหมาย    จากเว็บไซด์กรมส่งเสริมการปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น   www.dla.go.th    ท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา   www.koratdla.go.th   และจาก 
หน่วยงานอืน่ที่เกี่ยวข้อง และใช้จดหมายอีเล็กทรอนิกส์
(E-mail) ในการรายงาน ส่งงานตามความจ้าเป็น                           
เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 

 
 

 
  

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
 

http://www.dla.go.th/
http://www.koratdla.go.th/
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

4.2 การประชาสัมพันธ์ งานโครงการ การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการรับฝัง
ความคิดเห็น ผลตอบรับจากประชาชนผู้รับบริการ
สาธารณะและประชาชนทั่ว ไป โดยผ่านเว็ บไซด์ 
www.tambonnaklang.go.th 

๔.3 การประสานงานภายในและภายนอก 
(๑) การมอบหมายหน้าที่แบ่งงานชัดเจน 

เพ่ือสร้างช่องทางการติดต่อประสานงานตามล้าดับสาย
การบังคับบัญชาและการติดต่อประสานงานระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงเป้าหมายการควบคุมของ   
อบต .นากลา ง  และมี ก า รประชุ มประจ้ า เ ดื อน            
ให้เกิดความเข้าใจของพนักงานส่วนต้าบล 

(๒) การติดต่อประสานงานภายนอก เช่น 
อบต. เทศบาล อบจ. หน่วยงานราชการอ่ืน เพ่ือช่วย
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย การใช้ 
ช่องทางไปรษณีย์ในการติดต่อกับผู้รับบริการ การ
ติดตามลูกหนี้ภาษีต่างๆ และใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
ติดต่อประสานงานกับผู้น้าชุมชน องค์กรเอกชนในพ้ืนที่
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
๕. การตดิตามประเมินผล 

ปรับปรุงใช้แบบสอบ เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมิน รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปที่ส้านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด ส้านักงานบริหารงานคลัง กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามผลภายใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน  ด้วยการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  และผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง  และมีการประเมินผลเป็นรายครั้งด้วยตนเอง
โดยการประเมินตามแบบประเมินองค์กรประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 
 
 

 

 

  

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 
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สรุปผลการประเมิน 

จากการวิเคราะห์ส ารวจ องค์การบริหารส่วนต้าบลนากลาง มีส่วนงาน ๕ ส่วนราชการ      
พบจุดอ่อนที่เป็นความเสียงในภารกิจ ๙ กิจกรรม เป็นแผนเดิมที่ได้วางแผนปรับปรุงตามแบบติดตาม ปอ.๓ 
ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมใหม่ ดังนี้ 

๑. ส านักงานปลัด พบจุดอ่อนความเสี่ยงใน 2 กิจกรรม คือ 
(๑.๑) กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า บุคลากรมีจ้านวนจ้ากัด 

จ้านวน อปพร. ไม่เพียงพอ และมีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาเร่งด่วนเนื่องจากมีปริมาณ
การจราจรหนาแน่นบริเวณถนนหน้าโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา 

(๑.๒) กิจกรรมงานกฎหมายและคด ี พบว่า ขาดบุคลากร ต้าแหน่ง นิติกร โดยให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลรับผิดชอบงานแทน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ 

๒. กองคลัง พบจุดอ่อนความเสี่ยงใน ๓ กิจกรรม คือ 
(๒.๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี พบว่า การเบิกจ่ายเงิน การจัดท้าเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และปริมาณงานมากท้าให้การตรวจสอบมีความบกพร่อง               
ไม่ละเอียดรอบคอบในบางครั้ง 

(๒.๒)   กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ พบว่า การจัดท้าแผนที่ภาษียังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ต้องด้าเนินการหลายขั้นตอน ซึ่งอยู่ระหว่างด้าเนินการ และเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด้าเนินการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(2.2) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  พบว่า   การจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณ           
งานมาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุมีไม่เพียงพอ  มีการเร่งรัดการเบิกจ่าย เอกสารการจัดซื้อ            
จัดจ้างไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนระเบียบพัสดุใหม่ การปรับเปลี่ยนมีขั้นตอนมากข้ึน 
ต้องใช้เวลาในการศึกษา เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ วิธีการด้าเนินการ  
                  ๓. กองช่าง พบจุดอ่อนความเสี่ยงใน 1 กิจกรรม คือ 

 (3.1) กิจกรรมการออกแบบและประมาณราคา พบว่า ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะด้านออกแบบและประมาณราคาโดยตรง   ราคาน้้ามันที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   สภาพพ้ืนที่ที่
ด้าเนินการแตกต่างกัน 

๔. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พบจุดอ่อนความเสี่ยงใน ๑ กิจกรรม คือ 
(๔.๑) กิจกรรมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(บ้านหนองบอน) ไม่เหมาะสมต่อการดูแลเด็กเล็ก และไม่สามารถปรับปรุงได้เนื่องจากอาศัยพ้ืนที่หน่วยงาน
อ่ืน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด้าเนินการขอรับเงินอุดหนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ 

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบจุดอ่อนความเสี่ยงใน ๒ กิจกรรม คือ 
(๕.๑) กิจกรรมงานการรักษาความสะอาด การก้าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พบว่า ปริมาณ

ขยะเพ่ิมข้ึนมากจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ แต่บุคลากร อุปกรณ์/เครื่องมือ และงบประมาณในการ
บริหารจัดการขยะมีไม่เพียงพอ 

(๕.๒) กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรค พบว่า จ้านวนประชากรแฝง (แรงงานย้าย
ถิ่น) เพ่ิมมากข้ึน การควบคุมโรคติดต่อหรือแหล่งเพาะเชื้อโรคท้าได้ไม่ทั่วถึง มีอุปสรรคในการติดตามดูแล
กลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดโรค 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต้าบลนากลาง ต้องไปด้าเนินการจัดท้าแผนปรับปรุงของแต่ละส่วนงาน 
ทั้ง ๙ กิจกรรม ตามแบบ ปอ.๓ ต่อไป 
  
                                                                                (นายถิ่น เติบสูงเนิน) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนากลาง 
 วันที่  8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 


