
   

 

 

บบ ปค.๒ 

รายงานการสอบทานการประมินผลการควบคุมภาย฿นของผูຌตรวจสอบภาย฿น 

รียน    นายกองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

          ผูຌตรวจสอบภาย฿นของ องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน เดຌสอบทานการประมินผลการควบคุมภาย฿นของ
หนวยงาน ส าหรับปสิๅนสุดวันทีไ ๏์ ดือน กันยายน พ.ศ.๎๑๒โ ดຌวยวิธีการสอบทานตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลังวา
ดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๎๑๒ํ ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌ
ความมัไน฿จอยางสมหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภาย฿นดຌานการด านินงานทีไมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพดຌานการรายงานทีไกีไยวกับการงิน ละเม฿ชการงินทีไชืไอถือเดຌ ทันวลา ละปรง฿ส รวมทัๅงดຌาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระบียบ ละขຌอบังคับทีไกีไยวขຌองกับการด านินงาน 

 จากผลการสอบทานดังกลาว ผูຌตรวจสอบภาย฿นหในวาการควบคุมภาย฿นขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

มีความพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอนืไอง ละป็นเปตามอยางตอนืไองละป็นเปตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวย
มาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภาย฿นส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๎๑๒ํ 

 อยางเรกใดี มีความสีไยงละเดຌก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ฿นปงบประมาณหรือปปฏิทินถัดเป สรุปเดຌดังนีๅ 
  ส านักปลัด 

 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  
ํ.ํ กิจกรรมการประชาคมจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน  
ํ.๎ กิจกรรมดຌานงานสารบรรณ 

  ํ.๏ กิจกรรมดຌานการ฿ชຌรถยนต์ของหนวยงานละการบ ารุงรักษา 

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

  ๎.ํ กิจกรรมการประชาคมจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน  จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ผานหอกระจายขาว
หมูบຌาน นຌนการประชาสัมพันธ์ทีไมีรูปบบหลากหลายพืไอ฿หຌขຌาถึงประชาชนพืไอกระตุຌนละสรຌางรงจูง฿จ ฿หຌประชาชนขຌา
มามีสวนรวม฿นการประชาคมหมูบຌาน พืไอสนอปัญหา ความดือดรຌอน ความตຌองการของประชาชนพืไอน ามาจัดท า
ผนพัฒนาต าบลตอเป  
  ๎.๎ กิจกรรมดຌานงานสารบรรณ  จัดท าขຌอมูลสารสนทศประภทสืไอสิไงพิมพ์ พืไอ฿ชຌ฿นการคຌนหาหนังสือ
ราชการภาย฿น ละภายนอก ฿หຌมีความสะดวก รวดรใว ละงายยิไงขึๅน 

  ๎.๏ กิจกรรมดຌานการ฿ชຌรถยนต์ของหนวยงานละการบ ารุงรักษา  มีการจัดท าค าสัไงมอบหมายงาน
฿หຌกับพนักงานขับรถยนต์ทุกคัน฿นการรับผิดชอบบ ารุงดูลรักษารถยนต์ตละคัน฿หຌมีสภาพดีสามารถพรຌอม฿ชຌงานเดຌดีอยู
สมอ หากมีปัญหากิดขึๅนละรถยนต์ช ารุดสียหาย฿หຌพนักงานตละคน฿หຌรายงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบทันที 

กองคลัง 
 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  

ํ.ํ กิจกรรมงินมัดจ าประกันสัญญา 
        ํ.๎ กิจกรรมดຌานการตรวจฏีกากอนอนุมัติบิกจายงินงบประมาณ 

       ํ.๏ กิจกรรมดຌานงานพัสดุจัดซืๅอจัดจຌางฯ 

 

/การปรับปรุง...... 
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๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

๎.ํ กิจกรรมงินมัดจ าประกันสัญญา  ฿หຌจຌาหนຌาทีไ ทีไรับผิดชอบตรวจสอบหายอดราย ละอียดงินมัด
จ าประกันสัญญา฿หຌครบถຌวน ละรงท ารืไองคืนงินมัดจ า฿หຌกผูຌรับจຌางกรณีครบก าหนด การประกันสัญญาลຌว รวมทัๅง
ก าชับจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีความรอบคอบ ศึกษาหนังสือ สัไงการตางโทีไกีไยวขຌอง 
        ๎.๎ กิจกรรมดຌานการตรวจฎีกากอนอนุมัติบิกจายงินงบประมาณ  ด านินการตรวจสอบอกสาร
ทางการงินอยางครงครัด กอนทีไจะมีการบิกจายงินงบประมาณ 

       ๎.๏ กิจกรรมดຌานงานพัสดุการจัดซืๅอจัดจຌางฯ มีการจัดท าค าสัไงตงตัๅงจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานพัสดุ ก ากับ
ดูลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไอยาง฿กลຌชิด  ละสงจຌาหนຌาทีไขຌารับการฝຄกอบรมพืไอศึกษาระบียบ กฎหมาย ฿นงานพัสดุ 

กองชาง 
 ํ. ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  

ํ.ํ กิจกรรมดຌานงานออกบบกอสรຌาง ละควบคุมงานกอสรຌาง 
        ํ.๎ กิจกรรมดຌานการจัดท าประมาณการราคากอสรຌาง 
  ํ.๏ กิจกรรมดຌานงานซอมซมเฟฟ้าสาธารณะ 

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

๎.ํ กิจกรรมดຌานการควบคุมงานกอสรຌาง  ก าชับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌานการควบคุมงานกอสรຌาง฿หຌ
จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบควบคุมงานกอสรຌาง ณ สถานทีไกอสรຌางทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นสัญญาจຌาง นัๅนโ ทุกวัน มืไอผูຌรับจຌางริไม
ท างานตามสัญญาจຌาง พืไอ฿หຌป็นเปตามบบปลนทีไองค์การบริหารสวนต าบลฯ ก าหนดเวຌ฿นสัญญาจຌาง  ฿หຌผูຌปฏิบัติงาน
ศึกษา กฎหมาย ระบียบ หนังสือสัไงการตางโ ทีไกีไยวขຌอง ละสงตัวจຌาหนຌาผูຌรับผิดชอบขຌารับการฝຄกอบรมพืไอพิไมความรูຌ
พิไมศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน  

๎.ํ กิจกรรมดຌานการจัดท าประมาณการราคากอสรຌาง    ก าชับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌานการ 

ประมาณการราคากอสรຌางกีไยวกับราคาวัสดุอุปกรณ์ละรงงานกอสรຌาง฿หຌยึดราคาพาณิชย์จังหวัดป็นหลัก  ละสงตัว
จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบขຌารับการฝຄกอบรมพืไอพิไมความรูຌพิไมศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน 

  ๎.๏ กิจกรรมดຌานงานซอมซมเฟฟ้าสาธารณะ จัดสรรงบประมาณ฿หຌพียงพอกีไยวกับการจัดซืๅอ
อุปกรณ์เฟฟ้าสาธารณะทีไทันสมัย มีอายุการ฿ชຌงานเดຌนานยิไงขึๅน พืไอความปลอดภัยของประชาชน฿นขตองค์การบริหาร
สวนต าบลฯ ละสงตัวจຌาหนຌาทีไขຌารับการฝຄกอบรมดຌานเฟฟ้าป็นการฉพาะทาง ละศึกษากฎหมาย ระบียบ หนังสือสัไง
การทีไกีไยวขຌอง อยูสมไ าสมอ 

 

  กองการศึกษาศาสนา ละวัฒนธรรม 

 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  
ํ.ํ กิจกรรมดຌานการจัดงานประพณี 

        ํ.๎ กิจกรรมดຌานอาคารศูนย์พัฒนาดใกลใกนนจ าปาทอง หมูทีไ ํ๓ 

  ํ.๏ กิจกรรมสงสริมทางดຌานการกีฬาละนันทนาการ   

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

๎.ํ กิจกรรมดຌานดຌานการจัดงานประพณี  จຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ฿นการจัดงานครงการประพณี นຌน
การประชาสัมพันธ์ทีไมีรูปบบหลากหลายพืไอ฿หຌขຌาถึงประชาชนขຌามามีสวนรวมผานสืไอตางโ พืไอ฿หຌประชาชน฿นขต
องค์การบริหารสวนต าบลฯ ฿หຌตระหนักถึงความส าคัญ฿นการจัดงานประพณี ละ฿หຌความรวมมือขຌารวมกิจกรรม฿นการ
จัดงาน฿นตละป พืไอ฿หຌประชาชนเดຌสืบสานประพณีวัฒนธรรม ตอเป 

/กิจกรรม..... 
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        ๎.๎ กิจกรรมดຌานอาคารศูนย์พัฒนาดใกลใกนนจ าปาทอง หมู ํ๓  จัดท าผนงานพืไอตัๅงงบประมาณ
เวຌปรับปรุง ซอมซม อาคารรียน฿หຌมีสภาพทีไมีความปลอดภัยส าหรับดใกลใกฯ ละ฿หຌครูผูຌดูลดใกคอยดูลดใกลใกฯอยาง
฿กลຌชิด พืไอความปลอดภัย 

  ๎.๏ กิจกรรมสงสริมทางดຌานการกีฬาละนันทนาการ  ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบทีไมีความรูຌ ความ
ช านาญ พืไอป็นผูຌฝຄกซຌอมกีฬาตางโ ฿นการทีไจะสงสริมดใกละยาวชน ประชาชนขຌารวมการขงขันกีฬาประภทตางโ 
ละจัดหาอุปกรณ์กีฬา฿หຌกับประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต าบล ละมีการจัดการขงขันกีฬาภาย฿นต าบลอยาง
สมไ าสมอตอเป 

  กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม 

 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  
ํ.ํ กิจกรรมดຌานการด านินงานละบริหารจัดการระบบการพทย์ฉุกฉิน 

     ํ.๎ กิจกรรมดຌานการควบคุมละป้องกันรคระบาด รคติดตอ รคพิษสุนัขบຌา ละมว 

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

๎.ํ กิจกรรมดຌานการด านินงานละบริหารจัดการระบบการพทย์ฉุกฉิน  ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามทางยกทีไป็นอันตรายทีไกิดอุบัติหตุบอยครัๅง จัดฝຄกอบรมจຌาหนຌาทีไ฿หຌความรูຌความ
ขຌา฿จ฿นการป้องกัน  ทีไจะกอ฿หຌกิดอุบัติหตุกับประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลฯ   
     ๎.๎ กิจกรรมดຌานการควบคุมละป้องกันรคระบาด รคติดตอ รคพิษสุนัขบຌา ละมว ฿หຌจຌาหนຌาทีไ
ทีไรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผานหอกระจายขาว ละสืไอตางโ ฿หຌประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลฯ ทราบพืไอฝ้า
ระวังละระงับรคระบาด ละรคติดตอ ดย฿หຌความรูຌ฿หຌกับประชาชน ละ฿หຌวัคซีนกับสัตว์ลีๅยง฿นขตองค์การบริหาร
สวนต าบลฯ ป็นประจ าทุกป 

 

  กองสวัสดิการสังคม 

 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  
ํ.ํ กิจกรรมการจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ 

     ํ.๎ กิจกรรมครงการฝຄกอบรมอาชีพ 

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

๎.ํ กิจกรรมการจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ  ติดตอประสานงานกับนายทะบียนอ าภอหรือนายทะบียน
ทຌองถิไน ฿หຌจຌงการตายตอ อปท. มืไอผูຌรับงินบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุทีไมีชืไอ฿นทะบียนบຌานเดຌมีการสียชีวิต พิไมความส าคัญ ฿น
การตรวจสอบสถานะการมีตัวตนของผูຌรับบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ ชน จากฐานขຌอมูลทะบียนราษฎร หรืออาจสอบถามจากผูຌทีไ
อยู฿นหมูบຌานดียวกัน ละหลักฐานอืไนทีไมีสามารถตรวจสอบเดຌ 
     ๎.๎ กิจกรรมครงการฝึกอบรมอาชีพ  ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบด านินการติดตามประมินผลหลังสรใจ
สิๅน ครงการฯ ลຌวหานวทางกຌเข ละกระตุຌน฿หຌมีการตอยอดความรูຌทีไเดຌรับจากการขຌารวมฝຄกอบรมอาชีพตอเป 

 

   

 

                   ิลงชืไอี.                                              .                                                                   
                ินางสาวนงลักษณ์   บุญมาตย์ ี 

                              ต าหนง  นักวิชาการตรวจสอบภาย฿นปฏิบัติการ 

                                                วันทีไ  ๎็  ดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๎๑๒๎ 



   

 

 

 

 


