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คํานํา 

 
 การรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ตามระเบียบขอ 6) เปนข้ันตอนท่ีใหหนวยรับตรวจดําเนินการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในประจําป และการจัดทํารายงานการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู

กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายหลังสิ้นปงบประมาณ 90 วัน เพ่ือปรับปรุง

การควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ 

สวนระเบียบขอ 3 วรรคเจ็ด บัญญัติวา “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล 

และฝายบริหารจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินการของหนวยรับตรวจจะบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลการประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา

ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 

ดวยความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ขอบังคับ และมติ

คณะรัฐมนตรี  

การรายงานการติดตามประในผลการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ได

ดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป พ.ศ.2559 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงไดใหความสําคัญในการดําเนินการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน และดําเนินการตามข้ันตอน แบบฟอรมตางๆ ของการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งวดวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559) เพ่ือ

ชวยในการปองกันและรักษาทรัพยสินของหนวยงาน ชวยใหการใชทรัพยากรของหนวยงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสม  

 

   

        

                                  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

            ตุลาคม   2559 
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แบบ ปอ. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 6 จังหวัดอุดรธานี , ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี     

และนายอําเภอบานผือ  

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  

กันยายน  พ.ศ. 2559 ดวยวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงกําหนดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ

ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ

ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล     การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน

และการดําเนินงาน      และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึง

รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง สําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว มีความเพียงพอและ

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรก 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญดังนี้  

      1. กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปลูกตนไมยังไมครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี/เสนทางภายในตําบล รวมถึงเจาหนาท่ียังขาดจิตสํานึกในการรวมลดการาใชพลังงาน เชน การเปดปดแอร

ระหวางพักเท่ียงหรือกอนเลิกงาน 30 นาที, การใชน้ํามัน เปนตน 

       2. กิจกรรมดานกฎหมาย เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขาดจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีทําใหการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบตางๆ เกิด

ความผิดพลาด ซ่ึงอาจทําใหหนวยงานเกิดความเสียหายได 

      3. กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน เปนความเสี่ยงท่ี

เกิดจากการท่ีประชาชนเขารวมการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนอย สืบเนื่องจากทัศนคติ

ของประชาชนท่ีมีตอการประชาคมวาเปนหนาท่ีของผูนําทองถ่ิน และสมาชิกสภาฯ 

      4. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนความเสี่ยงในภารกิจของการเสริมสรางความ

สงบสุขในสังคม รักษาชุมชนใหเขมแข็ง ซ่ึงปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาไปมากทําใหเยาวชนไดรับรูขอมูลท่ีผิดๆ จาก

สื่อตางๆ หรืออาจถูกชักชวนไดงาย เนื่องจากสภาพแวดลอม สังคมปจจุบันเปลี่ยนไป พอ แม ไมเอาใจใสดูแลบุตร

เทาท่ีควร เยาวชนถูกชักชวนไปในทางท่ีผิดไดงายและสังคมวัยรุน มีความคึกคะนอง และมีพฤติกรรม

ลอกเลียนแบบท่ีผิด 

5. กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออน 

คือ ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหมอยูเสมอ และบางครั้งหนวยงานไดรับหนังสือสั่งการลา

ชา ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันกับเวลา รวมท้ังยังขาดสถานท่ีในการเก็บเอกสารท่ีปลอดภัย 

        6. กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาดบุคลากร

ดานวิศวกรดานงานออกแบบและควบคุมงานท่ีมีความรูความสามารถท่ีตรงกับสายงาน และไมมีนายชางโยธา ทํา

ใหงานโครงการเกิดความลาชา  
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7. กิจกรรมดานงานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาดบุคลากร

ท่ีมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรูโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดประสบการณ 

และไมสามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการณ และไมมีความเขาใจในเองการสรางนวัตกรรมใหมๆ 

ในการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนในดานอาคารสถานท่ี   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ยังไมปรับปรุงอาคารใหไดมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

8.กิจกรรมดานการจัดสวัสดิการสังคมและงานสงเคราะห มีปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานยังลาชาไม

ตรงตามวัตถุประสงค เนื่องจากบุคลากรในกองสวัสดิการสังคมฯ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ยังวาง ทําใหไมมี

บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารมารับผิดชอบงานโดยตรง ปฏิบัติงานลาชาไมแลวเสร็จตามกําหนด ซ่ึงกอง

สวัสดิการสังคม จะตองติดตามผลและจัดทําแผนการปรับปรุงตอไป 

 
 

 

 

                                                             ลายมือช่ือ     กิตติคุณ    คนบุญ 

                                                                              (นายกิตติคุณ    คนบุญ) 

                                          ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

                                        วันท่ี  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
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แบบ  ปอ. 2 

ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน  (1) ผลการประเมิน / ขอสรุป  (2) 

   สภาพแวดลอมการควบคุม 

     ผูบริหาร และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  มี

ทัศนคติท่ีดีและเอ้ือตอการควบคุมภายในผูบริหารใหความสําคัญกับการ

มีศีลธรรมจรรยาบรรณและความซ่ือสัตย และมีการพิจารณาดําเนินการ

ตามควรแกกรณี ถาพบวาบุคลากรประพฤติปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมการ

ยอมรับความรูความสามารถ ของผูปฏิบัติงานการรับทราบขอมูลและ

การวินิจฉัยสิ่งท่ีตรวจพบหรือสิ่งท่ีตองตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบ

การทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายในและ

ดํารงไวซ่ึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล โครงสรางองคกร การมอบ

อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและจํานวนผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานท่ี

ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัตดิานบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ

สนับสนุนผูปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสียง 

    มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรท่ีชัดเจน วัตถุประสงคระดับ

องคกรและวัตถุประสงคระดับกิจการรมสอดคลองกันในการท่ีจะทํางาน

ใหสําเร็จดวยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไวอยางเหมาะสม ฝาย

บริหารมีการระบุความเสี่ยงท้ังจากปจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมี

ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร หนวยงานมีการ

วิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม นอกจากนี้มี

กลไกท่ีชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยน 

แปลงวิธีการจัดการ เปนตน 

 

 

กิจกรรมควบคุม 

       มีนโยบายและวิธีปฏิบัตงิานท่ีทําใหม่ันใจวา เม่ือนําไปปฏิบัติแลว

จะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝายบริหารกําหนดไว กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะ

ชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให

เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 

 

 

        สภาพแวดลอมการควบคุมขององคการบริหาร

สวนตําบลจําปาโมงในภาพรวมเหมาะสมและมีสวน

ทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิผล อยางไรก็ตาม 

สวนงานยอมบางหนายงานซ่ึงเปนสวนนอยมีการ

มอบหมายหนาท่ีบุคลากรไมเหมาะสมกับความรูความ

สารถของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

    องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงมีการประเมิน

ความเสี่ยงตามวิธีท่ีกําหนดตามเอกสารคําแนะนํา: 

การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ 

และใชแบบประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

อยางไรก็ตามในการระบุและประเมินความเสียง

กระทําโดยเจาหนาท่ีซ่ึงเปนขาราชการระดับหัวหนา

สวน (ระดับ 6) รวมท้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีในฝาย

งาน ท่ีไดรับผิดชอบ จึงอาจทําใหการระบุความเสี่ยง

จากปจจัยภายไมครอบคลุมเทาใดนัก  

 

  ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ

และมีประสิทธิผลตามสมควร อยางไรก็ตาม ไมมีการ

ระบุความเสี่ยงในทุกจุดท่ีสําคัญ จึงทําใหบางกิจกรรม

ยอยมีการควบคุมท่ีไมเพียงพอ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

ขอมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 

           มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 

การรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตามระเบียบ

ปฏิบัติตางๆ ท่ีใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององคกร 

รวมท้ังขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากภายนอกองคกรมีการสื่อสารไปยัง

ผูบริหารและผูใชภายในองคกร ในรูปแบบท่ีชวยใหผูรับขอมูล

สารสนเทศปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และใหความม่ันใจวา มีการติดตอสื่อสารภายใน

และภายนอกองคกร ท่ีมีผลทําใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมาย 

การติดตามประเมินผล 

       องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตาม

การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร ผูควบคุม

งานและผูมีหนาท่ีเก่ียวของ 

       นอกจากนี้ ในการประเมิน กรณีพบจุดออนหรือขอบกพรอง

ควรกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหความม่ันใจวา ขอตรวจพบจากการ

ตรวจสอบและการสอบทานไดรีบการพิจารณาสนองตอบ และมีการ

วินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพรองทันที 

 

          

    ขอมูลสารสนเทศและการติดตอสื่อสารยังมีปญหา

อยูบางยังไมมีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ

โดยตรง ผูท่ีไดรับมอบหมายยังไมมีความรูท่ีจะทําให

ขอมูลสารสนเทศขององคกรมีการปรับปรุงในเปน

ปจจุบันอยูเสมอ  
 

 

 

 

 

     

การติดตามประเมินการควบคุมภายในขององคการ

บริหารสวนตําบลจําปาโมง ถือปฏิบัติ ตามแนวทาง

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนด

ในเอกสารคําแนะนํา: การจัดทํารายงานตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 การติดตาม

ประเมินผลอยูในเกณฑดีพอสมควร แตมีบุคลากรบาง

คนไมถือปฏิบัติในการติดตามการปฏิบัติตามระบบ

การควบคุมภายใน โดยเครงครัดทําใหมีการหลีกเลี่ยง

ไมปฏิบัติตามระเบียบของราชการ 

 

 

 

สรุปผลการประเมินโดยรวม 

 องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง    มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบของการควบคุม

ภายใน หรือการควบคุมเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการควบคุมท่ี

เพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร อยางไรก็ตาม มีจุดออนท่ีตองปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้   

  1. กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปลูกตนไมยังไมครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี/เสนทางภายในตําบล รวมถึงเจาหนาท่ียังขาดจิตสํานึกในการรวมลดการาใชพลังงาน เชน การเปดปดแอร

ระหวางพักเท่ียงหรือกอนเลิกงาน 30 นาที, การใชน้ํามัน เปนตน 

  2. กิจกรรมดานกฎหมาย เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากไมมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานกฎหมายโดยตรง จึงทํา

ใหขาดผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย และระเบียบตางๆ ซ่ึงอาจทําใหหนวยงานเกิดความเสียหายได           

           3. กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน เปนความเสี่ยงท่ีเกิด

จากการท่ีประชาชนเขารวมการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนอย สืบเนื่องจากทัศนคติของ

ประชาชนท่ีมีตอการประชาคมวาเปนหนาท่ีของผูนําทองถ่ิน และสมาชิกสภาฯ     
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  4. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนความเสี่ยงในภารกิจของการเสริมสรางความสงบ

สุขในสังคม รักษาชุมชนใหเขมแข็ง ซ่ึงปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาไปมากทําใหเยาวชนไดรับรูขอมูลท่ีผิดๆ จากสื่อ

ตางๆ หรืออาจถูกชักชวนไดงาย เนื่องจากสภาพแวดลอม สังคมปจจุบันเปลี่ยนไป พอ แม ไมเอาใจใสดูแลบุตร

เทาท่ีควร เยาวชนถูกชักชวนไปในทางท่ีผิดไดงายและสังคมวัยรุน มีความคึกคะนอง และมีพฤติกรรม

ลอกเลียนแบบท่ีผิด 

5. กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออน 

คือ ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหมอยูเสมอ และบางครั้งหนวยงานไดรับหนังสือสั่งการลา

ชา ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันกับเวลา รวมท้ังยังขาดสถานท่ีในการเก็บเอกสารท่ีปลอดภัย 

        6. กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาดบุคลากร

ดานวิศวกรดานงานออกแบบและควบคุมงานท่ีมีความรูความสามารถท่ีตรงกับสายงาน และไมมีนายชางโยธา ทํา

ใหงานโครงการเกิดความลาชา  

      7. กิจกรรมดานงานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาด

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรูโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัด

ประสบการณ และไมสามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการณ และไมมีความเขาใจในเองการสราง

นวัตกรรมใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนในดานอาคารสถานท่ี   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมปรับปรุงอาคารใหไดมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

      8.กิจกรรมดานการจัดสวัสดิการสังคมและงานสงเคราะห มีปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานยัง

ลาชาไมตรงตามวัตถุประสงค เนื่องจากบุคลากรในกองสวัสดิการสังคมฯ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ยังวาง ทําใหไม

มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารมารับผิดชอบงานโดยตรง ปฏิบัติงานลาชาไมแลวเสร็จตามกําหนด ซ่ึงกอง

สวัสดิการสังคม จะตองติดตามผลและจัดทําแผนการปรับปรุงตอไป 

 

 

                                                                     ลายมือช่ือ.....กิตติคุณ   คนบุญ.......... 

                                                                                            (นายกิตติคุณ    คนบุญ) 

ตําแหนง....นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปาโม 

วันท่ี.....30.... เดือน...กันยายน...พ.ศ. ..2559.... 
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ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(2) 
 

งวด/เวลา 

ท่ีพบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

     สํานักปลัด 

1.กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลก

รอน 

วัตถุประสงค 

      - เพ่ือใหพ้ืนท่ีตําบลจําปาโมง 

มีสภาพแวดลอมท่ีดี อากาศ

บริสุทธิ์เกิดผลดี ตอสุขภาพของ

คนในตําบล 

 

- มีการปลูกตนไมแตยังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี/

เสนทางภายในตําบล 

- เจาหนาท่ีขาดจิตสํานึกในการรวมลดการใช

พลัง เชน การเปด-ปดแอร ระหวางพักเท่ียง

หรือกอนเลิกงาน 30 นาที, การใชน้ํามัน เปน

ตน 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.59 

 

1.ตรวจสอบเสนทางหรือพ้ืนท่ีวาง

เปลาท่ีควรจะปลูกตนไมใหรมรื่นและ

ท่ัวถึง 

2.สรางความตระหนักในการลดใช

พลังงานกับเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

ผูรับผิดชอบ 

หัวหนาสํานัก

ปลัด 

 นักวิชาการ

เกษตร 

 

 

การติดตาม

ประเมินผล  

- หัวหนาสํานัก

ปลัดติดตาม

ประเมินผลการ

ควบคุมและ

รายงานตอไปโดย

ประเมินจากการ

ปฏิบัติงานของ 

จนท. 

ผูปฏิบัติงานหรือผู

ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แบบ ปอ. 3 
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ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(2) 
 

งวด/เวลาท่ี

พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

2.กิจกรรมดานกฎหมาย 

      วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของกับกฎหมายและ

ระเบียบตางๆ เกิดประสิทธิภาพ 

และสามารถเปนท่ีปรึกษาดาน

กฎหมายสําหรับประชาชน และ

หนวยงานใน อบต.ได     

- ขาดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน

โดยตรง และผูปฏิบัติหนาท่ีแทนยังไมมี

ความรูและทักษะเทาท่ีควร 

- ไมมีการรายงานผลการดําเนินงาน

ดานกฎหมายใหผูบริหารไดทราบ 

- เม่ือมีการปฏิบัติงานดานกฎหมาย ผู

ไดรับผิดชอบโดยตรงไมปฏิบัติ แตกลับ

ใหผูไมไดรับมอบหมายปฏิบัติงานดาน

กฎหมาย อาจจะเกิดความเสียหายแก

ทางราชการได 

 

งวดสิ้นสุด  

30 ก.ย.59 

1.ประชุมชี้แจงขาราชการ พนักงานให

รับทราบแนวทางปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

และใหผูท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานในสวน

งานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

2.รายงานผลการดําเนินงานดานกฎหมาย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ และใหมีการรายงานผล

การดําเนินงานใหผูบังคับบัญชารับทราบ

ตามลําดับชั้น 

3.สงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไปอบรมเพ่ือเพ่ิม

ทักษะในดานระเบียบกฎหมายราชการ 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด 

 อบต.จําปาโมง 

 

การติดตาม

ประเมินผล  

- หัวหนาสํานักปลัด

ติดตามประเมินผล

การควบคุมและ

รายงานตอไป 

โดยประเมินจาก

การปฏิบัติงานของ 

จนท. ผูปฏิบัติงาน

หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- แบบประเมิน

ความพึงพอใจจาก

ผูใชบริการรับ

เรื่องราวรองทุกข 

แบบ ปอ. 3 
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ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(2) 
 

งวด/เวลาท่ีพบ

จุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

3. กิจกรรมการจัดทําประชาคม

เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

      วัตถุประสงคของการควบคุม 

- เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน

รวมการประชุมประชาคมหมูบาน 

สามารถนําเสนอขอเสนอ ปญหา

ตางๆ ของประชาชนใหครอบคลุม

ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือบรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ป ของ อบต 

- เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการ

บริการประชาชนใหครอบคลุมทุก

หมูบาน 

- ประชาชนเขารวมการประชุม

ประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินนอยมากเม่ือ

เทียบกับสัดสวนของประชากร/

ครัวเรือนท้ังหมด 

 

28 ก.พ.59 
 

1.ประชุมชี้แจงผานกิจกรรมท่ีลง

พ้ืนท่ีใหประชาชนตระหนักเห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวมใน

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.สรางแรงจูงใจในการเขารวม

จัดทําประชาคม เชน การจับสลาก

รางวัล สําหรับผูมารวมกิจกรรม 

เปนตน 

 

30 กันยายน 59 

จพง.ปองกันบรรเทาฯ 

สํานักปลัด 

การติดตามประเมินผล  

- หัวหนาสํานักปลัด

ติดตามประเมินผลการ

ควบคุมและรายงาน

ตอไปโดยประเมินจาก

การปฏิบัติงานของ 

จนท. และรายงาน

ผูบังคับบัญชาตอไป 

และใชแบบสอบทาน

เปนเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผล 

 

 

 

แบบ ปอ. 3 
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ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(2) 
 

งวด/เวลาท่ีพบ

จุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

4.การปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดดานการบําบัดฟนฟู 

- เพ่ือใหผูปวยท่ีติดยาเสพติด

กลับคืนสูสังคม เปนคนดี 

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางปกติสุข และเปนการสนอง

ตอนโยบายของทางรัฐบาลทุก

ภาคสวนในการรวมกันปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

- จํานวนประชากรมากและพ้ืนท่ี

กวางใหญไมสามารถดูแลสอดสองได

อยางท่ัวถึง 

- มีเด็กและเยาวชนท่ีไมไดเรียน

หนังสือจับกลุมกันม่ัวสุมบางหมูบาน 

- ผูปกครองยังไมเขาใจในเจตนาท่ีดี

ของหนวยงานรัฐในการปองกันและ

แกไขปญหา โดยเฉพาะผูเสพ 

การแพทยและหนวยงานรัฐถือวาเปน

ผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัด รักษา 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย. 59 

- ใหความรูแกเด็ก เยาวชนใน

พ้ืนท่ี รวมท้ังผูปกครองใหเขาใจ

ในบทบาท หนาท่ี และโทษภัยท่ี

เกิดจากปญหายาเสพติด 

- จัดทําแผนใหสอดคลองกับ

สถานการณและบูรณาการกับทุก

ภาคสวนในการแกไขปญหายา

เสพติด 

30 กันยายน 60 

จพง.ปองกันบรรเทาฯ 

สํานักปลัด 

การติดตามประเมินผล  

- หัวหนาสํานักปลัด

ติดตามประเมินผลการ

ควบคุมและรายงาน

ตอไป 

- ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

- ใชแบบสอบถาม 

สอบทาน เปน

เครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผล 

 

 

 

แบบ ปอ. 3 
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ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(2) 
 

งวด/เวลาท่ี

พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนด

เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมาย

เหต ุ

(6) 

       กองคลัง 

1.กิจกรรมดานทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ 

- ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการ

ปรับปรุงใหมอยูเสมอ และบางครั้งหนวยงาน

ไดรับหนังสือสั่งการลาชา ทําใหเจาหนาท่ี

ศึกษาระเบียบไมเขาใจและทันกับเวลา 

- ขาดสถานท่ีในการจัดเก็บเอกสารท่ีปลอดภัย 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.58 

- กํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตาม

ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียงของอยางใกลชิด 

 

30 ก.ย 60 

ผอ.กองคลัง 

จพง.พัสดุ  

    กองชาง 

1.กิจกรรมดานงานออกแบบ

และควบคุมงานกอสราง 

- ไมมีนายชางควบคุมงาน (ตําแหนงวาง) 

- สภาพพ้ืนท่ีมีขนาดใหญพาหนะท่ีใชในการ

เดินทางควบคุมงานมีไมเพียงพอ 

- ราคาวัสดุตางๆ มีการปรับราคาทําใหการ

ประมาณการราคาคลาดเคลื่อน 

- ผูรับจางบางรายไมปฏิบัติตามสัญญาจาง ทํา

ใหเกิดความลาชาในการกอสราง 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.57 

- สงเจาหนาท่ีไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูความชํานาญมากข้ึน 

- ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน กรณไีมอยูใหมีผูทํา

หนาท่ีแทน 

- จัดหาอุปกรณชวยในการสํารวจ และออกแบบเพ่ือใชงานได

สะดวกยิ่งข้ึน 

- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจงานจางติดตามและตรวจเปนระยะๆ 

อยางตอเน่ือง 

- กําชับเจาหนาท่ีใหติดตามขาวสารเก่ียวกับราคาวัสดุตางๆ อยู

เสมอเพ่ือใหทันตอสถานการณปจจุบัน 

30 ก.ย. 60 

ผอ.กองชาง 

  

 

 

แบบ ปอ. 3 
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ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  

(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

(2) 
 

งวด/เวลาท่ีพบ

จุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

      กองการศึกษาฯ 

1.กิจกรรมดานการบริหาร และ

สงเสริมการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

- ครู, ครูผูดูแลเด็กไมมีความเขาใจในเรื่อง

นวัตกรรม และการออกแบบนวัตกรรมให

สอดคลองกับการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

- จัดทําแผนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กให

ครอบคลุมกับความตองการของชุมชนและ

เด็กกอนวัยเรียน รวมท้ังสามารถนําเขาบรรจุ

ในแผนพัฒนาของทองถ่ิน 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.58 

 

 

 

 

- การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเกิดจาก

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

- อบต.ตั้งงบประมาณสนับสนุนการสรรหา

วัสดุ อุปกรณ สื่อตางๆ ใหไดมาตรฐาน

ตามท่ี กรมสงเสริมฯ กําหนด 

30 กันยายน 60 

กองการศึกษาฯ 

อบต.จําปาโมง 

 

        กองสวัสดิการสังคมฯ 

1.กิจกรรมงานการจัดสวัสดิการ

สังคมและสงเคราะห 

- งานลาชา ไมตรงตามวัตถุประสงค 

- ขาดแคลนบุคลากร ตําแหนงนักพัฒนา

ชุมชน ไดรับมอบหมายงานดานอ่ืน

นอกเหนือจากงานในหนาท่ีในปริมาณท่ีมาก 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.58 

- บรรจุบุคลากรใหครบตามตําแหนงเพ่ือ

รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง 

- คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ

รวมถึงมีคุณธรรม เพ่ือใหการจัดการ

สวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชนไดตรง

ตามวัตถุประสงคของภาระงาน 

30 กันยายน 60 

ผูอํานวยการกอง 

สวัสดิการสังคม 

อบต.จําปาโมง 
 

 

แบบ ปอ. 3 
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แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

ตามระเบียบฯ ขอ 6  

แบบท่ี 2 กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 ขาพเจา ไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

สําหรับงวด วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํา

รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทานไมพบวา 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกลาว 

และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

อยางไรก็ตามมีขอตรวจพบ/ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ ดังนี้ 

1.สํานักปลัด 

      1.1 กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปลูกตนไมยังไมครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี/เสนทางภายในตําบล รวมถึงเจาหนาท่ียังขาดจิตสํานึกในการรวมลดการาใชพลังงาน เชน การเปดปดแอร

ระหวางพักเท่ียงหรือกอนเลิกงาน 30 นาที, การใชน้ํามัน เปนตน 

       1.2 กิจกรรมดานกฎหมาย เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขาดจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีทําใหการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบตางๆ เกิด

ความผิดพลาด ซ่ึงอาจทําใหหนวยงานเกิดความเสียหายได 

      1.3 กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน เปนความเสี่ยงท่ี

เกิดจากการท่ีประชาชนเขารวมการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนอย สืบเนื่องจากทัศนคติ

ของประชาชนท่ีมีตอการประชาคมวาเปนหนาท่ีของผูนําทองถ่ิน และสมาชิกสภาฯ  

     1.4 กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนความเสี่ยงในภารกิจของการเสริมสรางความ

สงบสุขในสังคม รักษาชุมชนใหเขมแข็ง ซ่ึงปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาไปมากทําใหเยาวชนไดรับรูขอมูลท่ีผิดๆ จาก

สื่อตางๆ หรืออาจถูกชักชวนไดงาย เนื่องจากสภาพแวดลอม สังคมปจจุบันเปลี่ยนไป พอ แม ไมเอาใจใสดูแลบุตร

เทาท่ีควร เยาวชนถูกชักชวนไปในทางท่ีผิดไดงายและสังคมวัยรุน มีความคึกคะนอง และมีพฤติกรรม

ลอกเลียนแบบท่ีผิด 

2.กองคลัง 

2.1 กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แตยังคงมี

จุดออน คือ ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหมอยูเสมอ และบางครั้งหนวยงานไดรับหนังสือ

สั่งการลาชา ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันกับเวลา รวมท้ังยังขาดสถานท่ีในการเก็บเอกสารท่ี

ปลอดภัย 

3.กองชาง 

       3.1 กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาดบุคลากร

ดานวิศวกรดานงานออกแบบและควบคุมงานท่ีมีความรูความสามารถท่ีตรงกับสายงาน และไมมีนายชางโยธา ทํา

ใหงานโครงการเกิดความลาชา  
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 4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     4.1 กิจกรรมดานงานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาด

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณเรียนรูโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัด

ประสบการณ และไมสามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการณ และไมมีความเขาใจในเองการสราง

นวัตกรรมใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนในดานอาคารสถานท่ี   

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมปรับปรุงอาคารใหไดมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

5.กองสวัสดิการสังคม 

    5.1 กิจกรรมดานการจัดสวัสดิการสังคมและงานสงเคราะห มีปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานยัง

ลาชาไมตรงตามวัตถุประสงค เนื่องจากบุคลากรในกองสวัสดิการสังคมฯ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ยังวาง ทําใหไม

มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารมารับผิดชอบงานโดยตรง ปฏิบัติงานลาชาไมแลวเสร็จตามกําหนด ซ่ึงกอง

สวัสดิการสังคม จะตองติดตามผลและจัดทําแผนการปรับปรุงตอไป 

  

 

 

 

                                                           ธวารัช   จูมพลหลา 

                      (นายธวารัช   จูมพลหลา) 

                      ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

                      รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

                    วันท่ี   30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2559 

 

 

                     (ลงซ่ือ)    กิตติคุณ   คนบุญ         

                                    (นายกิตติคุณ    คนบุญ) 

                                  ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

                                  วันท่ี    30   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2559 
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ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 

      ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ มีการ

ปลูกตนไมแตยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/เสนทางภายในตําบล, 

เจาหนาท่ียังขาดจิตสํานึกในการรวมลดการใชพลังงาน เชน 

การเปด-ปด เครื่องปรับอากาศระหวางพักเท่ียงหรือกอนเลิก

งาน 30 นาที, การใชน้ํามัน เปนตน 

 

1.2 กิจกรรมดานงานกฎหมาย 

      ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือเจาหนาท่ี

ไมมีความรูและทักษะในดานกฎหมาย การปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบตางๆ เกิดความผิดพลาด 

ซ่ึงอาจทําใหหนวยงานเกิดความเสียหายได 
       

1.3 กิจกรรมการการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

      จากสัดสวนผูเขารวมประชุมประชาคมหมูบานเทียบกับ

ประชากรทุกหลักคาเรือนในแตละหมูบานพบวา ยังมีนอย 

เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดวาเปนหนาท่ีของผูนํา

ทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ เปนผูเสนอความเห็นตางๆ ซ่ึงทําใหมี

โอกาสนอยท่ีจะรับทราบปญหาความตองการของประชาชน

ไดอยางท่ัวถึงทุกเพศทุกวัย 

 

1.4 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

      ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ การ

คนหาผูท่ีจะนํามาบําบัดฟนฟูเปนไปดวยความยากลําบาก 

จัดหาไดนอย เนื่องจากผูปกครองและผูปวยท่ีจะเขารับการ

รักษาฟนฟูไมเขาใจเจตนาท่ีดีของหนวยงานของรัฐท่ีจะชวย

แกปญหา กลับคิดวาจะไดรับความผิดและมีประวัติท่ีไมดีติด

ตัว จึงทําใหไมไดผูเขารับการบําบัดฟนฟูตามจํานวนจริงท่ีมี

อยูในพ้ืนท่ี 

ผลการประเมิน 

สํานักปลัด  ไดแบงงานและการมอบหมายหนาท่ีภายใน

สํานักปลัด ออกเปน 7 งาน คือ  

      1. งานบริหารท่ัวไป  

      2. งานนโยบายและแผน 

      3. งานการเจาหนาท่ี  

      4. งานกฎหมายและคดี 

      5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      6. งานสงเสริมการเกษตร 

      7. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

     จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 พบวามีจุดออน

ท่ีติดตามและความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม จํานวน 4 

กิจกรรม ดังนี้ 

      1. กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 

      2. กิจกรรมดานงานกฎหมาย 

      3.  กิจกรรมดานการจัดทําประชาคม เพ่ือให

ประชาคมมีสวนรวมการพัฒนาทองถ่ิน 

      4.กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปย.1 
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ชื่อหนวยงาน  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 

       ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ประชาชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีจํานวนมาก การสอดสองดูแลดานยา

เสพติดไมท่ัวถึง อาจเกิดการระบาดของยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนใน

พ้ืนท่ี สาเหตุเกิดจากความคึกคะนองและมีพฤติกรรมเลียนแบบตามสื่อ

ตางๆ 

2.การประเมินความเส่ียง 

      2.1 กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 

      การประเมินความเสี่ยง พบวา มีความเสี่ยงนอย แตการปลูกตนไมให

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/เสนทางยอมสงผลตอสภาพภูมิทัศนในเขตตําบลและลด

ภาวะโลกรอนและการลดใชพลังงานในภาพรวมของประเทศ สําหรับการลด

ใชพลังงานภายในสํานักงานยังไมสามารถปฏิบัติไดอยางเครงครัด ซ่ึงสงผล

ตอภาวะเสี่ยงตอการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจายคาไฟฟาในระยะยาว 

      2.2 กิจกรรมดานงานกฎหมาย เปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไมมี

เจาหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดานกฎหมายโดยตรง ซ่ึง

การปฏิบัติหนาท่ี อาจเกิดความเสียหายตอองคกรได 

      2.3 กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

     จากสัดสวนผูเขารวมประชุมประชาคมหมูบานเทียบกับประชากรทุก

หลังคาเรือนในแตละหมูบานพบวายังมีนอย เนื่องจากทัศนคติของ

ประชาชนคิดวาเปนหนาท่ีของผูนําทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ เปนผูเสนอ

ความเห็นตางๆ ซ่ึงทําใหมีโอกาสนอยท่ีจะรับทราบปญหาความตองการของ

ประชาชนไดอยางท่ัวถึงทุกเพศ ทุกวัย 

     2.4 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

      ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน ดานบุคลากร มีบุคลากร มี

บุคลากรท่ีมีความรูในดานยาเสพติดมีนอย จึงทําใหการปฏิบัติยากลําบากไม

ครอบคลุมกับการแกไขปญหา ดานอุปกรณ เชน สารตรวจหมดอายุเร็ว 

และเจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืนท่ีมาสนับสนุนเขารวมตรวจคัดกรองสารเสพติด 

ไมสามารถเขารวมปฏิบัติงานกับ ทาง อบต. จําปาโมง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงในสํานักปลัด อยูใน

ระดับท่ีเหมาะสม ครองคลุมทุกดานมากข้ึน

กวาการประเมินครั้งกอน เพราะมีการกําหนด

วัต ถุประสงค ระดับส วนงานและระดับ

กิจกรรมการทํางานท่ีสอดคลองกันมากข้ึน 

เนนในกิจกรรมยอย และติดตามควบคุมในแต

ละสวนงานเพ่ิมข้ึน ตองอาศัยความรวมมือท้ัง

จากผูบริหาร เจาหนาท่ี ลูกจาง และพนักงาน

จางทุกระดับอยางจริงจัง 

แบบ ปย.1 
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ชื่อหนวยงาน  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 

ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอก 

     กลุมวัยรุน และประชาชน ท่ีเปนกลุมเสี่ยงมีการเพ่ิมปริมาณ

มากข้ึน จากรุนสูรุน 

3. กิจกรรมการควบคุม 

3.1 กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน 

      ตรวจสอบเสนทางหรือพ้ืนท่ีวางเปลาท่ีควรจะปลูกตนไมให

รมรื่นและท่ัวถึง ตลอดจนสรางความตระหนักในการลดใช

พลังงานกับเจาหนาท่ีอยางตอเนื่อง 

     

3.2 กิจกรรมดานกฎหมาย 

     ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหชัดเจนกรณีผูรับผิดชอบไมอยูให

มอบหมายผูอ่ืนทํางานแผน จัดอบรมใหความรูกับเจาหนาท่ีเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลูกจิตสํานึกเจาหนาท่ีใหมี

ความรับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือประโยชนของทางราชการมาก

ข้ึน และจัดใหมีระบบการตอบคําถามการแกไขปญหาเรื่องรอง

ทุกข รองเรียน ปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยการ

ประเมินผลจากผูบริการ 

 

3.3 กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมใน

การพัฒนาทองถ่ิน 

      ประชุมชี้แจงผานกิจกรรมท่ีลงพ้ืนท่ีใหประชาชนตระหนัก

เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ใหแตละหมูบานกําหนดกฎ ขอบังคับใหประชาชนเขารวมอยาง

นอยครัวเรือนละ 1 คน หากไมเขารวมจะเกิดผลเสียอยางไรบาง

หรือมีบทกําหนดโทษอยางไรบาง เปนตน รวมท้ังสรางแรงจูงใจใน

การเขารวมจัดทําประชาคม เชน การจัดสลากรางวัล สําหรับผู

มารวมกิจกรรม 
 

  

 

 

แบบ ปย.1 
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ชื่อหนวยงาน  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 

3.4 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

      จัดใหมีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุมเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

สงเสริมกิจกรรมท่ีใชเวลาวางใหเปนประโยชนแกประชาชนทุกเพศทุก

วัย เชน การสรางจิตอาสา กีฬาตานยาเสพติด กิจกรรมคายอาสา

บําบัดยาเสพติด เปนตน และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียน

และจุดเสี่ยงหมูบาน เพ่ือสรางความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด 
 

 4.สารสนเทศและการส่ือสาร 

     4.1 มีการรวบรวมขอมูล กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 

แนวทางการปฏิบัติตางๆ แจงใหพนักงานทราบเพ่ือใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 

      4.2 จัดใหมีประชุมชี้แจง ทําความเขาใจในนโยบายและแนว

ทางการปฏิบัติงาน และเผยแพรประชาสัมพันธใหผูท่ีเก่ียวของทราบ

อยางท่ัวถึง 

      4.3 มีการใชระบบอินเตอรเน็ต เฟสบุค และไลน ชวยในการ

ปฏิบัติหนาท่ี และตรวจสอบขอมูลขาวสารตลอดเวลา 

      4.4 จัดใหมีระบบขอมูลขาวสารเพ่ือประชาสัมพันธงานใหกับ

ประชาชนและผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ  

      4.5 จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคสวนเพ่ือนํามา

พัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวม 

5.การติดตามประเมินผล 

      - ติดตามการดําเนินงานในระหวางการปฏิบัติงานโดยหัวหนา

สํานักปลัดและผูปฏิบัติงานนั้นๆ โดยใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแตละ

งานรายงานผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับข้ัน 

และเสนอท่ีประชุม 

      - ติดตามประเมินผล โดยกําหนดใหคณะทํางานทําการติดตาม

ประเมินผลของสํานักปลัดอยางตอเนื่อง แลวรายงานผลการ

ดําเนินการตอหัวหนาสํานักปลัด เพ่ือจะไดนําไปรายงานผลการ

ดําเนินงานผลความคืบหนา การจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานัก

ปลัด เสนอตอปลัด อบต. เพ่ือเสนอใหผูบริหารทราบและรายงานการ

จัดวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลการจัด    วางระบบ

ควบคุมภายในของสํานักปลัดปละ 1 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงและแกไขตอไป  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสาร

ของ อบต. จําปาโมง มีความเหมาะสม

ครอบคลุมทุกดาน ทําใหการปฏิบัติงาน

เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในขององคการบริหารสวนตําบล

จําปาโมง ถือปฏิบัติตามแนวทางการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ซ่ึงกําหนดในเอกสารคําแนะนําการ

จัดทํารายงานตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ขอ 6 

ถือวามีความเหมาะสมและเปนท่ีนา

พอใจมากข้ึน 

แบบ ปย.1 
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สรุปผลการประเมินโดยรวม 

 จากการประเมินโดยภาพรวมของสํานักปลัด พบวา องคประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุม

เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล

ตามสมควร แตยังมีจุดออนท่ีตองจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 

 1.กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน การปลูกตนไมแตยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/เสนทางภายในตําบล 

เจาหนาท่ียังขาดจิตสํานึกในการรวมลดการใชพลังงาน เชน การเปด-ปดแอรระหวางพักเท่ียงหรือกอนเลิกงาน 30 

นาที การใชน้ํามัน เปนตน 

 2.กิจกรรมดานกฎหมาย เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติงานในหนาท่ีทําใหการ

ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับกฎหมายและระเบียบตางๆ เกิดความผิดพลาด ซ่ึงอาจทําให

หนวยงานเกิดความเสียหายได 

          3.กิจกรรมการจัดทําประชาคม เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ประชาชนเขารวมการ

ประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามปนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของประชากร/ครัวเรือน

ท้ังหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนท่ีมีการประชาคมคิดวาเปนหนาท่ีของผูนําทองถ่ิน สมาชิกสภาฯ 

          4.กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน และ

ประชาชนไมใหความรวมมือในการแจงเบาะแสผูคา ผูเสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไมใหความรวมมือในการแจง

เบาะแส วัยรุนอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใสจากพอแมผูปกครอง 

 

       

 

      ....อุษากร   สีดาบุตร.... ผูรายงาน 

            (นางอุษากร   สีดาบุตร) 

                          ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ   

                                                                          รักษาราชการแทนหัวหนาสํานักปลัด 

                วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
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ช่ือหนวยงาน  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

สํานักปลัด 

1.กิจกรรมการลดปญหาภาวะ

โลกรอน 

วัตถุประสงค 

      - เพ่ือใหพ้ืนท่ีตําบลจําปา

โมง มีสภาพแวดลอมท่ีดี อากาศ

บริสุทธิ์เกิดผลดี ตอสุขภาพของ

คนในตําบล 

     

 

- รณรงคปลูกตนไม

ตามโครงการปลูก

ตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ลดภาวะโลกรอน 

- จัดทําโครงการคัด

แยกขยะในครัวเรือน

บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่

ป 

 -มีมาตรการลดใช

พลังงานในสํานักงาน 

 

- สอบถามความ

คิดเห็นจากประชาชน 

- ประเมินผลจาก

คาใชจายดานการใช

พลังงานเปรียบเทียบ

กับปท่ีผานมา 

 

 

- มีการปลูกตนไมแตยัง

ไมครอบคลุมพ้ืนท่ี/

เสนทางภายในตําบล 

- เจาหนาท่ีขาด

จิตสํานึกในการรวมลด

การใชพลัง เชน การ

เปด-ปดแอรระหวาง

พักเท่ียงหรือกอนเลิก

งาน 30 นาที, การใช

น้ํามัน เปนตน 

 

1.ตรวจสอบเสนทางหรือพ้ืนท่ี

วางเปลาท่ีควรจะปลูกตนไมให

รมรื่นและท่ัวถึง 

2.สรางความตระหนักในการลด

ใชพลังงานกับเจาหนาท่ีอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

ผูรับผิดชอบ 

หัวหนาสํานักปลัด 

นักวิชาการเกษตร 

 

การติดตาม

ประเมินผล  

- หัวหนาสํานักปลัด

ติดตามประเมินผล

การควบคุมและ

รายงานตอไปโดย

ประเมินจากการ

ปฏิบัติงานของ 

จนท. ผูปฏิบัติงาน

หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

แบบ ปย.2 
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ช่ือหนวยงาน  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

2.กิจกรรมดานกฎหมาย 

      วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ

กับกฎหมายและระเบียบตางๆ 

เกิดประสิทธิภาพ และสามารถ

เปนท่ีปรึกษาดานกฎหมายสําหรับ

ประชาชน และหนวยงานใน อบต.

ได     

1.คําสั่ง

มอบหมายงาน 

2.เจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบดาน

กฎหมายเปน  

การเฉพาะ 

1.การควบคุมท่ีมีอยูยังไม

ครอบคลุมไมชัดเจน 

2. มีการปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมท่ีกําหนด 

- ขาดเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบงานโดยตรง 

และผูปฏิบัติหนาท่ีแทนยัง

ไมมีความรูและทักษะ

เทาท่ีควร 

- ไมมีการรายงานผลการ

ดําเนินงานดานกฎหมายให

ผูบริหารไดทราบ 

- เม่ือมีการปฏิบัติงานดาน

กฎหมาย ผูไดรับผิดชอบ

โดยตรงไมปฏิบัติ แตกลับ

ใหผูไมไดรับมอบหมาย

ปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

อาจจะเกิดความเสียหายแก

ทางราชการได 

 

1.ประชุมชี้แจงขาราชการ 

พนักงานใหรับทราบ

แนวทางปฏิบัติงานดาน

กฎหมาย และใหผูท่ีไดรับ

คําสั่งใหปฏิบัติงานในสวน

งานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 

2.รายงานผลการดําเนินงาน

ดานกฎหมายตางๆ ท่ี

เก่ียวของ และใหมีการ

รายงานผลการดําเนินงานให

ผูบังคับบัญชารับทราบ

ตามลําดับชั้น 

3.สงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไป

อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในดาน

ระเบียบกฎหมายราชการ 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด 

 อบต.จําปาโมง 

 

การติดตาม

ประเมินผล  

- หัวหนาสํานักปลัด

ติดตามประเมินผล

การควบคุมและ

รายงานตอไป โดย

ประเมินจากการ

ปฏิบัติงานของ 

จนท. ผูปฏิบัติงาน

หรือผูท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- แบบประเมินผล

ความพึงพอใจจาก

ผูใชบริการรับ

เรื่องราวรองทุกข 
 

แบบ ปย.2 
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ช่ือหนวยงาน  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

3.กิจกรรมการจัดทําประชาคม

เพ่ือใหประชาคมมีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

      วัตถุประสงคของการควบคุม 

- เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวน

รวมการประชุมประชาคมหมูบาน 

สามารถนําเสนอขอเสนอ ปญหา

ตางๆ ของประชาชนใหครอบคลุม

ทุกเพศ ทุกวัย เพ่ือบรรจุใน

แผนพัฒนาสี่ป ของ อบต 

- เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการ

บริการประชาชนใหครอบคลุมทุก

หมูบาน 

- ประชาสัมพันธ

การออกหนวย

ประชุมประชาคม

หมูบานในการ

จัดทําแผนพัฒนาสี่

ป 

- มีการจัดทํา

โครงการประชุม

ประชาคมพรอมท้ัง

มีคําสั่งแตงตั้ง

เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ 

1. เปรียบเทียบจํานวน

ผูเขารวมประชุมกับ

จํานวนประชากรในแต

ละหมูบานท้ังหมด 

2. บันทึกรายงานการ

ประชุมท่ีระบุรายชื่อ

ผูเขารวมประชุมแตละ

หมูบาน 

- ประชาชนเขารวมการ

ประชุมประชาคมหมูบาน

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินนอยมากเม่ือเทียบ

กับสัดสวนของประชากร/

ครัวเรือนท้ังหมด 

 

1.ประชุมชี้แจงผานกิจกรรมท่ี

ลงพ้ืนท่ีใหประชาชนตระหนัก

เห็นความสําคัญของการมี

สวนรวมในการวาง

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.สรางแรงจูงใจในการเขา

รวมจัดทําประชาคม เชน การ

จับสลากรางวัล สําหรับผู

มารวมกิจกรรม เปนตน 

 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด 

 อบต.จําปาโมง 

 

การติดตาม

ประเมินผล  

- หัวหนาสํานักปลัด

ติดตามประเมินผล

การควบคุมและ

รายงานตอไป และ

ใชแบบสอบถาม 

เปนเครื่องมือใน

การติดตาม

ประเมินผล 
 

 

แบบ ปย.2 
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ช่ือหนวยงาน  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ี 

ยังมีอยู 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

4.กิจกรรมการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด     

วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหผูปวยท่ีติดยาเสพติด

กลับคืนสูสังคมเปนคนดี มี

ประสิทธิภาพ สามารถอยูรวมกับ

สังคมอยางปกติสุข และเปนการ

สนองตอนโยบายของทางรัฐบาล

ทุกภาคสวนในการรวมกัน

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 

1.แตงตั้งคณะกรรมการทุกภาคสวน

ท่ีเก่ียวของรวมกันประชุมแตละพ้ืนท่ี

ในเขตรับผดิชอบพรอมรายงาน

อําเภอตอไป 

2.ประชุมหาแนวทางแกไขปญหา

ระดับอําเภอทุกเดือน 

3.คัดกรองและคนหาผูเสพผูติดซึ่ง

ถือวาเปนผูปวยตองบําบัดรักษา 

4.เสนอขออุดหนุนงบประมาณจาก

กรมฯ เพ่ือสงผูปวยเขาคายบําบัด 

5.แจง รพ.สต.ในพ้ืนท่ีรวมกัน

ติดตามผูท่ีผานการบําบัด 

6.ผูท่ีผานการบําบัดแลวสงเสริมใหผู

ท่ีสมัครใจไปฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือใช

ในการทํางานประกอบอาชีพตอไป 

-จากจํานวน

ผูปวยท่ีเขารับ

การบําบัด 

-จากผูท่ีผาน

การบําบัดแลว

สามารถดํารง

ตนอยูในสังคม

โดยปกติสุข 

- ปริมาณคดี

การจับกุมคดี

ยาเสพติด

ลดลง 

-จํานวนประชากรและพ้ืนท่ี

มีจํานวนมากไมสามารถดูแล

และสอดสองไดท่ัวถึง 

มีเด็กและเยาวชนท่ีไมได

เรียนหนังสือจัดกลุมกันม่ัว

บางหมูบาน 

-ผูปกครองยังไมเขาใจ

เจตนาดีของหนวยรัฐในการ

ปองกันและแกไขปญหา 

โดยเฉพาะผูเสพ ซ่ึงแพทย

และหนวยงานรัฐถือวาเปน

ผูปวยตองเขารับการรักษา

บําบัดฟนฟูตอไป 

-การสงเสริมการประชาสัมพันธให

ประชาชน ผูปกครองเขาใจและ

รวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดอยางท่ัวถึงและตอเน่ือง 

-ผูนําตองประชาสัมพันธและเปน

แบบอยางท่ีดีใหลูกบาน 

-รวมกันประชุมหารือรับทราบปญหา

ในรูปของคณะกรรมการเปน

เนืองนิตย 

-จัดกิจกรรมสงเสรมิใหประชาชนไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชนรวมกัน 

-คัดกรองคนหาผูเสพผูติดและดําเนิน

กิจกรรมบําบัดตอไป 

-จัดเจาหนาท่ีทุกภาคสวนออกตรวจ

ตราพ้ืนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัด 

 อบต.จําปาโมง 

 

- หัวหนาสํานัก

ปลัดติดตาม

ประเมินผลการ

ควบคุมและ

รายงานตอไป 

 - ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ 

จนท. อยาง

ตอเนื่อง 

- ใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือใน

การติดตาม

ประเมินผล 

 

     .......อุษากร   สีดาบุตร.........   ผูจัดทํา      

                         (นางอุษากร   สีดาบุตร)    

                                             ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา (รักษาราชการแทน หน.สป.) 

                                                                                                วันท่ี  30 ตุลาคม  พ.ศ.  2559                          

แบบ ปย.2 
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ช่ือหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

     การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในกองคลัง ความรู 

ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายของ

แตละบุคคล นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล นโยบาย

และวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.การประเมินความเส่ียง 

     มีการกําหนดวัตถุประสงคในกองคลังและวัตถุประสงคในแต

ละตําแหนงท่ีชัดเจนสอดคลองและสงเสริมซ่ึงกันและกัน การระบุ

ความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ในชวงท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

 

3.กิจกรรมการควบคุม 

     มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกตางๆ ท่ีชวยใหม่ันใจวา

มีการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้ังการปองกันหรือลด

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานท่ีจะสงผลใหไมบรรลุตาม

วัตถุประสงคของงาน 

กองคลัง  ไดทําการประเมินผลตามองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 

สภาพแวดลอมควบคุมของกองคลัง องคการบริหารสวน

ตําบลในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบของการทํางานของ

ผูบริหารเหมาะตอการพัฒนาการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล 

โครงสรางองคกรมีการมอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ

เหมาะสม พบความเสี่ยงในกิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและ

พัสดุ 

จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการ

ปรับปรุง (แบบ ปย.2) พบวากิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสิน

และพัสดุขาดนโยบายและแผนจัดหาทรัพยสิน และขาด

สถานท่ีในการจัดเก็บเอกสารท่ีปลอดภัย 

การประเมินความเสื่ยง 

     กองคลังมีการประเมินความเสี่ยง โดยใชแบบประเมิน

องค ป ระกอบของมาตรฐ านการควบ คุมภาย ในขอ ง

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในกองคลังความเสี่ยง 1 

กิจกรรม คือ ดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
 

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี

ประสิทธิผลพอสมควร ในกองคลังพบวากิจกรรมการควบคุมมี

ดังนี้ 

      ดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  

          - การจัดซ้ือจัดจางและการจําหนายทรัพยสินมีการ

ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการของราชการ การกําหนด

นโยบายและวางแผนการจัดหาทรัพยสินท่ีชัดเจน 

          - เสนอปญหาตอคณะผูบริหารเ ก่ียวกับการขอ

อนุญาตใหหองเก็บของเพ่ือเปนพ้ืนท่ีสําหรับเก็บพัสดุ หรือ

เอกสารท่ีสําคัญ 

 

แบบ ปย.1 
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ช่ือหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 

4.สารสนเทศและการส่ือสาร 

     - มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติงาน ดําเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ

ปฏิบัติตางๆ ท่ีใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรม รวมท้ัง

ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากภายนอกองคกรมีการสื่อสารไปยัง

ผูบริหารและผูใชภายใจองคกรในรูปแบบท่ีชวยใหผูรับ

ขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใชระบบ E-laas เขามา

ชวยในการปฏิบัติงาน 

5.การติดตามประเมินผล 

     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตาม

การปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยให

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง

การโดยเครงครัดและมีการตรวจติดตามผลเปนระยะ โดย

ผูบังคับบัญชาชั้นตน และจากหนายงานยอยอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ผลการประเมินพบวามีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว บรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

     

 ขอมูลขาวสารสารสนเทศมีความเหมาะสม ดังนี้ 

      1.การนําระบบอินเตอรเน็ตมาชวยในการปฏิบัติ

ราชการ มีระบบอินเตอรเน็ตท่ีมีประสิทธิภาพทําใหสา

มารรับขอมูลขาวสารไดทันเวลา สามารถตรวจสอบได

จาดระบบอินเตอรเน็ต 

      2.การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง 

เขน อบต. อบต. เทศบาล และ อบต. ใกลเคียง 

      3.การติดตอประสารทางโทรศัพทและโทรสาร มี

โทร ศัพทและโทรสาร ท่ีสามารถใช ในการติดตอ

ประสานงานในภารกิจหนาท่ีของกองคลัง ไดเปนอยางดี 
 

การติดตามประในผลการควบคุมภายในของกองคลัง 

ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสารคําแนะนํา การ

จัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินฯ ขอ 6 การติดตามประเมินผลพบวามีความ

ควบคุมท่ีเพียงพอแลว 

                                                                      

   สรุปผลการประเมินโดยรวม 

 จากการประเมิน พบวา กองคลังมีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ มีประสิทธิผลและเพียง

พอท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานทีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมไวแลว แตท้ังนี้ก็ยังมีพบความเสี่ยงในกองคลัง คือ 

 1. กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เปนความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมี

การปรับปรุงใหมอยูเสมอ และบางครั้งหนวยงานไดรับหนังสือสั่งการลาชา ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและ

ไมทันกับเวลา และยังขาดสถานท่ีในการจัดเก็บเอกสารท่ีปลอดภัย 

  ซ่ึงจะไดมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลตอไป 

         ลายมือชื่อ..นางพิจิตร    จันทรา.. ผูรายงาน     

                (นางพิจิตร   จันทรา) 

                         ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง                                                                             

               วันท่ี  14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 

แบบ ปย.1 
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ช่ือหนวยงาน  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กองคลัง 

 

กิจกรรม 

1. ดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

   - เพ่ือใหหนวยงานตางๆ มีการ

วางแผนเก่ียวกับการจัดหาและการดูแล

ทรัพยสินของหนวยงานใหเปนไปดวย

ความเหมาะสมและมีการใชงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 
 

- จัดทําทะเบียนประวัติ

ทรัพยสินบันทึกประวัติ

การซอมแซม บํารุงรักษา  

- ควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง 
  

 

 

- มีการกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ใหเปนไปตามระเบียบฯ 

และหนังสือสั่งการท่ี

เก่ียวของ 

- ใหเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบจัดทํา

ทะเบียนประวัติครุภัณฑ

ใหถูกตองและครบถวน 

 

 

 

- ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือ

สั่งการมีการปรับปรุงใหมอยูเสมอ 

และบางครั้งหนวยงานไดรับ

หนังสือสั่งการลาชา ทําให

เจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจ

และไมทันกับเวลา 

- ขาดสถานท่ีในการจัดเก็บเอกสาร

ท่ีปลอดภัย 

 

 

- กํากับดูแล 

การปฏิบัติงาน

อยางใกลชิด 

 

 

 

  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

ผูรับผิดชอบ 

เจาหนาท่ีพัสดุและ 

ผอ.กองคลัง 

อบต.จําปาโมง 

 

 

  
 

 

แบบ ปย.2 
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ช่ือหนวยงาน   กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับกองชาง 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2559 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน  (1) ผลการประเมิน / ขอสรุป  (2) 

1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1  สภาพแวดลอมภายใน  

    กองชางองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ไดวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลตอการควบคุม  โดยวิเคราะหจากภารกิจ

งานประจําตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาท่ีภายในกองชาง ท่ี 

538  / 2558  ลงวันท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558   ดังนี้ 

  1. งานกอสราง    มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  1  คน 

  2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  1  คน 

  3. งานประสานสาธารณูปโภค    มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  2  คน 

 4. งานผังเมือง   มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  3  คน 

   

 

1.2  สภาพแวดลอมภายนอก   

    ระเบียบกฎหมายใหมท่ีออกมาบังคับใช เปนปญหาอุปสรรคใน

การปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงตองศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม  เชน    

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และ แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2549 

-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  และแกไขเพ่ิมเติม

จนถึงปจจุบัน 

-  พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  2518  และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปจจุบัน  เปนตน 

2.  การประเมินความเส่ียง 

     มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรและสวนงาน ท่ีชัดเจน  

และสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับกิจกรรม  ทําใหการทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคดวยงบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไวไดอยาง

เหมาะสม  ดังนี้ 

2.1  สภาพแวดลอมภายใน 

     2.1.1  ภารกิจงานประจํา  วิเคราะหจากความเพียงพอของงาน

ประจํา  ตามคําสั่งแบงงาน  ท้ัง  4  ดาน 

     2.2  สภาพแวดลอมภายนอก 

     2.2.1  จากสถานท่ีตั้ง  กฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

ตางๆ ท่ี มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

กองชาง   ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม

ภายใน  จากภารกิจงานประจํา  ตามคําสั่งแบงงาน

และมอบหมายหนาท่ีภายในกองชางองคการ

บริหารสวนตําบลจําปาโมง ท่ี  538 / 2558 ลง

วันท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  โดยวิเคราะห

ประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุม

ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน

ดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

พ.ศ. 2544    พบวา   

  1.  งานกอสราง 

  2.  งานประสานสาธารณูปโภค 

  3. งานผังเมือง 

        มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  และหนวยงานได

วางแผนการปรับปรุงอยางรัดกุม  โดยกําหนดใหมี

การประเมินความเสี่ยงทุกสวน  เพ่ือกําหนดการ

ควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับความเสี่ยง  

ซ่ึงจะทําใหการควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีนาพึงพอใจ  

โดยในสวนงานออกแบบและควบคุมอาคาร  พบวา  

ยังมีขอบกพรอง ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผลตอไป 

 

 

 

ผลการประเมิน  พบวา  กองชางองคการบริหารสวนตาํบล

จําปาโมง  มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีท่ีกําหนดตาม

เอกสารคาํแนะนํา   การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไป

ใชในเชิงปฏิบัติ และใชแบบประเมนิองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินพบวา มีการควบคุมเพียงพอแลว คือมีการปฏิบัติ

ถูกตองตาม 

-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

พ.ศ. 2548 และ แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2549 

 

 

แบบ ปย.1 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

3.  กิจกรรมการควบคุม 

 1.  สงเจาหนาท่ี ไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความชํานาญมากข้ึน 

2.  ขออัตราบุคลากรเพ่ิมเติม 

3. ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจนกรณีไมอยูใหมีผูทําหนาท่ีแทน 

4. จัดหาอุปกรณชวยในการสํารวจ และออกแบบเพ่ือใหงานมีความสะดวก

และรวดเร็วข้ึน 

5. จัดหาพาหนะท่ีใชในการเดินทางไปควบคุมงานใหเพียงพอ 

6.  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมอาคารรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

7. ใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมอาคาร  ศึกษาคูมือ 

ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆท่ีเก่ียวของ ใหชัดเจนและมีความรูความ

เขาใจเปนอยางดี 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

      นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารท้ัง Internet  โทรศัพท  โทรสาร  

การประชุม  การปรับปรุงคําสั่ง  การพัฒนาบุคลากร   

การติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก  มาชวยในการบริหารและการ

ปฏิบัติราชการ  ทําใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทันเวลา สามารถ

ตรวจเช็คขอมูลได   

5. วิธีการติดตามประเมินผล 

    ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน   กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ

ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน

ตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงานและผูมีหนาท่ีเก่ียวของ  โดย 

    -   ใชแบบสอบถาม  แบบสอบทาน หรือรายงานตางๆ 

    -   ติดตามการดําเนินงานในระหวางปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ  ปรึกษาหารือระดมความคิดระหวางเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบใน

การตรวจสอบภายใน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

    -   ประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายใน ปละ 1  ครั้ง  

-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 

-  พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518  

และแกไขเพ่ิมเติม  แตงานออกแบบและ

ควบคุมอาคาร ยังมีขอบกพรอง   ซ่ึงจะ

ดําเนินการติดตามผลตอไป  

   ผลการประเมิน  พบวา  ในภาพรวม 

กองชางองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  

มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล และยังขาดนาย

ชางท่ีจะมาควบคุมงานกอสราง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการประเมิน  พบวา ขอมูลสารสนเทศ

และการสื่อสารมีความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

   ผลการประเมิน  พบวา มีการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน  ถือปฏิบัติตาม

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน  ซ่ึงกําหนดในเอกสารคําแนะนํา    

การจัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6  การติดตาม

ประเมินผลอยูในเกณฑดี พอสมควร  แตงาน

ออกแบบและควบคุมอาคาร ยังมีขอบกพรอง   

ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผลตอไป  

แบบ ปย.1 
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องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

5. วิธีการติดตามประเมินผล 

    ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน   กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตาม

ระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร  ผูควบคุมงานและผู

มีหนาท่ีเก่ียวของ  โดย 

    -   ใชแบบสอบถาม  แบบสอบทาน หรือรายงานตางๆ 

    -   ติดตามการดําเนินงานในระหวางปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและ

สมํ่าเสมอ  ปรึกษาหารือระดมความคิดระหวางเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ

ในการตรวจสอบภายใน และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

    -   ประเมินผลการควบคุมภายในโดยผูตรวจสอบภายใน ปละ 1  

ครั้ง  
 

 

   ผลการประเมิน  พบวา มีการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน  ถือปฏิบัติ

ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน  ซ่ึงกําหนดในเอกสาร

คําแนะนํา    การจัดทํารายงานตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6  การ

ติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี พอสมควร  

แตงานออกแบบและควบคุมอาคาร ยังมี

ขอบกพรอง   ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผล

ตอไป  

 

 

สรุปผลการประเมิน 

 จากการประเมิน  พบวา  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  มีการวางแผนการปรับปรุงอยางรัดกุม  มีการกําหนดใหมี

การประเมินความเสี่ยงทุกสวนงาน  โดยใหผูรับผิดชอบงานทุกงานนําเสนอขอบกพรองและจุดออนของการปฏิบัติงาน

รวมกัน  เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับความเสี่ยง  ซ่ึงจะทําใหการควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีนา

พึงพอใจ   แตมีกิจกรรม  1  กิจกรรมท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ   

1. กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง  ยังขาดบุคลากรในการควบคุมการกอสราง 

ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผลตอไป  

 

                   ลงชื่อ     วิวัฒน   ทองทิพย   ผูรายงาน      

                    (นายวิวัฒน  ทองทิพย) 

           ตําแหนง    ผูอํานวยการกองชาง อบต.จําปาโมง 

              วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปย.1 
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ช่ือหนวยงาน  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมาย

เหต ุ

 

กองชาง 

    กิจกรรม 

1.  ดานงานออกแบบและควบคุมงาน

กอสราง 

   วัตถุประสงค 

- เพ่ือใหงานกอสรางตางๆ ในเขต อบต. 

เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ  

และขอบังคับ 

- เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 

และ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 

 

 
 

1.โครงสรางและวัสดุ

กอสราง  ใหไดตาม

มาตรฐาน หรือตาม

แบบแปลนท่ีกําหนด 

  

 

 

1. ใชแบบสอบ

ทานในการ

ติดตาม

ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

2. ดูจาก

รายงานชางผู

ควบคุมงาน 

 

 

 

1. ไมมีนายชาง

ควบคุมงาน 

2. สภาพพ้ืนท่ีมี

ขนาดใหญพาหนะท่ี

ใชในการเดินทางไป

ควบคุมงานมีไม

เพียงพอ 

3. ราคาวัสดุตางๆ 

มีการปรับราคาทํา

ใหการประมาณ

ราคาคลาดเคลื่อน 

 

 

1.  สงเจาหนาท่ี ไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติม

เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ

ชํานาญมากข้ึน 

2.  ขออัตราบุคลากรเพ่ิมเติม 

3. ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน 

กรณีไมอยูใหมีผูทําหนาท่ีแทน 

4. จัดหาอุปกรณชวยในการสํารวจ และ

ออกแบบเพ่ือใหงานมีความสะดวก 

 

 

 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

ผูรับผิดชอบ 

กองชาง  

 อบต.จําปาโมง 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

แบบ ปย.2 
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ช่ือหนวยงาน  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

 การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ  

หมาย

เหต ุ

 

กองชาง 

 

- เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 

และ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 

 

 
 

 

 

 

3.จากประชาคม 

ของแตละหมู 

บาน 

 
 

4. ผูรับจางบางราย

ไมปฏิบัติตาม

สัญญา  ทําใหเกิด

ความลาชาในการ

กอสราง 

 

 

5. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจงานจาง  

ติดตาม และตรวจเปนระยะๆ อยาง

ตอเนื่อง 

6. กําชับเจาหนาท่ีใหติดตามขาวสาร

เก่ียวกับราคาวัสดุตางๆ อยูเสมอ เพ่ือให

ทันตอสถานการณปจจุบัน 

 

 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

ผูรับผิดชอบ 

กองชาง 

  อบต.จําปาโมง 

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                  

    ลงชื่อ  ววิัฒน    ทองทิพย    ผูจัดทํา      

                           (นายววิัฒน  ทองทิพย) 

              ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง อบต.จําปาโมง 

              วันท่ี  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

 

แบบ ปย.2 
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ช่ือสวนงานยอย:  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1 กิจกรรมดานการจัดการศึกษาและการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  

เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก “สภาพแวดลอมภายใน” ดังนี้ 

    ดานบุคลากร 

   (1) ขาดบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการนํา

หลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มาจัดทํา

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู และการสราง

นวัตกรรมในการจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

   ดานอาคารสถานท่ี    

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมปรับปรุงภูมิทัศน เนื่องจาก

จากอยูในพ้ืนท่ีวัดและคับแคบ 

1.2 กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม  เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก สภาพแวดลอม

ภายใน” ดังนี้     

   - การจัดการดานการศึกษาปฐมวัยยังไมไดมาตรฐาน  

เนื่องจาก ปจจัยเส่ียง 

1.ดานสถานท่ี  การปรับปรุงอาคารเรียนในบางศูนย

พัฒนาเด็กเล็กยังไมไดมาตรฐาน 

2.บุคลากรไมมีความรูในเรื่องการบูรณาการณการจัด

ประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็ก และการสราง

นวัตกรรมใหมๆ 

2. การประเมินความเส่ียง 

กิจกรรมดานการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก 

เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน คือ   

2.1 ผูดูแลเด็กบางคนท่ีเปนพนักงานจางตามภารกิจยัง

ขาดประสบการณและยังไมไดผานการจบหลักสูตร

ปริญญาตรี เอกปฐมวัย อาจสงผลตอความรูความเขาใจ

ตอพฤติกรรมของเด็ก ท้ังทางดานรางกาย  อารมณ 

สังคมและจิตใจ ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาการของเด็ก 

ผลการประเมิน 

      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดแบง

โครงสรางงานและการปฏิบัติงานออกเปน 2 งานคือ 

งานบริหารการศึกษา และงานสงเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม  จากการวิเคราะหประเมินผล

ตามองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบ

จุดออนในภารกิจงานดานการสงเสริมการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม  คือ  กิจกรรมดานการศึกษาปฐมวัย 

และการพัฒนาศูนยเด็กซ่ึงเปนกิจกรรมท่ียังไมบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

   จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม

แผนการปรับปรุง  (แบบติดตาม ปย. 2)  พบวา

กิจกรรมดานการบริหารการศึกษามีการควบคุมท่ี

เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 

          แตอยางไรก็ตามมีจุดออนท่ีมีความเสี่ยงเกิดข้ึน

ใหมในงานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

คือ การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จึงตองนําไปจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ระดับสวนงานยอยในปถัดไป 

 

 

ผลการประเมิน 

      การควบคุมท่ีมีอยูยังไมครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ

ท้ังนี้แตงตั้งผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ  กํากับดูแลและ

ชวยงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   โดยผลการ 

ปรับปรุงควบคุม   ควรบรรจุบุคลากรใหครบตาม

ตําแหนงเพ่ือรับผิดชอบงานโดยตรง  โดยคัดเลือกจาก

บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ รวมถึงมีคุณธรรม  

จริยธรรม ซ่ึงจะไดติดตามแผนการปรับปรุงตอไป 

แบบ ปย.1 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 

2.2 สนามภายในบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังปรับปรุงไมเสร็จ

สมบูรณใหพรอมใชงานสําหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการ

กลางแจงใหเด็กไดอยางปลอดภัย เนื่องจากอยูในบริเวณท่ีวัด 

1.2 กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในเนื่องจากบุคลากรใน

กองการศึกษาฯ มีนอยไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ขาด

ประสบการณในการบริหารการศึกษา ไดรับงานจากสวนอ่ืนซ่ึงอาจ

สงผลใหการปฏิบัติงานลาชา 

3.กิจกรรมการควบคุม  

1. ประสานองคกร เครือขายภาคประชาคมเขามามีสวนในการ

ประเมิน และควบคุม 

2. สงเจาหนาท่ีเขาอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู และประสบการณในการ

ทํางาน 

 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

1. นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการปฏิบัติราชการ 

การสื่อสาร การติดตอขอมูลขาวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึง

สามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการไดทันที 

2.การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก ประชาสัมพันธให

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ใหตรงกับ

ความตองการของประชาชนอยางแทจริง   จัดฝกอบรมใหความรู

แกประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.ติดตอประสานงานทางโทรศัพท  และโทรสารการติดตอ

ประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ  

5.การติดตามและประเมินผล 

  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายงานในหนาท่ี ใหความชัดเจน  

และควบคุมกํากับ ติดตามประเมินผล เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ

ของงานตางๆ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  พรอม

กับรายงานผูบังคับบัญชา อีกท้ังยังตอง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ 

ใหม ๆ อยูเสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหัวหนางาน และหัวหนาสวนการศึกษาฯ 

ตองติดตาม กํากับดูแล 
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สรุปผลการประเมิน 

จากการวิเคราะหสํารวจพบวามีกิจกรรม 2 กิจกรรมท่ีตองการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการ

ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ  

กิจกรรมดานงานจัดการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ดานบุคลากร เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมี

ความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรูโดยยึดหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดประสบการณ  

และผูดูแลเด็ก และยังไมสามารถจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการณ และไมมีความเขาใจในเรื่องการ

สรางนวัตกรรมใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอน หรือการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ดานอาคารสถานท่ี   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมปรับปรุงอาคารใหไดมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กหลายศูนย อยูในพ้ืนท่ีวัด ไมสามารถท่ีจะพัฒนาใดๆ ได 

เห็นควรวา ควรหาพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือใหเอ้ือตอการจัดประสบการณเรียนรู

สําหรับเด็กวัย 2-5 ป 

ผลการประเมิน   การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.  2 กิจกรรมดานงานจัดการศึกษาและ

พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมไมเพียงพอตามวัตถุประสงค  ซ่ึงตองติดตามประเมินผลตอไป 

 

    (ลงชื่อ)    อุษากร   สีดาบุตร  ผูรายงาน 

              (นางอุษากร   สีดาบุตร) 

                ตําแหนง   ผ.อ.กองการศึกษา ฯ 

           วันท่ี   30  กันยายน   2559 
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ช่ือสวนงานยอย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.จําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู 
 

 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

 

ความเส่ียงท่ี 

ยังมีอยู 
 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

หมายเหตุ 
 

 

 

 

กิจกรรมงานบริหาร

การศึกษา  

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

- เพ่ือใหงานบริหาร

การศึกษาและงานสงเสริม

การศึกษาในเด็กปฐมวัย

เกิดประสิทธิภาพ ได

มาตรฐาน 
 

1.  การดําเนินงานการพัฒนา

งานดานการจัดปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโดยการสงเสริม

การสรางนวัตกรรมใหมๆ ใน

การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก  

1.  มีนวัตกรรมการ

บริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 

ความเส่ียง  ครู ครูผูดูแล

เด็กไมมีความเขาใจในเรื่อง

นวัตกรรม และการ

ออกแบบการนวัตกรรมให

สอดคลองกับการ

ดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

1.จัดอบรมใหความรูใน

เรื่องการบริหารจัดการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.อบรมในเรื่องของ

การสรางนวัตกรรมใน

การบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

30  ก.ย. 59 

ผูอํานวยการ

กองการศึกษาฯ 

มีนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กเล็กอยาง

นอย 2 นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

แบบ ปย.2 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู 
 

 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

 

ความเส่ียงท่ี 

ยังมีอยู 
 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

หมายเหตุ 
 

 

 

 

 กิจกรรมดานการสงเสริม

การศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

- เพ่ือใหงานสงเสริม

การศึกษา และการพัฒนา

ศูนยเด็กเปนไปดวยความ

เรียบรอยถูกตองตามขอ

กฎหมายกําหนด 

 2. จัดทําแผนการพัฒนาศูนย

เด็กเล็กใหคลอบคลุมกับความ

ตองการของนักเรียนและ

ชุมชนและสามารถนําเขาสู

แผนพัฒนา อบต. 4 ป 
 

คณะกรรมการ

ประเมิน

แผนพัฒนาทาง

การศึกษาเขา

ประเมินในรอบป 

ปจจัยเส่ียง 

1.การมีสวนรวมในการ

จัดทําแผนพัฒนาทางการ

ศึกษา ยังไมครอบคลุมทุก

สวนท่ีเก่ียวของ 

1.การจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษาเกิดจากการมี

สวนรวมจากทุกภาคสวน 

2. อบต. ตั้งงบประมาณ

สนับสนุนการสรรหาวัสดุ

อุปกรณสื่อตาง ๆ ใหได

มาตรฐานตามท่ีกรม

สงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินกําหนด 

30 กันยายน  

2559 

ผูอํานวยการ

กองการศึกษาฯ 

ปรับปรุงใช

แบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลในการ

ปฏิบัติงานและรายงาน

ผลดําเนินการให

ผูบังคับบัญชาทราบผล

การดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

 (ลงชื่อ)...อุษากร    สีดาบุตร....ผูรายงาน  

           (นางอุษากร  สีดาบุตร) 

 ตําแหนง  ผ.อ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                                  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 

แบบ ปย.2 
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ช่ือสวนงานยอย:  กองสวัสดิการสังคมฯ   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

   1.1 สภาพแวดลอมภายใน 

      กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบล

จําปาโมง ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลตอ

การควบคุมโดยวิเคราะหจากภารกิจงานประจําตาม

คําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาท่ีภายใน โครงสราง

กองสวัสดิการสังคม ดังนี้ 

 1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 2.งานสังคมสงเคราะห 

 3.งานสงเสริมและพัฒนาสตรี 

โดยมีการจําแนกแผนงาน คือ 

 - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 

 - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

 - งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

 - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

      การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใน

กองสวัสดิการสังคม โดยความรูทักษะและ

ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ตาม

นโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคล 

1.2 สภาพแลดลอมภายนอก 

      -ระเบียบกฎหมายใหมท่ีออกมาบังคับใชเปน

อุปสรรคการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงตองศึกษารายละเอียด

เพ่ิมเติม 

      -มีการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนและเพ่ิมมากข้ึน

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล 

2.การประเมินความเส่ียง 

      มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรและสวน

งานท่ีชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับ

กิจกรรม ทําใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคดวย

งบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไวไดอยาง

เหมาะสม ดังนี้ 

ผลการประเมิน 

     กองสวัสดิการสังคม ไดมีโครงสรางการบริหารงาน

และการปฏิบัติงาน คือ  

   1.งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 

   2.งานพัฒนาชุมชน 

   3.งานบริหารงานท่ัวไป 

      จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบวา มีการควบคุมท่ี

เพียงพอและหนวยงานไดวางแผนการปรับปรุงอยาง

รัดกุม เนื่องจากมีภาระงานทีชัดเจน โดยกําหนดใหมีการ

ประเมินความเสี่ยง เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีครอบคลุม

และสอดคลองกับความเสี่ยง ซ่ึงใหการควบคุมท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีนาพึงพอใจ  

 อยางไรก็ตามยังมีจุดออนท่ีมีความเสี่ยวท่ีเกิดข้ึน คือ 

งานดานพัฒนาชุมชน เพราะมีภาระงานท่ีกวางเก่ียวของ

กับการดํารงชีวิตความเปนอยูของคน ทําใหมีความ

ซับซอนมีรายละเอียดของงานท่ีหลากหลายดานประกอบ

กับหนวยงานขาดบุคลากรในการรับผิดชอบงาน จึง

จําเปนตองมีการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวน

งานยอยใหมากข้ึน ซ่ึงตองมีการดําเนินการติดตามผล

ตอไป 

       
 

 

 

ผลการประเมิน 

   กองสวสดิการสังคม มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีท่ี

กําหนดตามเอกสารคําแนะนํา การนํามาตรฐานการ

ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติและการใชแบบประเมิน

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ 

 

แบบ ปย.1 



 

-36- 

 

 

  องคประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 

2.1 สภาพแวดลอมภายใน 

     - ภารกิจงานประจํา วิเคราะหจากความเพียงพอของ

งานประจํา ตามคําสั่งและโครงสรางกองสวัสดิการสังคม 

2.2 สภาพแวดลอมภายนอก 

      - สถานท่ีตั้ง กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ

ตางๆ มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

3.กิจกรรมการควบคุม  

1. บรรจุบุคลากรใหครบตามกรอบอัตรากําลังเพ่ือแบง

ความรับผิดชอบงานในหนาท่ีใหชัดเจน 

2. สงเจาหนาท่ีเขาอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู และ

ประสบการณในการทํางาน 

 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

1. นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการปฏิบัติ

ราชการ การสื่อสาร การติดตอขอมูลขาวสาร ระเบียบ

หนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่ง

การไดทันที 

2.การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน ใหตรงกับความตองการของประชาชนอยาง 

แทจริง   จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.ติดตอประสานงานทางโทรศัพท  Line Face book และ

โทรสารการติดตอประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ  

การติดตามและประเมินผล 

  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายงานในหนาท่ีใหความ

ชัดเจน  ใหเจาหนาท่ีจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือ

รายงานผูบังคับบัญชา ศึกษากฎ ระเบียบใหม ๆ อยูเสมอ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานหัวหนางาน และ ผก.กองสวัสดิการสังคม ตอง

ติดตาม กํากับดูแล 

 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พบวา มีการควบคุม

เพียงพอแลว กลาวคือ ไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ

ราชการท่ีเก่ียวของ พบวา ไนภาพรวมกองสวัสดิการ

สังคมองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีกิจกรรม

ควบคุมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิ ขาด

เพียงแตบุคลากรตําแหนงนักพัฒนาชุมชนในการ

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

      - กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบล

จําปาโมง มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และ

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แตยังขาดบุคลากร 

(นักพัฒนาชุมชน) ท่ีจะปฏิบัติงานในสายปฏิบัติการ

ตามภาระหนาท่ี 
 

ผลการประเมิน 

      - ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารของกอง

สวัสดิการสังคม มีความเหมาะสม และทันสมัย 
 

 

ผลการประเมิน 

      กองสวัสดิการสังคม มีการติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายใน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสาร

คําแนะนํา การจัดทํารายงานตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 การติดตาม

ประเมินผลอยูในเกณฑดีพอสมควรในสวนขอบกพรอง 

ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผล ตอไป 

 

 

แบบ ปย.1 
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สรุปผลการประเมิน 

      จากการวิเคราะหสํารวจพบวา ความตองการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบ

ควบคุมภายในคือ ดานบุคลากร เนื่องจากบุคลากรในกองสวัสดิการสังคม (ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน) ยังขาด และ

ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี ซ่ึงอาจสงผลใหการปฏิบัติงานลาชา ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

โดยตรงมาดําเนินงาน 

ผลการประเมิน   การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม มีการควบคุมไมเพียงพอตามวัตถุประสงค  

ซ่ึงตองติดตามประเมินผลตอไป 

 

    (ลงชื่อ)   พีรกร    เจริญชนม  ผูรายงาน 

              (นายพีรกร   เจริญชนม) 

                ตําแหนง   ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม ฯ 

           วันท่ี   30  กันยายน   2559 
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แบบ ปย. 2 

ช่ือสวนงานยอย : กองสวัสดิการสังคมฯ อบต.จําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู 
 

 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

 

 

 

ความเส่ียงท่ี 

ยังมีอยู 
 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 

 

หมายเหตุ 
 

 

 

 

กิจกรรมงานบริหารงาน

สวัสดิการสังคม  

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

- เพ่ือใหงานบริหารงาน

สวัสดิการสังคมเปนไปดวย

ความเรียบรอยถูกตองตาม

ขอกฎหมายกําหนด 
 

1.มีคําสั่งแบงงานภายในสวน

สวัสดิการสังคม แบงหนาท่ี

ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี

ไดชัดเจน 

2. สงเจาหนาท่ีเขารับการ

ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน  

1.  การควบคุมท่ีมี

อยูยังไมครอบคลุม

ชัดเจนเพียงพอ 

 

ความเส่ียง  งานลาชาไม

ตรงตามวัตถุประสงค 
 

ปจจัยเส่ียง  

      - ขาดแคลนบุคลากร

ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน 

      - ไดรับมอบหมาย

งานดานอ่ืนนอกเหนือจาก

งานในหนาท่ีในปริมาณท่ี

มาก 

 

1.บรรจุบุคลากรใหครบ

ตามตําแหนงเพ่ือ

รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง 

2.คัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความรูความสามารถ

รวมถึงมีคุณธรรมในการ

เปนผูชวยเหลือสนับสนุน

งาน ในกองสวัสดิการ

สังคมฯ 

30  ก.ย. 60 

ผูอํานวยการ

สวัสดิการสังคม 
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