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คํานํา 

 
 การรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ตามระเบียบขอ 6) เปนข้ันตอนท่ีใหหนวยรับตรวจดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในประจําป และการจัดทํารายงานการควบคุมภายในเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบอยางนอยมีละหนึ่งครั้ง ภายหลังสิ้นปงบประมาณ 90 วัน เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ สวนระเบียบขอ 3 วรรคเจ็ด บัญญัติ
วา “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแลและฝายบริหารจัดใหมีข้ึน เพ่ือสรางความ
ม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินการของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดวยความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
 การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป พ.ศ. 2560 (งวดวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560) 
เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงไดให
ความสําคัญในการดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และดําเนินการตามข้ันตอน แบบฟอรมตางๆ ของการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือชวยในการปองกันและรักษาทรัพยสินของหนวยงาน ชวยใหการใชทรัพยากรของ
หนวยรับตรวจเปนอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม  
 
        

                                    งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
               ตุลาคม   2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

         หนา 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสํานักปลัด (แบบ ปย.1)             1     
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสํานักปลัด (แบบ ปย.2)              4 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในกองคลัง (แบบ ปย.1)             8 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในกองคลัง (แบบ ปย.2)             10 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในกองชาง (แบบ ปย.1)            27 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในกองชาง (แบบ ปย.2)             30 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสวนการศึกษาฯ (แบบ ปย.1)         32 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสวนการศึกษา (แบบ ปย.2)                   35 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในสวนสวัสดิการสังคม (แบบ ปย.1)    39 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในสวนการศึกษาฯ (แบบ ปย.2)            42 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1)                        43 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)             45 
รายงานแผนการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)                                                                   49 
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)              63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อสวนงานยอย สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2560 

องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

      ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดี และเอ้ือตอการควบคุม
ภายใน ผูบริหารใหความสําคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ
และความซ่ือสัตย เหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายใน 
และดํารงไวซ่ึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และใหอํานาจ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย ตามโครงสรางองคกร โดยมีการแสดงผังโครงสราง
องคกรและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนทําใหการมอบหมาย
งานเปนไปตามไปตามระบบโครงสรางท่ีองคกรจัดวางข้ึน 
1.2 การประเมินความเส่ียง 

      มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรท่ีชัดเจน 
วัตถุประสงคระดับองคกรและวัตถุประสงคระดับกิจกรรม
สอดคลองกันในการทําใหงานสําเร็จ การวิเคราะหความเสี่ยง 
ผูบริหาร และหัวหนาสวนงานและบุคลกรทุกคนในองคกรมี
สวนใหขอคิดเห็นนํามาประเมินระดับความสําคัญของความ
เสี่ยงจากภายนอกองคกร 
       
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 

   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมท่ีทําให
ม่ันใจวา เม่ือนําไปปฏิบัติแลวจะทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค 
ตามท่ีองคกรกําหนดไว กิจกรรมควบคุมเกิดจากการประเมิน
ความเสี่ยง เม่ือมีความเสี่ยงและจุดออนตองมีกิจกรรมควบคุม
เพ่ือใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ผลการประเมิน 

   สภาพแวดลอมการควบคุมภายในของสํานักปลัด 
ในภาพรวมเหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุม
ภายในขององคกรบรรลุวัตถุประสงคแตอยางไรก็ตาม
บุคลากรทุกคนตองใหความรวมมือและมีทัศนคติท่ีดี
ตอการควบคุมภายใน 

       
 
 
 
 
 
 

   สํานักปลัด มีการประเมินความเสี่ยงรวมกันของ
ผูบริหาร หัวหนาสวนงาน และบุคลากรในหนวยงาน 
เพราะเปนองคกรขนาดกลาง จะเนนเรื่องการพูดคุย
กันในระดับสวนยอย และนําแนวทางการประเมิน
ความเสี่ยงตามวิธีท่ีกําหนดใน เอกสารคําแนะนํา : การ
นํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติและ
ใชแบบประเมินองคประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
   
 ในภาพรวมสํานักปลัด มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม 
แตตองมีการพัฒนากิจกรรมใหตอเนื่อง เพ่ือจะใหเกิด
จุดออนนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย เพ่ือใหงานตอบสนองตอ
นโยบายผูบริหารและการบริการประชาชนมากท่ีสุด 
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แบบ ปย.1 



ชื่อสวนงานยอย  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 

      มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจของผูบริหาร และ
เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีการจัดระบบเอกสารเก่ียวกับการรับ
จายเงิน และการบันทึกบัญชี มีการสื่อสารอยางชัดเจน ใหบุคลากรทุกคน
ทราบและเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเดี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 
 
 

5.การติดตามประเมินผล 

   องคกร มีระบบการติดตามประเมินผลในระหวางปฏิบัติและประเมินผล
เปนรายครั้งอยางตอเนื่อง และรายงานจามสายการบังคับบัญชา เพ่ือ
รวบรวมขอมูลมาประเมินผลระดับองคกร และนําผลการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองไดทันที       
 

 
   สํ านักปลัด  ใช คอมพิว เตอร จั ดระบบ
สารสนเทศเ ก็บขอ มูลส ถิติ เ ก่ี ยว กับการ
บริหารงาน และระบบสื่อสารกับบุคลากรใน
หนวยงาน และประชาชนในตําบล โดยการ
ประชุมและทําหนังสือแจงเวียนใหทราบ และ
ประชาสัมพันธขาวสารโดยติดประกาศหนา 
อบต. 

 
   การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ สํานักปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึง
กําหนดในเอกสาร คําแนะนําการจัด ทํา
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 

 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 
   จากการประเมิน พบวา สํานักปลัด มีการมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดดําเนินการตามระเบียบและกฎหมาย

อยางเครงครัด มีการวางแผนการทํางานอยางรัดกุม รอบคอบ มีการประชุมมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดปฏิบัติงาน
ไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ซ่ึงจากการประเมินการควบคุมการทํางานของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาพอใจ 
แตยังมีกิจกรรมท่ีตองจัดการความเสี่ยง คือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 
   1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   2.การดําเนินการดานเอกสารยังลาชาไมเปนปจจุบันหรือยังไมเปนระบบ ระเบียบเทาท่ีควร 
   3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไมชวยเหลือผูอ่ืน 
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แบบ ปย.1 



งานนโยบายและแผน 
   1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   2.การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
   3.การอยูรวมกันยังมีขอยัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงงานของตนเองเปนหลักไมชวยเหลืองานผูอ่ืน 
งานสาธารณสุข 
   1.ยังไมมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรง 
   2.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไมชวยเหลืองานผูอ้ืน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   2.การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
   3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมอบแตงานของตนเองเปนหลักไมชวยเหลืองานผูอ่ืน 
 
 
 
 
 
                                                        (ลงชื่อ) ไพทูล   บุญธรรม ผูรายงาน 
                                                               (นายไพทูล   บุญธรรม) 
                                                            ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
                                                             วันท่ี 30 กันยายน 2560 
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ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กิจกรรมในสํานักปลัด 
   งานบริหารงานท่ัวไป 
   วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหการบริหารงานในสํานัก
ปลัดเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง เหมาะสม โปรงใส และ
เปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ี 
กําหนด 
 
 
 
     

 

 
 
- มีการมอบหมาย
คําสั่งการปฏิบัติหนาท่ี
ของแตละกอง 
แผนงานท่ีชัดเจน การ
ปฏิบัติงานจึงไม
สลับซับซอน ทุกคนทํา
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 
 
 
 

- พนักงานทุกคนทํา
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายอยาง
มุงม่ันและเต็ม
ความสามารถ เพ่ือให
งานท่ีออกมามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 

 
 
 
 

1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
2.การดําเนินการดานเอกสาร
ยังลาชาไมเปนปจจุบัน หรือยัง
ไมเปนระบบ ระเบียบเทาท่ีควร 

3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยง
ในการทํางานเนื่องจากทุกคน
มองแตงานของตนเองเปนหลัก 
ไมชวยเหลืองานผูอ่ืน 

 
 
 
 

1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับ
เจาหนาท่ีใหมากกวานี้และเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายตองทํางานอยาง
เต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือ
ชวยเหลือเพ่ือนในการทํางานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกันอยา
ทําเฉพาะงานในหนาท่ีของตนเอง
ตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 
 
 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2561 

ผูรับผิดชอบ 

หัวหนาสํานัก
ปลัด 
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กิจกรรมในสํานักปลัด 
งานนโยบายและแผน 
   วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการบริหารงานในสํานักปลัด
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
เหมาะสม โปรงใส และเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 

 
 

 - มีการมอบหมาย
คําสั่งการปฏิบัติ
หนาท่ีของสํานักปลัด 
มีแผนงานท่ีชัดเจน 
การปฏิบัติงานจึงไม
สลับซับซอนทุกคนทํา
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
 
- พนักงานทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายอยางมุงม่ัน
และเต็มความสามารถ
เพ่ือใหงานท่ีออกมามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 
 
 
1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
2.การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมายหรือของหนวยงาน
ยังนอย 
3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยง
ในการทํางานเนื่องจากทุกคน
มองแตงานของตนเองเปนหลัก
ไมชวยเหลือผูอ่ืน 

 
 
 
1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับ
เจาหนาท่ีใหมากกวานี้และเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายตองทํางานอยาง
เต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือ
ชวยเหลือเพ่ือนในการทํางานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกันอยา
ทําเฉพาะงานในหนาท่ีของตนเอง
ตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 
 

30 ก.ย.61 
สํานักปลัด 
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

งานสาธารณสุข 
   วัตถุประสงค 
      - เพ่ือใหการบริหารงานในสํานัก
ปลัดเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
เหมาะสม โปรงใส และเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 
 

 
 
- มีการมอบหมาย
คําสั่งการปฏิบัติ
หนาท่ีของสํานักปลัด 
มีแผนงานท่ีชัดเจน 
การปฏิบัติงานจึงไม
สลับซับซอนทุกคนทํา
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
- พนักงานทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบ
อยางมุงม่ันและเต็ม
ความสามารถเพ่ือให
งานท่ีออกมามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 
 
1.ยังไมมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
งานโดยตรง 
2.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชองไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยง
ในการทํางานเนื่องจากทุกคน
มองแตงานของตนเองเปนหลัก
ไมชวยเหลือผูงานผูอ่ืน 

 
 
1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับ
เจาหนาท่ีใหมากกวานี้และเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายตองทํางานอยาง
เต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือ
ชวยเหลือเพ่ือนในการทํางานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกันอยา
ทําเฉพาะงานในหนาท่ีของตนเอง
ตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 

30 ก.ย.61 
สํานักปลัด 
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการบริหารงานในสํานักปลัด
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
เหมาะสม โปรงใส และเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนด 
 
 
 

 
 
- มีการมอบหมาย
คําสั่งการปฏิบัติ
หนาท่ีของสํานักปลัด 
มีแผนงานท่ีชัดเจน 
การปฏิบัติงานจึงไม
สลับซับซอนทุกคนทํา
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
- พนักงานทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบ
อยางมุงม่ันและเต็ม
ความสามารถเพ่ือให
งานท่ีออกมามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 
 
1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
2.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชองไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยง
ในการทํางานเนื่องจากทุกคน
มองแตงานของตนเองเปนหลัก
ไมชวยเหลือผูงานผูอ่ืน 

 
 
1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับ
เจาหนาท่ีใหมากกวานี้และเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายตองทํางานอยาง
เต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือ
ชวยเหลือเพ่ือนในการทํางานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกันอยา
ทําเฉพาะงานในหนาท่ีของตนเอง
ตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 

30 ก.ย.61 
สํานักปลัด 
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แบบ ปย.2 



 ช่ือสวนงานยอย กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

  1.กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ 
    1.มีการจัดสงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการเงิน
เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานความรูให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองตามระเบียบ 
     2. มีเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกา
กอนจัดเก็บเอกสารเขาเก็บรักษา 
     3. ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงานชัดเจนและมีการ
กํากับดูแลอยางเครงครัด 
    4.มีมาตรการดําเนินการตามวินัยอยางเครงครัด 
สําหรับผูปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย มี
ผูอํานวยการกองคลังกํากับดูแลอยางใกลชิด 

2.การประเมินความเส่ียง 

     2.1 ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ 

    - เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน
ของเจาหนาท่ี 

      1.ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหมทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจ
และไมทันเวลา 

      2.การวางฎีกาเบิกจายของหนวยงานตางๆ ยังมี
ความคลาดเคลื่อนไมถูกตองตามหมวด/ประเภทใน
งบประมาณรายจาย 

      3.เอกสารรายละเอียดประกอบฎีกาไมครบถวน  
      4.ลายมือชื่อผูเบิก ผูมีอํานาจไมอนุมัติไม
ครบถวน ทําใหเกิดความลาชาในการเลิกจาย 

ผลการประเมิน 

   กองคลัง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงาน
ประจํา โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินพบวา 

จากการวิเคราะหสํารวจ พบวา 1.ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ 2.การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 4.งานการเงินและบัญชี 5.การจัดทํา
แผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี และ 6.การ
จัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP ยังมีความเสี่ยง ดังนี้ 
 1.ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 

   - เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในเจาหนาท่ี 

      1.ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหมทําให
เจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันเวลา 

      2.การวางฎีกาเบิกจายของหนวยงานตางๆ ยังมีความคลาดเคลื่อน
ไมถูกตองตามหมวด/ประเภทในงบประมาณรายจาย 

      3.เอกสารรายละเอียดประกอบฎีกาไมครบถวน 

      4.ลายมือชื่อผูเบิก ผูมีอํานาจอนุมัติไมครบถวน ทําใหเกิดความ
ลาชาในการเบิกจาย มีการจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ือกําจัดความเส่ียง 
คือ  1.มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอยางเครงครัดกอนท่ีจะมีการ
เบิกจาย 

      2.ใหหนวยงานเจาของงบประมาณผูเบิกคอยกําชับ กํากับดูแล
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมสงเอกสารการ
เบิกจายใหกองคลังอยางครบถวน และสงภายในกําหนดระยะเวลาอยาง
เครงครัด เพ่ือไมใหระยะเวลาการเบิกจายเกินกวาระเบียบกําหนด 
     3.ใหผูตรวจฎีกาตรวจสอบฎีกากอนอนุมัติเบิกจายงบประมาณอยาง
ละเอียด ถ่ีถวนทุกครั้งกอนมีการเบิกจาย 
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แบบ ปย.1 



องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
3.กิจกรรมการควบคุม 

   3.1 ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 

      1.มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอยางเครงครัดกอนท่ี
จะมีการเบิกจาย 

      2.ใหหนวยงานเจาของงบประมาณผูเบิกคอยกําชับ กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมสง
เอกสารการเบิกจายใหกองคลังอยางครบถวน และสงภายใน
กําหนดระยะเวลาอยางเครงครัด เพ่ือไมใหระยะเวลาการเบิกจาย
เกินกวาระเบียบกําหนด 

      3.ใหผูตรวจฎีกาตรวจสอบฎีกากอนอนุมัติเบิกจาย
งบประมาณอยางละเอียดถ่ีถวนทุกครั้งกอนมีการเบิกจาย 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
   4.1 กิจกรรมตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
   - สํารวจขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพมา
ชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูลปญหาตางๆ 
      1.ภายในสวนงานจะมีการติดตามประสานงานกันระหวาง
เจาหนาท่ีภายในสํานักงาน เพ่ือจะทําใหการดําเนินการตางๆ ตาม
ภารกิจอํานาจหนาท่ีเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองและ
สมบูรณ 
      2.การประสานงานภายนอกสวนงาน หรือหนวยงานราชการ
ตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองคลังและของ
องคกรเปนไปตามระเบียบซ่ึงองคกรตองมีการติดตอประสานงาน
กับหนวยงานภายนอกอยูบอยครั้ง ท้ังนี้เพ่ือจะไดรับทราบขอมูล
ขาวสารการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณภายนอกวามีกฎหมาย
หรือระเบียบเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
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แบบ ปย.1 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
1.สภาพแวดลอมการควบคุม (ตอ) 
กิจกรรมการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
   1.มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป 
   2.มี ผช.เจาหนาท่ีพัสดุ หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการ
จัดหาพัสดุใหเปนไปตามแผน 

2.การประเมินความเส่ียง 

   กิจกรรมการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 

   1.แตสํานัก/กอง/สวน ไมไดดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุ (ผด.1) เอง ทําใหไมเปนไปตามแผนการจัดหา
พัสดุ 
   2.แตละสํานัก/กอง/สวน ไมไดจัดทําแผนปรับปรุงการ
จัดหาพัสดุใหเปนปจจุบัน 

   3.เจาหนาท่ี ท่ีไมใชเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดหาพัสดุ
เองโดยไมไดแจงใหเจาหนาท่ีพัสดุทราบลวงหนา ทําใหการ
จัดหาไมเปนไปตามแผน 

   3.กิจกรรมควบคุม 
    กิจกรรมการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
   1.ใหหัวหนาสํานัก/กอง/สวน ดําเนินการกําชับดูแลใหมี
การจัดทําแผน (ผด.1) เองและมีปรับปรุงแผนการจัดหา
พัสดุทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
   2.ใหหัวหนาสํานัก/กอง/สวน แจงเจาหนาท่ีหากมีการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุตองเปนไปตามแผนการจัดหาทุกครั้ง 

  3.มีการติดตามการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ทุก
ครั้งวาตรงตามแผนท่ีตั้งไวหรือไม 

     
2.การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
ยังคงมีความเสี่ยง ดังนี้ 
    1.แตละสํานัก/กอง/สวน ไมไดดําเนินการจัดทําแผน 
การจัดหาพัสดุ (ผด.1) เอง ทําใหไมเปนไปตามแผนการ
จัดหาพัดสุ 
    2.แตละสํานัก/กอง/สวน ไมไดจัดทําแผนปรับปรุง
การจัดหาพัสดุใหเปนปจจุบัน 
    3.เจาหนาท่ี ท่ีไมใชเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดหา
พัสดุเองโดยไมไดแจงใหเจาหนาท่ีพัสดุทราบลวงหนา 
ทําใหการจัดหาไมเปนไปตามแผน 
มีการจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ือกําจัดความเส่ียงคือ 
    1.ใหหัวหนาสํานัก/ กอง /สวน  ดําเนินการกําชับ
ดูแลใหมีการจัดทําแผน ( ผด.1 ) เองและมีปรับปรุง
แผนการจัดหาพัสดุครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
    2.ใหหัวหนาสํานัก / กอง / สวน แจงเจาหนาท่ีหาก
มีการดําเนินการจัดหาพัสดุตองเปนไปตามแผนการ
จัดหาทุกครั้ง 
    3.มีการติดตามการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ ( ผด.
1) 
ทุกครั้งวาตรงตามแผนท่ีตั้งไวหรือไม 
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แบบ ปย.1 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
 4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
    - สํารวจขอมูลทาง อินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ มาชวยในการ
ติดตามขอมูลขาวสาร มีการประชาสัมพันธใหประชาชน รับรูขอมูลปญหาตางๆ 
      1.ภายในสวนงานจะมีการติดตามประสานงานกันระหวางเจาหนาท่ีภายใน
สวนงาน  เพ่ือจะทําใหการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจอํานาจหนาท่ีเปนไปดวย
ความ 
เรียบรอย ถูกตองและสมบรูณ 
      2.การประสานงานภายนอกสวนงาน หรือหนวยงาน 
ราชการตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองคลังและขององคกร
เปนไปตามระเบียบและซ่ึงองคกรตองมี 
การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกอยูบอยครั้ง 
ท้ังนี้เพ่ือจะไดรับทราบขอมูลขาวสาร การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาวการณภายนอกวามีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนวย 
งานอ่ืนใดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
5.วิธีติดตามผล 
การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
      1.ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และปรับปรุงแบบสอบ
ทานและรายงานตางๆ ท่ีเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหการ
ปฏิบัติ 
งานเปนไปอยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการทํางานในการประเมินผล
ของกองคลังเพ่ือดําเนินการติดตามประเมินผลแลวรายงานตอปลัด อบต. 
  2. ทุกไตรมาส เพ่ือนําเขาสูท่ีประชุมประจําเดือน รวม 
ท้ังการจัดทํารายงานผลความคืบหนาการวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง 
เสนอตอนายก อบต.จําปาโมง แลวรายงานผลความคืบหนาแจงคณะกรรมการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในของ อบต.จําปาโมง ตอไป 
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แบบ ปย.1 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
       
1.สภาพแวดลอมการควบคุม 
 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      1.สงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู 
      2.จัดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
      3.การออกพ้ืนท่ีเพ่ือเปนการใหบริการแกประชาชนผูเสีย
ภาษีและเปดโอกาสสรางความเขาใจอันดีกับประชาชนผูเสียภาษี 
2.การประเมินความเส่ียง 
2.3 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  -เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
      1.ประชาชนผูเสียภาษีบางรายไมมายื่นแบบฯ ชําระภาษี
ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
      2.มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวกับการใชประโยชนในทรัพยสิน
แตไมแจงเจาหนาท่ีทราบ 
      3.องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงยังไมมีการจัดทําแผน
ท่ีภาษีท่ีเปนปจจุบัน 
    4.เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหจัดเก็บคาน้ําประปารับเงิน
แลวไมไดนําสงเจาหนาท่ีการเงินทุกวัน เพ่ือนาฝากธนาคาร 
3.กิจการควบคุม 
3.3 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      1.จัดใหมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 
      2.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ในการจัดเก็บภาษีให
ถูกตองและเปนธรรม 
      3.จัดทําแผนท่ีภาษีเพ่ือใหการจัดเก็บภาษีเปนระบบมาก
ยิ่งข้ึน       

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
   - เปนความเสี่ยงดังนี้ 
      1.ประชาชนผูเสียภาษีบางรายไมมายื่นแบบฯ 
ชําระภาษีตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
      2.มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวกับการใช
ประโยชนในทรัพยสินแตไมแจงเจาหนาท่ีทราบ 
      3.อบต.จําปาโมง ยังไมมีการจัดทําแผนท่ีภาษี
ท่ีเปนปจจุบัน 
มีการจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ือกําจัดความเสี่ยง 
คือ 
   1.จัดใหมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 
   2.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบในการจัดเก็บ
ภาษีใหถูกตองและเปนธรรม 
   3.จัดทําแผนทีภาษีเพ่ือใหการจัดเก็บภาษีเปน
ระบบมากยิ่งข้ึน 
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แบบ ปย.1 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
4.3 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
  - สํารวจขอมูลทาง  อินเตอรเน็ต วิทยุ  โทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพ  มาชวยใน
การติดตามขอมูลขาวสาร  มีการประชาสัมพันธใหประชาชน รับรูขอมูล
ปญหาตางๆ 
      1.ภายในสวนงานจะมีการติดตามประสานงานกันระหวางเจาหนาท่ี
ภายในสวนงาน เพ่ือจะทําใหการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจอํานาจหนาท่ี
เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองและสมบูรณ 
      2.การประสานงานภายนอกสวนงาน หรือหนวยงาน 
ราชการตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองคลังและขององคกร
เปนไปตามระเบียบและซ่ึงองคกรตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอกอยูบอยครั้ง ท้ังนี้เพ่ือจะไดรับทราบขอมูลขาวสาร การเปลี่ยนแปล
ของสภาวการณภายนอกวามีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือหนวยงานอ่ืนใด
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
5.วิธีติดตามผล 
5.3 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
      1.ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และปรับปรุงแบบ
สอบทานและรายงานตางๆ ท่ีเปนเครื่อง 
มือในการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง 
โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการทํางานในการประเมินผลของกองคลัง เพ่ือ
ดําเนินการติดตามประเมินผลแลวรายงานตอปลัด อบต. 
2.ทุกไตรมาส เพ่ือนําเขาสูท่ีประชุมประจําเดือน รวมท้ังการจัดทํารายงาน
ผลความคืบหนาการวางระบบควบคุมภายในของการคลัง เสนอตอนายก 
อบต.จําปาโมง 
แลวรายงานผลความคืบหนาแจงคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของ อบต.จําปาโมง ตอไป 
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แบบ ปย.1 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
      1.สภาพแวดลอมการควบคุม 
   1.4 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
  1.มีแผนการเบิกจายงบประมาณ 
  2.มีผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชีจัดทําระบบการเงิน
และบัญชีโดยการกํากับดูแลของผูอํานวยการกองคลัง 
 3.มีคําสั่งแบงงานมอบหมายหนาท่ีใหพนักงานจางรับผิดชอบหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับ
ตําแหนงตน 
การประเมินความเส่ียง 
2.4 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
   - เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 
      1.การเบิกจายเงินตามงบประมาณไมเปนไปตามแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ 
      2.ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหมทําใหเจาหนาท่ีศึกษา
ระเบียบไมเขาใจและไมทันเวลา 
      3.การบันทึกบัญชีซ่ึงมีข้ันตอนและตองอาศัยความละเอียดถูกตองแมนยํา และมี
ปริมาณงานเพ่ิมข้ึนทุกเวลาทําใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานผิดพลาด 
   4.เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีไมมีการตรวจสอบการรับเงินหรือนําสง
เงินเปนประจําทุกวันใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
3.กิจกรรมควบคุม 
  3.4 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
   1.ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนการเบิกจายงบประมาณ 
   2.เจาหนาท่ีดําเนินการจัดทําการเงินและบัญชีใหถูกตองตามระเบียบกฎหมายทาง
ราชการ 
   3.ผูบังคับบัญชาตองคอยเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตาม
ระเบียบ 
   4.มีคําสั่งแบงหนาท่ีพนักงานจางใหชัดเจนตามตําแหนงความรูความสามารถ 
   5.จัดสั่งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีเขารับการฝกอบรมเพ่ิมพัฒนา
ทักษะความรูความสามารถ 

 
4.กิจกรรมงานการเงิน
และบัญชี ยังมีความเส่ียง 
ดังนี้ 
   1.การเบิกจายเงินตาม
งบประมาณไมเปนไปตาม
แผนการเบิกเงิน
งบประมาณ 
   2.ระเบียบหลักเกณฑ
ตามหนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหมทําให
เจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไม
เขาใจและไมทันกับเวลา 
   3.การบันทึกบัญชีซ่ึงมี
หลายข้ันตอนและตอง
อาศัยความละเอียดถูกตอง
แมนยํา และมีปริมาณงาน
เพ่ิมข้ึนเวลาทําใหเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานผิดพลาด 
   4.เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชีไมมี
การตรวจสอบการรับเงิน
หรือนําสงเงินเปนประจํา
ทุกวัน ทําใหเกิดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานหลาย
หนาท่ี 
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แบบ ปย.1 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
  4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
4.4 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
   สํารวจขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพมาชวยใน
การติดตามขอมูลขาวสาร มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ปญหาตางๆ  
   1.ภายในสวนงานจะมีการติดตามประสานงานกันระหวางเจาหนาท่ี
ภายในสวนงาน เพ่ือจะทําใหการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจอํานาจ
หนาท่ีเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองและสมบูรณ 
  2.การประสานงานภายนอกสวนงาน หรือหนวยงานราชการตางๆ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัดและขององคกรเปนไป
ตามระเบียบและซ่ึงองคกรตองมีการติดตอประสานงานกันหนวยงาน
ภายนอกอยูบอยครั้ง ท้ังนี้เพ่ือจะไดรับทราบขอมูลขาวสารการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณภายนอกวามีกฎหมาย หรือระเบียบหรือ
หนวยงานงานอ่ืนใดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
วิธีการติดตามผล 
5.5 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
  1.ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และปรับปรุง
แบบสอบทานและรายงานตางๆ ท่ีเปนเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่อง โดยกําหนดให
มีคณะกรรมการทํางานในการประเมินผลของกองคลัง เพ่ือดําเนินการ
ติดตามประเมินผลแลวรายงานตอปลัด อบต. 
  2.ทุกไตรมาส เพ่ือนําเขาสูท่ีประชุมประจําเดือน รวมท้ังการจัดทํา
รายงานผลความคืบหนาการวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง
เสนอตอนายก อบต.จําปาโมง แลวรายงานผลความคืบหนาแจง
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ อบต.จําปาโมง 
ตอไป 

 
   มีการจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ือกําจัด
ความเสี่ยง คือ 
   1.ควบคุมการเลิกจายเงินงบประมารให
เปนไปตามแผนการเบิกจายงบประมาณ 
   2.เจาหนาท่ีดําเนินการจัดทําการเงินและ
บัญชีใหถูกตองตามระเบียบทางราชการ 
   3.ผูบังคับบัญชาตองคอยเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตาม
ระเบียบ 
   4.มีคําสั่งแบงหนาท่ีพนักงานจางใหชัดเจน
ตามตําแหนงความรูความสามารถ 
   5.จัดสงเจาหนาท่ีรับผิดชอบดานการเงิน
และบัญชีเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะความรูความสามารถ 
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แบบ ปย.1 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
สภาพแวดลอมการควบคุม 
 กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสินและ
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
   1.มีทะเบียนทรัพยสินแสดงรายการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน 
   2.มีทะเบียนคุมผูชําระภาษีแสดงรายการชําระภาษีของ
เจาของทรัพยสิน 
การประเมินความเส่ียง 
   กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสินและ
ทะเบียนคุมผูชําระเงินภาษี เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน คือ 
   1.องคการบริหารสวนตําบลยังไมไดจัดทําแผนท่ีภาษีเปน
ปจจุบันเพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษี อากร 
คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตาง ๆ 
   2.การจัดทํา ทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือแสดงรายการ
ทรัพยสินและการใชประโยชนในทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ีตอง
ชําระภาษียังไมเปนปจจุบัน 
   3.การจัดเก็บภาษีตามทะเบียนคุม ผูชําระภาษีอากร 
คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ ตามกฎหมายยังมีผูคาง
ชําระภาษีเปนจํานวนมาก 
กิจกรรมควบคุม 
   กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสินและ
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
   1.จัดทําแผนท่ีภาษีใหเปนปจจุบันเพ่ือประโยชนในการ
จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ  
 

 
5.กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนและ
ทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี ยังคงมีความ
เสี่ยงดังนี้ 
   1.อบต.จําปาโมงยังไมไดจัดทําแผนท่ีภาษีเปน
ปจจุบันเพ่ือประโยชนในการจัดเก็บภาษีอาการ 
คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ 
   2.การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือแสดงรายการ
ทรัพยสินและการใชประโยชนในทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ี
ตองชําระภาษียังไมเปนปจจุบัน 
   3.การจัดเก็บภาษีตามทะเบียนคุมผูชําระภาษีอาการ 
คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ ตามกฎหมายยังมี
ผูคางชําระภาษีเปนจํานวนมาก 
มีการจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ือกําจัดความเสี่ยง คือ 
   1.จัดทําแผนท่ีภาษีใหเปนปจจุบันเพ่ือประโยชนใน
การจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตางๆ 
   2.การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือแสดงรายการ
ทรัพยสินและการใชประโยชนในทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ี
ตองชําระภาษียังไมเปนปจจุบัน 
   3.การจัดเก็บภาษีตามทะเบียนคุมผูชําระภาษีอากร 
คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ ตามกฎหมายยังมี
ผูคางชําระภาษีเปนจํานวนมาก 
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แบบ ปย.1 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
      3.ขยายเวลาในการชําระภาษีใหกับประชาชน 
   4.ดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนมาชําระภาษี 
   5.อํานวยความสะดวกประชาชนโดยการออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 
   กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
   สํารวจขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพมาชวยในการติดตาม
ขอมูลขาวสาร มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลปญหาตางๆ  
   1.ภายในสวนงานจะมีการติดตามประสานงานกันระหวางเจาหนาท่ีภายในสวน
งานเพ่ือจะทําใหการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจ อํานาจหนาท่ีเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองและสมบูรณ 
   2.การประสานงานภายนอกสวนงาน หรือหนวยงานราชการตางๆ เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัดและขององคการเปนไปตามระเบียบและซ่ึง
องคกรตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกอยูบอยครั้ง ท้ังนี้เพ่ือจะ
ไดรับทราบขอมูลขาวสารการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณภายนอกวามีกฎหมาย 
หรือระเบียบหรือหนวยงานอ่ืนไดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
วิธีติดตามผล 
   กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
   1.ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และปรับปรุงแบบสอบทาน
และรายงานตางๆ ท่ีเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการทํางานในการ
ประเมินผลของกองคลัง เพ่ือดําเนินการติดตามประเมินผลแลวรายงานตอปลัด 
อบต. 
2.ทุกไตรมาส เพ่ือนําเขาสูท่ีประชุมประจําเดือน รวมท้ังการจัดทํารายงานผล
ความคืบหนาการวางระบบควบคุมภายในของกองคลังเสนอตอนายก อบต.จําปา
โมง แลวรายงานผลความคืบหนาแจงคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของ อบต.จําปาโมง ตอไป 

  มีการจัดทําแผนการปรับปรุง
เพ่ือกําจัดความเสี่ยง คือ 
 1.จัดทําแผนท่ีภาษีใหเปน
ปจจุบันเพ่ือประโยชนในการ
จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
และใบอนุญาตตางๆ 
  2.ดําเนินการปรับปรุงทะเบียน
ทรัพยสินเพ่ือแสดงรายการ
ทรัพยสินและการาใชประโยชน
ในทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ีตอง
ชําระภาษี 
   3.ขยายเวลาในการชําระภาษี
ใหกับประชาชน 
   4.ดําเนินการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนมาชําระภาษี 
   5.อํานวยความสะดวก
ประชาชนโดยการออกจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 
   6.สั่งการใหเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอ 34 
 

 
 

-17- 
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ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
   สภาพแวดลอมการควบคุม 
   1.6 กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP 
   1.มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบบันทึกขอมูล EGP 
   2.การบันทึกขอมูลในระบบ EGP เปนปจจุบัน 
การประเมินความเส่ียง 
   กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในคือ  
   1.การลง EGP ตองลงผานระบบ Internet และตองลงวันตอวัน หาก
สัญญาณ Internet มีปญหาทําใหการลงขอมูลไมเปนปจจุบัน  
   2.เจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูล EGP ยังขาดความรูความชํานาญในการใชระบบ 
กิจกรรมควบคุม 
   กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP 
     1.หากเกิดปญหาขัดของตองใหเจาหนาท่ีเลื่อนวันประกาศสอบราคา
ออกไปจนกวาระบบสัญญาณ Internet และระบบของ EGP พรอมใชงานได 
     2.จัดสงเจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูลระบบ EGP เขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ความรูในการใชงานระบบ 
สารสนเทศและการส่ือสาร 
กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
     สํารวจขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ มาชวยในการ
ติดตามขอมูลขาวสาร มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลปญหา
ตางๆ 
   1.ภายในสวนงานจะมีการติดตามประสานงานกันระหวางเจาหนาท่ีภายใน
สวนงานเพ่ือจะทําใหการดําเนินการตางๆ ตามภารกิจอํานาจหนาท่ีเปนไป
ดวยความเรียบรอย ถูกตองและสมบูรณ 

 
6.กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางผาน
ระบบ EGP เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน คือ 
   1.การลง EGP ตองลงผานระบบ 
Internet และตองลงวันตอวัน หาก
สัญญาณ Internet มีปญหาจะทําให
การลงขอมูลไมเปนปจจุบัน 
   2.เจาหนาท่ีผูบรรทุกขอมูล EGP 
ยังขาดความรูความชํานาญในการใช
ระบบ 
มีการจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ือ
กําจัดความเส่ียง คือ 
   1.หากเกิดปญหาขัดของตองให
เจาหนาท่ีเลื่อนวันประกาศสอบราคา
ออกไปจนกวาระบบสัญญาณ 
Internet และระบบของ EGP พรอม
ใชงานได 
2.จัดสงเจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูลระบบ 
EGP เขารับการอบรมเพ่ือเพ่ือความรู
ในการใชงานระบบ 
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ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
2.การประสานงานภายนอกสวนงาน หรือหนวยงาน
ราชการตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของกอง
คลังและขององคกรเปนไปตามระเบียบและซ่ึงองคกรตองมี
การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอกอยูบอยครั้ง 
ท้ังนี้เพ่ือจะไดรับทราบขอมูลขาวสารการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวการณภายนอกวามีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
หนวยงานอ่ืนใดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 
วิธีติดตามผล 
   กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนและทรัพยสิน
และทะเบียนคุมผูชําระภาษี 
   1.ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และ
ปรับปรุงแบบสอบทานและรายงานตางๆ ท่ีเปนเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการทํางานในการ
ประเมินผลของกองคลัง เพ่ือดําเนินการติดตามประเมินผล
แลวรายงานตอปลัด อบต. 
   2.ทุกไตรมาสเพ่ือนําเขาสูท่ีประชุมประจําเดือน รวมท้ัง
การจัดทํารายงานผลความคืบหนาการวางระบบควบคุม
ภายในของกองคลัง เสนอตอนายก อบต.จําปาโมง แลง
รายงานผลความคืบหนาแจงคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของ อบต.จําปาโมง ตอไป 

 

 
   สรุปผลการประเมินโดยรวม 
 จากการประเมิน พบวา มีกิจกรรมท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง คือ 
 1. กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ ซ่ึงระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหมอยูเสมอ ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันกับเวลา ตลอดจนการวางฎีกาเบิกจายของ 
หนวยงานตางๆ ยังมีความคลาดเคลื่อนไมถูกตองตามหมวด/ประเภทในงบประมาณรายจายและเอกสารรายละเดียด
ประกอบฎีกาไมครบถวน การลงลายมือชื่อผูเบิก ผูมีอํานาจอนุมัติไมครบถวนทําใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย 
           2.กิจกรรมการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ แตละสํานัก กอง สวน ไมไดดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุ (ผด.1) เอง ทําใหไมเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ และไมไดดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงการจัดหา
พัสดุใหเปนปจจุบัน ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีไมใชเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดหาพัสดุเองโดยไมไดแจงใหเจาหนาท่ีพัสดุ
ทราบลวงหนา ทําใหการจัดหาไมเปนไปตามแผน 
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3.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ประชาชนผูเสียภาษีบางรายไมมายื่นแบบฯ ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในทรัพยสินแตไมแจงใหเจาหนาท่ีทราบ งานแผนท่ีภาษีไมเปนปจจุบัน 

4.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี มีการเบิกจายเงินตามงบประมาณไมเปนไปตามแผนงาน และระเบียบ
หลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหม ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันกับเวลา 

5.การจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี งานแผนท่ีภาษียังไมไดจัดทําแผนท่ี
ภาษีเปนปจจุบัน การจัดทําทะเบียนทรัพยสินเพ่ือแสดงรายการทรัพยสินและการใชประโยชนในทรัพยสินท่ีอยูใน
ขายท่ีตองชําระภาษียังไมเปนปจจุบัน การจัดเก็บภาษีตามทะเบียนคุมผูชําระภาษีอากร คาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตางๆ ยังมีผูคางชําระภาษีเปนจํานวนมาก 

6.กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP  การลง EGP ตองลงผานระบบ Internet และตองลงวันตอวัน 
หากสัญญาฯ Internet มีปญหาจะทําใหการลงขอมูลไมเปนปจจุบัน และเจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูล EGP ยังขาด
ความรูความชํานาญในการใชระบบ 

ซ่ึงจากการประเมินความเสี่ยงโดยรวมนี้ ยังตองมีการจัดทําแผนปรับปรุงตอไป เพ่ือกําจัดความเสี่ยง 
      
 
 
 
 

         ลายมือชื่อ..ณัฎนันท    จันทรา.. ผูรายงาน     
           (นางณัฏนันท   จันทรา) 
                         ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง                                                                             
               วันท่ี  30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการ
ควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กิจกรรม 

1. การตรวจฎีกากอน
อนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ 
วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหการตรวจ
ฎีกากอนอนุมัติเบิก
จายเงินงบประมาณ
ถูกตองตามระเบียบและ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 
- มีการจัดสงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดาน
การเงินเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพดานความรูใหสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางถูกตอง  
- มีเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานประกอบ
ฎีกากอนจัดเก็บเอกสารเขาเก็บรักษา 
- ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงานชัดเจนและ
มีการกํากับดูแลอยางเครงครัด 
- มีมาตรการดําเนินการตามวินัยอยาง
เครงครัด สําหรับผูปฏิบัติงานไมเปนไป
ตามระเบียบกฎหมาย มีผูอํานวยการกอง
คลังกํากับดูแลอยางใกลชิด 
  

 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานได
ศึกษาทําความเขาใจ
เรงรัดการบันทึกบัญชีให
ครบถวน สมบูรณทุก
รายการถูกตองตรงกับ
รายงานทางการเงินโดย
ใหผูอํานวยการกองคลัง
กํากับดูแลอยางใกลชิด 

 

 
 1.ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือ
สั่งการมีการปรับปรุงใหม ทําให
เจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจ
และไมทันกับเวลา 

2. การวางฎีกาเบิกจายเงินของ
หนวยงานตางๆ ยังมีความ
คลาดเคลื่อนไมถูกตองตามหมวด/
ประเภทในงบประมาณรายจาย 

3.เอกสารรายละเอียดประกอบ
ฎีกาไมครบถวน 
4.ลายมือชื่อผูอนุมัติไมครบถวน ทํา
ใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย 

 
1.มีการตรวจสอบเอกสาร
ทางการเงินอยางเครงครัดกอนที่
จะมีการเบิกจาย 
2.ใหหนวยงานเจาของ
งบประมาณผูเบิกคอยกาํชับ
กํากับดูแลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ใหดําเนินการเกี่ยวกับการ
รวบรวมสงเอกสารการเบิกจาย
ใหกองคลังอยางครบถวนและสง
ภายในกําหนดเวลาอยาง
เครงครัดเพื่อไมใหระยะเวลาการ
เบิกจายเกินกวาระเบียบกําหนด 
3.ใหผูตรวจฎีกาตรวจสอบฎีกา
กอนอนุมัติเบิกจายงบประมาณ
อยางละเอียด ถี่ถวนทุกคร้ังกอน
มีการเบิกจาย 
 

 
 
 
 

  30 ก.ย.
61   

ปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง 

นวก.การเงิน
การบัญชี 
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการ
ควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียงท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

2.กิจกรรมการจัดหาพัสดุ
ตามแผนการจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงค 
-เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
พัสดุถูกตองตาม
กฎหมาย/ระเบียบ 
หนังสือสั่งการและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
1.มีการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุประจําป 
2.มี ผช.เจาหนาท่ีพัสดุ 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
ดําเนินการจัดการพัสดุ
ใหเปนไปตามแผน 

 
 
 
  การจัดหาพัสดุยังมี
ปญหาในการปฏิบัติไม
เปนไปตามแผนดวย
ปจจัยหลายอยาง ท้ัง
งบประมาณ ความจําเปน
ในการใชงานเรงดวน 

 
 
 
1.แตละสํานัก/กอง/สวนไมไดดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) เอง ทํา
ใหไมเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 
 2.แตละสํานัก/กอง ไมไดจัดทําแผน
ปรับปรุงการจัดหาพัสดุใหเปนปจจุบัน 
3.จนท.ท่ีไมใช จนท.พัสดุดําเนินการจัดหา
พัสดุเองโดยไมไดเจา จนน.พัสดุ ทราบ
ลวงหนา ทําใหการจัดหาไมเปนไปตาม
แผน 

 
 
 
  1.ใหหัวหนาสํานัก/กองดําเนินการ
กําชับดูแลใหมีการจัดทําแผน (ผด.1) 
เอง และมีการปรับปรุงแผนการจัดหา
พัสดุทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
  2.ใหหัวหนาสํานัก/กอง แจง จนท.
หากมีการดําเนินการจัดหาพัสดุตอง
เปนไปตามแผนการจัดหาทุกครั้ง 
  3.มีการติดตามการจัดทําแผนการ
จัดหาพัสดุ (ผด.1) ทุกครั้งวาตรงตาม
แผนท่ีตั้งไวหรือไม 

 
 
 

30 ก.ย.61 
ผอ.กองคลัง 
จพง.พัสดุ 

ผช.จพง.พัสดุ  

 
 

-22- 
 
 
 
 

แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของ
การควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียงท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

3.กิจกรรมงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได 
วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหการจัดเก็บ
รายไดเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บได
ครบถวนถูกตองไมมี
ลูกหนี้คางชําระเปนไป
ตามระเบียบ 
 

 
 
 
1.สงเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเขา
รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู 
 2.ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
3.การออกพ้ืนท่ีเพ่ือเปนหาร
ใหบริการแกประชาชนผูเสีย
ภาษีและเปดโอกาสสรางความ
เขาใจอันดีกับประชาชนผูเสีย
ภาษี 

 
 
 
การจัดเก็บรายได
ยังมีความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายนอก
จากประชาชนผู
เสียภาษียังคงขาด
จิตสํานึกใหความ
รวมมือในการเสีย
ภาษีใหกับ อบต. 

 
 
 
1.ประชาชนผูเสียภาษีบางรายไมมายื่นแบบ
ฯ ชําระภาษีตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด 
2.มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวกับการใช
ประโยชนในทรัพยสินแตไมแจงใหเจาหนาท่ี
ทราบ 
3.อบต.จําปาโมง ยังไมมีการจัดทําแผนท่ี
ภาษีท่ีเปนปจจุบัน 
4.จนท.ผูไดรับมอบหมายใหจัดเก็บรายได 
เชน คาน้ําประปารับเงินแลวไมไดนําสง
เจาหนาท่ีการเงินทุกวันเพ่ือนําฝากธนาคาร 

 
 
 
1.จัดใหมีการประชาสัมพันธอยาง
ท่ัวถึง 
2.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ใน
การจัดเก็บภาษีใหถูกตองและเปน
ธรรม 
3.จัดทําแผนท่ีภาษีเพ่ือใหการ
จัดเก็บภาษีเปนระบบมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
30 ก.ย.61 
ผอ.กองคลัง 
ผช.จนง.
จัดเก็บรายได 
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการ
ควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียงท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

4.กิจกรรมงานการเงินและ
บัญช ี
วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการดานการเงิน/บัญชี
มีความถูกตองเปนปจจุบัน 
   - เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ
การใชจายเงินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   - เพ่ือใหทราบถึงฐานะ
การเงินของ อบต. 
   - เพ่ือใหการเก็บรักษาเงิน
มีความปลอดภัยและถูกตอง
ตามระเบียบ 

 
 
 
1.มีแผนการเบิกจาย
งบประมาณ 
2.มี ผช.จนง.การเงินและ
บัญชี นวก.การเงินและ
บัญชีจัดทําระบบการเงิน
และบัญชีโดยการกํากับ
ดูแลของ ผอ.กองคลัง 
3.มีคําสั่งแบงงาน
มอบหมายหนาท่ีให พนง.
จาง รับผิดชอบหนาท่ีท่ี
เก่ียวของกับตําแหนงตน 

 
 
 
งานการเงินและ
บัญชียังคงมีความ
เสี่ยงเนื่องจาก
ความยากในการ
จัดทําใหมีความ
ถูกตองแมนยํา 
เปนตามระเบียบ
กฎหมายของทาง
ราชการ 

 
 
 
1.การเบิกจายเงินตามงบประมาณ
ไมเปนไปตามแผนการเบิกจายเงิน
งบประมาณ 
2.ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือ
สั่งการปรับปรุงใหมทําให จนท.
ศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทัน
กับเวลา 
 3. การบันทึกบัญชีซ่ึงมีหลาย
ข้ันตอนและตองอาศัยความ
ละเอียดถูกตองแมนยํา และมี
ปริมาณงานเพ่ิมข้ึนทุกเวลาทําให 
จนท.ปฏิบัติงานผิดพลาด 

 
 
 
1.ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณให
เปนไปตามแผนการเบิกจายงบประมาณ 
2.เจาหนาท่ีดําเนินการจัดทําการเงินบัญชีให
ถูกตองตามระเบียบกฎหมายทางราชการ 
3.ผูบังคับบัญชาตองคอยเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตาม
ระเบียบ 
4.มีคําสั่งแบงหนาท่ีพนักงานจางใหชัดเจน
ตามตําแหนงความรูความสามารถ 
5.จัดสง จนท.รับผิดชอบดานการเงินบัญชี
เขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถ 

 
 
 
30 ก.ย.61
ผอ.กองคลัง 
นวก.จพง./
ผช.จพง.
การเงินและ
บัญช ี
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียงท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

5.กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี 
ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผู
ชําระภาษี 
วัตถุประสงค 
   - เพ่ือให อบต. มี 
   1.แผนท่ีภาษีเพ่ือใชประโยชนใน
การจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
และใบอนุญาตตางๆ และเปน
ฐานขอมูลในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.ทะเบียนคุมผูชําระภาษี ท่ีแสดง
รายการชําระภาษีของเจาของ
ทรัพยสินผูอยูในขายตองชําระภาษี
อากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาต
ตางๆ ตามกฎหมายใหแก อบต. 

 
 
 
 
1.มีทะเบียน
ทรัพยสินแสดง
รายการใชประโยชน
ในทรัพยสิน 
2.มีทะเบียนคุมผู
ชําระภาษีแสดง
รายการชําระภาษี
ของเจาของทรัพยสิน 

 
 
 
 
การจัดเก็บภาษี
ยังคงมีความเสี่ยง
เนื่องจากจัดเก็บ
ไมไดตามท่ี
กฎหมายกําหนด
และ ทาง อบต. ยัง
ไมไดจัดทําแผนท่ี
ภาษีท่ีเปนปจจุบัน 

 
 
 
 
1.อบต.ยังไมไดจัดทําแผนท่ีภาษี
เปนปจจุบันเพ่ือประโยชนในการ
จัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
และใบอนุญาตตางๆ 
2.การจัดทําทะเบียนทรัพยสินเพ่ือ
แสดงรายการทรัพยสินและการใช
ประโยชนในทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ี
ตองขําระภาษียังไมเปนปจจุบัน 
3.การจัดเก็บภาษีตามทะเบียนคุม
ผูชําระภาษีอาการ คาธรรมเนียม
และใบอนุญาตตางๆ ตามกฎหมาย
ยังมีผูคางขําระภาษีเปนจํานวนมาก 

 
 
 
 
1.จัดทําแผนท่ีภาษีใหเปนปจจุบันเพ่ือ
ประโยชนในการจัดเก็บภาษีอากร 
คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ  
2.ดําเนินการปรับปรุงทะเบียนทรัพยสินเพ่ือ
แสดงรายการทรัพยสินและการใชประโยชน
ในทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ีตองชําระภาษี 
3.ขยายเวลาในการชําระภาษีใหกับ
ประชาชน 
4.ดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนมา
ชําระภาษี 
5.อํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยการ
ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

 
 
 
 
30 ก.ย.61 
ผอ.กองคลัง 
จพง./ผช.จ
พง.จัดเก็บ
รายได 
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

6.กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางผาน
ระบบ EGP  
   วัตถุประสงค 
      - เพ่ือใหดําเนินงานจัดซ้ือจัด
จางเปนไปอยางสุจริตโปรงใส 

 
 
 
1.มีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบบันทึก
ขอมูล EGP 
2.การบันทึกขอมูล
ในระบบ EGP เปน
ปจจุบัน 

 
 
 
เจาหนาท่ีผูบันทึก
ขอมูล EGP ยัง
ขาดความรูความ
ชํานาญในการใช
ระบบ 

 
 
 
  1.การลง EGP ตองลงผานระบบ 
Internet และตองวันตอวัน หาก
สัญญาณ Internet มีปญหา ทําให
การลงขอมูลไมเปนปจจุบัน 
   2.เจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูล EGP 
ยังขาดความรูความชํานาญในการ
ใชระบบ 

 
 
 
   1.หารเกิดปญหาขัดของตองให
เจาหนาท่ีเลื่อนวันประกาศสอบราคา
ออกไปจนกวาระบบสัญญาณ Internet 
และระบบของ EGP พรอมใชงานได 
   2.จัดสงเจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูลระบบ 
EGP เขารับการอบรมเพ่ือความรูในการใช
ระบบ 

 
 
 

30 ก.ย.61 
ผอ.กองคลัง 
จพง.พัสดุ 

ผช.จพง.พัสดุ 
ผช.นวก.

การเงินและ
บัญช ี
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย   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 
720 2559  ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2559   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 เปนปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงตองศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม  เชน    
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  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 

 
กองชาง   ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม
ภายใน  จากภารกิจงานประจํา ตามคําสั่งแบงงาน
และมอบหมายหนาท่ีภายในกองชาง องคการบริหาร
สวนตําบลจําปาโมง ท่ี  720 / 2559 ลงวันท่ี  30 
ธันวาคม  พ.ศ. 2559  โดยวเิคราะหประเมินผลตาม
องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544    
พบวา   
  1.  งานกอสราง 

  2.  งานประสานสาธารณูปโภค 

  3. งานผังเมือง 

 
        มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  และหนวยงานไดวาง
แผนการปรับปรุงอยางรัดกุม  โดยกําหนดใหมีการ
ประเมินความเสี่ยงทุกสวน  เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ี
ครอบคลุมและสอดคลองกับความเสี่ยง  ซ่ึงจะทําให
การควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีนาพึงพอใจ  โดยในสวน
งานออกแบบและควบคุมอาคาร  พบวา  ยังมี
ขอบกพรอง ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผลตอไป 

 
 

ผลการประเมิน  พบวา  กองชางองคการบริหารสวน
ตําบลจําปาโมง  มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีท่ี
กําหนดตามเอกสารคําแนะนํา   การนํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ และใชแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินพบวา มีการควบคุม
เพียงพอแลว คือมีการปฏิบัติถูกตองตาม 
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แบบ ปย.1 



 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน  (1) ผลการประเมิน / ขอสรุป  (2) 
   2.2  สภาพแวดลอมภายนอก 

     2.2.1  จากสถานท่ีตั้ง  กฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ท่ี มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
 1.สงเจาหนาท่ี ไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความชํานาญมากข้ึน 

2.ขออัตราบุคลากรเพ่ิมเติม 

3.ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจนกรณีไมอยูใหมีผูทําหนาท่ี
แทน 

4.จัดหาอุปกรณชวยในการสํารวจ และออกแบบเพ่ือใหงานมีความ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

5.จัดหาพาหนะท่ีใชในการเดินทางไปควบคุมงานใหเพียงพอ 

6.ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมอาคารรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

7.ใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมอาคาร  ศึกษา
คูมือ ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆท่ีเก่ียวของ ใหชัดเจนและมี
ความรูความเขาใจเปนอยางดี 
4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

      นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารท้ัง Internet  โทรศัพท  
โทรสาร  การประชุม  การปรับปรุงคําสั่ง  การพัฒนาบุคลากร   
การติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก  มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ  ทําใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทันเวลา 
สามารถตรวจเช็คขอมูลได   
 

 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ 
แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2549 
 

-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
-  พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518  และ
แกไขเพ่ิมเติม  แตงานออกแบบและควบคุมอาคาร 
ยังมีขอบกพรอง   ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผลตอไป  
ผลการประเมิน  พบวา  ในภาพรวม 

กองชางองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  
มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และยังขาดนายชางท่ีจะ
มาควบคุมงานกอสราง   
 
 
 
 
ผลการประเมิน  พบวา ขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความเหมาะสม 
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แบบ ปย.1 



 
 
 
 

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  
การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี 
พอสมควร  แตงานออกแบบและควบคุม
อาคาร ยังมีขอบกพรอง   ซ่ึงจะดําเนินการ
ติดตามผลตอไป  
 

 

สรุปผลการประเมิน 
จากการประเมิน  พบวา  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  มีการวางแผนการปรับปรุงอยางรัดกุม  มีการกําหนดใหมีการ

ประเมินความเสี่ยงทุกสวนงาน  โดยใหผูรับผิดชอบงานทุกงานนําเสนอขอบกพรองและจุดออนของการปฏิบัติงานรวมกัน  
เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับความเสี่ยง  ซ่ึงจะทําใหการควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีนาพึงพอใจ  แตมี
กิจกรรม  1  กิจกรรมท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ   

1. กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง  ยังขาดบุคลากรในการควบคุมการกอสราง ซ่ึงจะ
ดําเนินการติดตามผลตอไป  

 
 
 
 
 
 
                   ลงชื่อ     วิวัฒน   ทองทิพย   ผูรายงาน      
                    (นายวิวัฒน  ทองทิพย) 
           ตําแหนง    ผูอํานวยการกองชาง อบต.จําปาโมง 
              วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560 
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แบบ ปย.1 



 
ช่ือสวนงานยอย  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
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.โครงสรางและ
วัสดุกอสราง  ให
ไดตามมาตรฐาน 
หรือตามแบบ
แปลนท่ีกําหนด 

  

 
 
 
 
 
 

1. ใชแบบสอบ
ทานในการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. ดูจากรายงาน
ชางผูควบคุมงาน 

 

 
 
 
 
 

 
1. ไมมีนายชางควบคุมงาน 

2. สภาพพ้ืนท่ีมีขนาดใหญ
พาหนะท่ีใชในการเดินทาง
ไปควบคุมงานมีไมเพียงพอ 

3. ราคาวัสดุตางๆ มีการ
ปรับราคาทําใหการ
ประมาณราคา
คลาดเคลื่อน 

 

 
 
 

 
 

1.  สงเจาหนาท่ี ไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ
ชํานาญมากข้ึน 

2.  ขออัตราบุคลากรเพ่ิมเติม 

3. ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน 
กรณีไมอยูใหมีผูทําหนาท่ีแทน 

4. จัดหาอุปกรณชวยในการสํารวจ และ
ออกแบบเพ่ือใหงานมีความสะดวก 

 

 
 
 

 
 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2561 

ผูรับผิดชอบ 

ผอ.กองชาง  
 อบต.จําปาโมง 
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 
การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

 การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ  

หมาย
เหต ุ

 

กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุม
งานกอสราง (ตอ) 
   วัตถุประสงคของการควบคุม 

- เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 
และ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.จาก
ประชาคม 

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. 2560  
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แบบ ปย.2 



 
 

ช่ือสวนงานยอย:  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1 สภาพแวดลอมภายใน 
   (1) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการนํา
หลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มาจัดทํา
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู 
   (2) บุคลากร ขาดความรูความเขาใจการจัดทํา
แผนปฏิบัติพัฒนาการศึกษา 4 ป (2561-2564) 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติ
ประจําปการศึกษา 
   (3) ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน ยังไมจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทางดานการดูแลเด็กปฐมวัยโดยตรง 

   (4) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการกําหนด
ขอตกลงและเกณฑตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามการ
ประเมินพนักงานสวนทองถ่ินระบบแทง ทําใหผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปไมมีหลักฐานท่ี
สอดคลองกัน 

   1.2 สภาพแวดลอมภายนอก 

   (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังขาดงบประมาณในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนท่ีปลอดภัยและเอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอน 

   (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดอุปกรณในการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก และสนามเด็กเลนท่ีไดมาตรฐานในการ
พัฒนาการดานรางกายใหกับเด็กไมเพียงพอ เหมาะสม
ตามวัย 

   (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสถานท่ีท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียน คับแคบไมเหมาะสมเพียงพอตอ
สัดสวนเด็กเล็ก 

 
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดทําการ
ประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดัวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
   สภาพแวดลอมควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ 
ชวยทําใหการควบคุมภายในท่ีมีอยูมีประสิทธิผลดี 
และมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารงานแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ี 
แบงงานความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการบันทึกผล
การปฏิบัติงานประจําวัน มีการจัดทําแผนพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือของบประมาณจากขอบัญญัติ
ประจําปของ อบต. และสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

    
 
สภาพแวดลอมภายนอกของกองการศึกษาฯ ชวยทํา
ใหการควบคุมภายในท่ีมีอยูมีประสิทธิผลดี มีการ
ประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง 
ใหมีสวนรวมในการแกไขปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีความแข็งแรง เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอน 
   แตพบความเสี่ยงในกิจกรรมการจัดทําแผนการจัด
ประสบการณเรียนรู การจัดทําเครื่องมือเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน ยังตองปรับปรุง ควบคุม 
และติดตามผลเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน 
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แบบ ปย.1 



 
 
 
 

  องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
2. การประเมินความเส่ียง 
   มีการกําหนดวัตถุประสงคนโยบาย แผนงานท่ีชัดเจน 
วัตถุประสงคและกิจกรรมสอดคลองกันในการท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จ มีการบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม มี
กลไกท่ีระบุปจจัยใหเห็นถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และ
หาแนวทาง มาตรการ วิธีการในการปองกันเพ่ือลดความ
เสี่ยงใหการดําเนินงานสามารถกระทําใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีตั้งไว การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหาร
จัดการ การพัฒนาครู และการบริหารงบประมาณท่ี
เพียงพอไดประโยชนสูงสุด 
 
 
 
 
 
3.กิจกรรมการควบคุม  
   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําใหม่ันใจวา เม่ือนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝายบริหารกําหนดไว
เพ่ือควบคุม จะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงาน มี
แผนการใชงบประมาณ มีการมอบหมายงานใหบุคลากร
ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม ประชุมสัมมนาเปนประจําอยางตอเนื่อง 

 

4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
   1.นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดตอขอมูลขาวสาร 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทําใหสามารปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการไดทันตามกําหนด 

 
   ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงท่ีเหมาะสม
เพียงพอและมีประสิทธิผล ในกองการศึกษา พบวา 

   - ครูผูดูแลเด็กไมสามารถนําแผนการศึกษามาใชใน
การเรียนการปฏิบัติงานไดจริงครบทุกหนวยการเรียน 
และไมปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ 
   - ครูผูดูแลเด็กไมจัดทําเครื่องมือเกณฑการประเมิน
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินเปนแนวทางในการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
   - ครูผูดูแลเด็กไมศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ นโยบายรัฐบาล เพ่ือนํามาจัดทําหลักสูตร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนการจัดประสบการณ และ
แนวทางในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   
 ระบบการติดตามประเมินผลในกองการศึกษาฯ 
พบวา มีการควบคุมตามความเหมาะสม โดยมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานเปนระยะ เชน รายสัปดาห ราย
เดือน รายภาคเรียน รายปการศึกษา และราย
ปงบประมาณ ดูแลและสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานใหบุคลากร ใหศึกษาระเบียบ วิธี
ปฏิบัติงาน จัดทําเอกสารหลักฐาน และรายงานพรอม
ขอเสนอแนะใหผูบริหารทราบเพ่ือสั่งการแกไข และ
กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 

 

   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในกองการ
การศึกษาฯ พบวา การใชมีระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกดานและมีการ
ติดตอประสานงานท้ังภายในและภายในระดับดี 
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แบบ ปย.1 



 
 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
   2.การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหตรงกับความตองการของ
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ผูปกครอง และประชาชนอยาง
แทจริง 
   3.มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
เปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามความเปนจริงและ
มีรายละเอียดครบถวน 
5.วิธีการติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรดานปริมาณ คุณภาพ 
และประโยชนคุมคา โดยกําหนดวิธีติดตามการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบตอเนื่อง ท้ังระหวางกอนการปฏิบัติงาน 
ระหวางการปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน โดยให
บุคคลภายนอกเขามาเขามีสวนรวมในกระบวนการประเมิน 
เนนผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผล เกิดประโยชนคุมคา 
ทันเวลา และเปนประโยชนตอองคการ 

มีการเผยแพรผลงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี
การนําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการ
ติดตอสื่อสารกับผูปกครอง มีบอรด
ประชาสัมพันธ จัดทําคูมือผูปกครอง และให
ขอมูลในการพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง เหมาะสม 
ทันเวลา 
 
 
   การติดตามและการประเมินผลในกอง
การศึกษาฯ พบวา บุคลากรมีการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีการประเมินตนเอง 
และยอมรับผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
ผูบังคับบัญชา ผูบริหาร มีการปรับปรุงตนเอง
และผลการปฏิบัติงานตามขอบกพรองท่ีพบ และ
มีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันอยูเสมอ มีการมอบหมายงานในหนาท่ีใน
การศึกษากฎระเบียบใหมๆ เพ่ือประโยชนในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในปตอไป 

 
สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินโดยรวม พบวา การควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน แตยังมีจุดเสี่ยงท่ีทําใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จะตอง
กําหนดวิธีการปรับปรุงท่ีเหมาะสม โดยมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ ดังนี้ 

  1.ดานการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองปรับปรุงสถานท่ีรอบอาคาร รวมถึงปรับปรุงสนามเด็กเลนให 
          เด็กพัฒนาการดานรางกายไดเต็มท่ี ปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสมตามวัย 

2.ดานการบริหารบุคลากร ครูยังขาดประสบการณดานการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง ประกอบกับมีกิจกรรมใน
การดําเนินงานมาก จึงทําใหการปฏิบัติงานบางอยางลาชา 

  
 
                           (ลงชื่อ)    …อุษากร……สีดาบุตร……………  ผูรายงาน 
                                        (นางอุษากร… สีดาบุตร) 
                                          ตําแหนง   ผ.อ.กองการศึกษา ฯ 
                                      วันท่ี   30  กันยายน   2560 
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แบบ ปย.1 



 
ซ่ือสวนงานยอย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําลบจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.กิจกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
วัตถุประสงคของการควบคุม 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให
พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการ
สอนมีความรูความเขาใจท่ี
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการ
เรียนการสอน และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็กใหเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง 

- เพ่ือจัดภูมิทัศนการเรียนรูใหเด็ก
ไดเรียนรูจากสื่อท่ีเปนของจริง 

 
 

- มีคําสั่งแบงงานท่ีครูผูดูแล
เด็กอยางชัดเจน 
   - มีบันทึกมอบหมายงาน
อยางชัดเจน 
   - ประชุม/ตรวจสอบ 
รวมกับคณะกรรมการศูนยฯ 
ผูปกครอง ผูบริหาร เพ่ือ
ประโยชนในการเรียนการ
สอน 

  
 
  - สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือจัดภูมิทัศนการเรียนรูให
เด็กไดเรียนรูตามความ
จําเปนและตามงบประมาณ 
มีการตรวจเยี่ยม 
   - ประเมินศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต. ตามเกณฑ
มาตรฐาน 
 

 
 

   - เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติ
หนาท่ียังตองการความรู
ใหมๆ ใหเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
   - วัสดุและอุปกรณ สื่อ
การเรียนการสอน และ
เครื่องเลนพัฒนาการ ใน
การปฏิบัติงานยังไมเพียงพอ
และยังขาดอุปกรณ สนาม
เด็กเลนในการจัดกรรม 
   - จัดภูมิทัศนและให
ผูเรียนไดเรียนรูจากของจริง 

 
 

   - มีการจัดทําแผน
ชี้แจงแนวทาง
ดําเนินงานของศูนยฯ  
   - จัดสงครูผูดูแล
เด็กเขารวมฝกอบรม
ในสวนท่ีเก่ียวของ 

 
 

30 กันยายน 
2561 
ผอ.กอง

การศึกษาฯ 
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แบบ ปย.2 



 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
 

2. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
- เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงาน
สงเสริมการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย
กําหนด 

    
 

 
   1.มีการสงผูดูแลเด็กเขา
รับการอบรมและศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีสาขา
เอกปฐมวัยใหครบทุกคน 
   2.จัดทําแผนการพัฒนา
ศูนยเด็กใหคอบคลุมทุก
ดานการเรียนการสอน 
   3.จัดหาสื่อการเรียน
การสอนใหครอบคลุมทุก
ดาน 
   4.ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

 
 

 
   1.การควบคุมท่ีมี
อยูยังไมครอบคลุม
ชัดเจนเพียงพอ 

 
 
 

   1.บุคลากรท่ีเปน
พนักงานจางยังขาด
ประสบการดานการสอน
เด็กอนุบาล การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยยังไมได
มาตรฐาน 

   3.ดานสถานท่ีภายใน
บริเวณศูนยฯ มีการ
ปรับปรุงเพียงบางสวน 
สถานท่ีคับแคบยังขาด
อุปกรณสนามเด็กเลน 

 
 
 

   1.สงเจาหนาท่ีเขารับการ
อบรม ดานตางๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผูดูแลเด็ก
ใหมีทักษะมากข้ึน 

   2.จัดหาอุปกรณสําหรับ
พัฒนาการดานสนามเด็กเลน 

   3.รื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีกีด
ขวาง เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีให
กวางขวางข้ึน 

 
 

30  ก.ย. 61 
ผอ.กอง

การศึกษา 
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แบบ ปย.2 



 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมท่ีมีอยู 

 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 

 
 

 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 
กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

3.กิจกรรมดานการ
สงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 - เพ่ือใหงานบริหาร
การศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามขอ
กฎหมายกําหนด 

 

 
 
 

1.มีคําสั่งแบงงานภายใน
กองการศึกษาฯ แบง
หนาท่ีความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีแตละคนให
ชัดเจน 
2.สงเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

 
 
 

1.การควบคุมท่ีมีอยูยังไม
ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ 

 
 
 

1.ขาดแคลนบุคลากรทําใหงาน
ลาชาไมตรงตามกําหนด 
2.บุคลากรท่ีมีอยูไดรับ
มอบหมายงานดานอ่ืน 
นอกเหนือจากงานในหนาท่ี ใน
ปริมาณท่ีมาก 

 
 
 

1.บรรจุบุคลากรใหครบ
ตามตําแหนงเพ่ือ
รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง 

 

 
 
 

30 ก.ย. 
2561 
ผอ.กอง 

การศึกษาฯ 

 

 
 
 
 

-37- 
 
 
 
 

แบบ ปย.2 



 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 

 
 

 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 
 

 
การปรบัปรุง 

การควบคุม 

 

 
กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

3.กิจกรรมดานการ
สงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ตอ) 
- เพ่ือใหใชจายงบประมาณ
ดานการจัดงานประเพณี
ทองถ่ินเปนไปตามระเบียบ 
จําเปนและประหยัด 

 

 
 
 
1.เบิกจายเทาท่ีจายจริง 
และใชจายอยางประหยัด 

 
 
 

1.กําหนดแนวทางในการจัด
งานตามโครงการในแตละครั้ง
ใหมีความชัดเจนและการจัดซ้ือ 
จัดจาง เบิกจายเทาท่ีจายจริง 
และใชจายเทาท่ีจายจริง และ
ใชจายอยางประหยัด 

 
 
 

1.การตัดซ้ือจัดจาง
ในโครงการบางออ
ยางไมสามารถ
ดําเนินการได 

 
 
 

กําหนดมาตรการ งบประมาณท่ี
ตอบสนองความตองการและ
แกไขปญหาอยางจริงจังและใช
จายอยางประหยัด 

 
 
 

30 ก.ย. 
2560 
ผอ.กอง

การศึกษาฯ 

 

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

 ตําแหนง  ผ.อ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 
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แบบ ปย.2 



 
ช่ือสวนงานยอย:  กองสวัสดิการสังคมฯ   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

   1.1 สภาพแวดลอมภายใน 

      กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลตอการควบคุมโดย
วิเคราะหจากภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงานและ
มอบหมายหนาท่ีภายใน โครงสรางกองสวัสดิการสังคม ดังนี้ 
 1.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

 2.งานสังคมสงเคราะห 
 3.งานสงเสริมและพัฒนาสตรี 
โดยมีการจําแนกแผนงาน คือ 
 - งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 
 - งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
 - งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 

 - งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 

      การมอบอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในกอง
สวัสดิการสังคม โดยความรูทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามนโยบายและวิธีบริหารดาน
ทรัพยากรบุคคล 

1.2 สภาพแวดลอมภายนอก 
      -ระเบียบกฎหมายใหมท่ีออกมาบังคับใชเปนอุปสรรค
การปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงตองศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม 

      -มีการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนและเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาล 

 

 
ผลการประเมิน 

     กองสวัสดิการสังคม ไดมีโครงสรางการบริหารงานและ
การปฏิบัติงาน คือ  
   1.งานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห 
   2.งานพัฒนาชุมชน 

   3.งานสงเสริมและพัฒนาสตรี 
      จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 พบวา มีการควบคุมท่ีเพียงพอและ
หนวยงานไดวางแผนการปรับปรุงอยางรัดกุม เนื่องจากมี
ภาระงานทีชัดเจน โดยกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยง 
เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับความ
เสี่ยง ซ่ึงใหการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีนาพึงพอใจ  
 อยางไรก็ตามยังมีจุดออนท่ีมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน คือ งาน
ดานพัฒนาชุมชน เพราะมีภาระงานท่ีกวาง เก่ียวของกับการ
ดํารงชีวิตความเปนอยูของมนุษย ทําใหมีความซับซอนมี
รายละเอียดของงานท่ีหลากหลายดาน ประกอบกับ
หนวยงานขาดบุคลากรในการรับผิดชอบงาน จึงจําเปนตองมี
การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอยใหมากข้ึน 
ซ่ึงตองมีการดําเนินการติดตามผลตอไป 
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แบบ ปย.1 



 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
2.การประเมินความเส่ียง 

      มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรและสวนงานท่ี
ชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับกิจกรรม ทําให
การทํางานบรรลุวัตถุประสงคดวยงบประมาณและทรัพยากร
ท่ีกําหนดไวไดอยางเหมาะสม ดังนี้ 
2.1 สภาพแวดลอมภายใน 

     - ภารกิจงานประจํา วิเคราะหจากความเพียงพอของงาน
ประจํา ตามคําสั่งและโครงสรางกองสวัสดิการสังคม 

2.2 สภาพแวดลอมภายนอก 

      - สถานท่ีตั้ง กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ 
มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

       - ขอบเขตเวลาในการดําเนินงานมีจํากัด 
      - ภาระงานมีความซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน  
3.กิจกรรมการควบคุม  
1. บรรจุบุคลากรใหครบตามกรอบอัตรากําลังเพ่ือแบงความ
รับผิดชอบงานในหนาท่ีใหชัดเจน 

2. สงเจาหนาท่ีเขาอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู และประสบการณ
ในการทํางาน 

 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

1. นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ การสื่อสาร การติดตอขอมูลขาวสาร ระเบียบ
หนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
ไดทันที 

2.การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน ใหตรงกับความตองการของประชาชนอยาง 

แทจริง   จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.ติดตอประสานงานทางโทรศัพท  Line Face book และ
โทรสารการติดตอประสานงานกับสวนราชการอ่ืนๆ  

ผลการประเมิน 

   กองสวัสดิการสังคม มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีท่ี
กําหนดตามเอกสารคําแนะนํา การนํามาตรฐานการควบคุม
ภายในไปใชในเชิงปฏิบัติและการใชแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พบวา มีการควบคุมเพียงพอ
แลว กลาวคือ ไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบราชการท่ี
เก่ียวของ พบวา ในภาพรวมกองสวัสดิการสังคมองคการ
บริหารสวนตําบลจําปาโมง มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ขาดเพียงแตบุคลากรตําแหนง
นักพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติงาน และมีขอบเขตเวลาในการ
ดําเนินงานมีจํากัด ภาระงานมีความซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน 
 
ผลการประเมิน 

      - กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลจําปา
โมง มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แตยังขาดบุคลากร (นักพัฒนา
ชุมชน) ท่ีจะปฏิบัติงานในสายปฏิบัติการตามภาระหนาท่ี 

 

ผลการประเมิน 

      - ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารของกองสวัสดิการ
สังคม มีความเหมาะสม และทันสมัย 
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แบบ ปย.1 



 
 

  องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
การติดตามและประเมินผล 
  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายงานในหนาท่ีใหความ
ชัดเจน  ใหเจาหนาท่ีจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
รายงานผูบังคับบัญชา ศึกษากฎ ระเบียบใหม ๆ อยูเสมอ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานหัวหนางาน และ ผก.กองสวัสดิการสังคม ตอง
ติดตาม กํากับดูแล 

 

ผลการประเมิน 

      กองสวัสดิการสังคม มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสาร
คําแนะนํา การจัดทํารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 การติดตาม
ประเมินผลอยูในเกณฑดีพอสมควรในสวนขอบกพรอง 
ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผล ตอไป 

 
 

สรุปผลการประเมิน 
      จากการวิเคราะหสํารวจพบวา ความตองการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ 
ดานบุคลากร เนื่องจากบุคลากรในกองสวัสดิการสังคม (ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน) ยังขาด และไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี และมีขอบเขตเวลาในการดําเนินงานมีจํากัด ภาระงานมีความซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ซ่ึงอาจสงผลใหการปฏิบัติงานลา
ชา ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถโดยตรงมาปฏิบัติงานและดําเนินงาน 

ผลการประเมิน   การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม มีการควบคุมไมเพียงพอตามวัตถุประสงค  ซ่ึงตอง
ติดตามประเมินผลตอไป 
 
    (ลงชื่อ)   พีรกร    เจริญชนม  ผูรายงาน 
              (นายพีรกร   เจริญชนม) 
                ตําแหนง   ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม ฯ 
           วันท่ี   30  กันยายน   2560 
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แบบ ปย.1 



ช่ือสวนงานยอย : กองสวัสดิการสังคมฯ อบต.จําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมท่ีมีอยู 

 
 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 

 
 

 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 
 
 

 
การปรบัปรุง 

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  งานลาชาไมตรงตาม
วัตถุประสงค ขอบขายระยะเวลามี
จํากัด มีภาระงานซํ้าซอนกับ
หนวยงานอ่ืน 
ปจจัยเส่ียง  
      - ขาดแคลนบุคลากรตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน ไดรับมอบหมาย
งานดานอ่ืนนอกเหนือจากงานใน
หนาท่ีในปริมาณท่ีมาก 

 
 
 
 
1.บรรจุบุคลากรใหครบ
ตามตําแหนงเพ่ือ
รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง 

2.คัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถ
รวมถึงมีคุณธรรมในการ
เปนผูชวยเหลือสนับสนุน
งาน ในกองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 
 
 

30  ก.ย. 61 
ผูอํานวยการ

สวัสดิการสังคม 
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แบบ ปย.2 



แบบ ปอ. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 6 จังหวัดอุดรธานี , ผูวาราชการจังหวัด
อุดรธานี     และนายอําเภอบานผือ  
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  30  เดือน  

กันยายน  พ.ศ. 2560 ดวยวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสราง
ความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล     การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน      และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง สําหรับ
ปสิ้นสุดวันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไว มีความ
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรก 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญดังนี้  
      สํานักปลัด  
1.งานบริหารงานท่ัวไป 
   1.1 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   1.2 การดําเนินการดานเอกสารยังลาชาไมเปนปจจุบันหรือยังไมเปนระบบ ระเบียบเทาท่ีควร 
   1.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลือผูอ่ืน 
2.งานนโยบายและแผน 
   2.1 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   2.2 การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับหมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
   2.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลืองานผูอ่ืน 
3.งานสาธารณสุข 
   3.1 ยังไมมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานโดยตรง 
   3.2 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   3.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลืองานผูอ่ืน 
4.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.1 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   4.2 การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
   4.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลืองานผูอ่ืน 
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 5. กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออน 
คือ ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหมอยูเสมอ และบางครั้งหนวยงานไดรับหนังสือสั่ง 
การลาชา ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันกับเวลา รวมท้ังยังขาดสถานท่ีในการเก็บเอกสารท่ี
ปลอดภัย 

6. กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาดบุคลากรดาน
วิศวกรดานงานออกแบบและควบคุมงานท่ีมีความรูความสามารถท่ีตรงกับสายงาน และไมมีนายชางโยธา ทํา
ใหงานโครงการเกิดความลาชา  

7. กิจกรรมดานการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนความเสี่ยงท่ีเกิดสถานท่ีในศูนยฯ ท่ีตอง
ปรับปรุงบริเวณรอบๆ อาคาร รวมถึงปรับปรุงสนามเด็กเลน ใหเด็กไดมีพัฒนาการดานรางกายไดสูงสุด อยาง
ปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสมตามวัย 

8. ดานบุคลากร เกิดจากครูผูดูแลเด็กยังขาดประสบการณดานการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง ประกอบ
กับมีกิจกรรมในการดําเนินงานมาก จึงทําใหการปฏิบัติงานบางอยางลาชา 

9.กิจกรรมงานบริหารงานสวัสดิการสังคม มีปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานยังลาชาไมตรง 
ตามวัตถุประสงค ขอบเขตระยะเวลามีจํากัด มีภาระงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน เนื่องจากบุคลากรในกอง
สวัสดิการสังคมฯ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ยังวาง ทําใหไมมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถมารับผิดชอบ
งานโดยตรง ปฏิบัติงานลาชาไมแลวเสร็จตามกําหนด ซ่ึงกองสวัสดิการสังคม จะตองติดตามผลและจัดทํา
แผนการปรับปรุงตอไป 

 
 
 

 
                                                             ลายมือช่ือ     กิตติคุณ    คนบุญ 
                                                                              (นายกิตติคุณ    คนบุญ) 

                                          ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
                                        วันท่ี  30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
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ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง                   แบบ  ปอ. 2 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน  (1) ผลการประเมิน / ขอสรุป  (2) 

   สภาพแวดลอมการควบคุม 

     ผูบริหาร และบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  มี
ทัศนคติท่ีดีและเอ้ือตอการควบคุมภายในผูบริหารใหความสําคัญกับการ
มีศีลธรรมจรรยาบรรณและความซ่ือสัตย และมีการพิจารณาดําเนินการ
ตามควรแกกรณี ถาพบวาบุคลากรประพฤติปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมการ
ยอมรับความรูความสามารถ ของผูปฏิบัติงานการรับทราบขอมูลและ
การวินิจฉัยสิ่งท่ีตรวจพบหรือสิ่งท่ีตองตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบ
การทํางานของผูบริหารเหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายในและ
ดํารงไวซ่ึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล โครงสรางองคกร การมอบ
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบและจํานวนผูปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานท่ี
ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติดานบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ
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) รวมท้ังเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีใน
ฝายงาน ท่ีไดรับผิดชอบ จึงอาจทําใหการระบุความ
เสี่ยงจากปจจัยภายไมครอบคลุมเทาใดนัก  
 

  ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควร อยางไรก็ตาม ไมมีการ
ระบุความเสี่ยงในทุกจุดท่ีสําคัญ จึงทําใหบางกิจกรรม
ยอยมีการควบคุมท่ีไมเพียงพอ 
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แบบ ปย. 2 

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 มีการควบคุม
ท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร อยางไรก็ตาม มีจุดออนท่ีตองปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้   

1.งานบริหารงานท่ัวไป 
   1.1 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   1.2 การดําเนินการดานเอกสารยังลาชาไมเปนปจจุบันหรือยังไมเปนระบบ ระเบียบเทาท่ีควร 
   1.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลือผูอ่ืน 
2.งานนโยบายและแผน 
   2.1 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   2.2 การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับหมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
   2.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลืองานผูอ่ืน                                                                                                -46- 



3.งานสาธารณสุข 
   3.1 ยังไมมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานโดยตรง 
   3.2 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   3.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลืองานผูอ่ืน 
4.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   4.1 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   4.2 การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
   4.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลืองานผูอ่ืน 
5. กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีการควบคุมท่ีเพียงพอในระดับหนึ่ง แตยังคงมีจุดออน 

คือ ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหมอยูเสมอ และบางครั้งหนวยงานไดรับหนังสือสั่ง
การลาชา ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันกับเวลา รวมท้ังยังขาดสถานท่ีในการเก็บเอกสารท่ี
ปลอดภัย 

6. กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาดบุคลากรดาน
วิศวกรดานงานออกแบบและควบคุมงานท่ีมีความรูความสามารถท่ีตรงกับสายงาน และไมมีนายชางโยธา ทํา
ใหงานโครงการเกิดความลาชา  

7. กิจกรรมดานการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนความเสี่ยงท่ีเกิดสถานท่ีในศูนยฯ ท่ีตอง
ปรับปรุงบริเวณรอบๆ อาคาร รวมถึงปรับปรุงสนามเด็กเลน ใหเด็กไดมีพัฒนาการดานรางกายไดสูงสุด อยาง
ปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสมตามวัย 

8. ดานบุคลากร เกิดจากครูผูดูแลเด็กยังขาดประสบการณดานการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง ประกอบ
กับมีกิจกรรมในการดําเนินงานมาก จึงทําใหการปฏิบัติงานบางอยางลาชา 

9.กิจกรรมงานบริหารงานสวัสดิการสังคม มีปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานยังลาชาไมตรง 
ตามวัตถุประสงค ขอบเขตระยะเวลามีจํากัด มีภาระงานซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน เนื่องจากบุคลากรในกอง 
สวัสดิการสังคมฯ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน ยังวาง ทําใหไมมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถมารับผิดชอบ
งานโดยตรง ปฏิบัติงานลาชาไมแลวเสร็จตามกําหนด ซ่ึงกองสวัสดิการสังคม จะตองติดตามผลและจัดทํา
แผนการปรับปรุงตอไป 
 
 
 
 

                                                                     ลายมือช่ือ.....กิตติคุณ   คนบุญ.......... 
                                                                                            (นายกิตติคุณ    คนบุญ) 

ตําแหนง....นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปาโม 
วันท่ี.....30.... เดือน...กันยายน...พ.ศ. ..2560.... 
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ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลา 

ท่ีพบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

     สํานักปลัด 

กิจกรรมในสํานักปลัด 
   งานบริหารงานท่ัวไป 
   วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหการบริหารงานในสํานัก
ปลัดเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง เหมาะสม โปรงใส และ
เปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ี 
กําหนด 

 
1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาการทํางานเทาท่ีควร 
2.การดําเนินการดานเอกสารยังลาชาไมเปน
ปจจุบัน หรือยังไมเปนระบบ ระเบียบเทาท่ีควร 

3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางาน
เนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลัก 
ไมชวยเหลืองานผูอ่ืน 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย.60 
 

 
1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับ
เจาหนาท่ีใหมากกวานี้และเจาหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายตองทํางานอยางเต็ม
ความสามารถและงานสวนรวมเราทุกคน
ตองอุทิศเวลาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนในการ
ทํางานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกันอยาทํา
เฉพาะงานในหนาท่ีของตนเองตอง
ชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2561 

ผูรับผิดชอบ 

หัวหนาสํานักปลัด 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

 กิจกรรมในสํานักปลัด 
งานนโยบายและแผน 
   วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการบริหารงานในสํานัก
ปลัดเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองเหมาะสม โปรงใส และ
เปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ี
กําหนด 

 
 
 
1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาการทํางาน
เทาท่ีควร 
2.การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการ
ทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของ
ตนเองเปนหลักไมชวยเหลือผูอ่ืน 

 
 
 

งวดสิ้นสุด  
30 ก.ย.60 

 
 
 
1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับเจาหนาท่ีให
มากกวานี้และเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตอง
ทํางานอยางเต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนใน
การทํางานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนองชวยเหลือซ่ึง
กันและกันและกันอยาทําเฉพาะงานในหนาท่ี
ของตนเองตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 
 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2560 

หัวหนาสํานักปลัด 
 อบต.จําปาโมง 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

กิจกรรมในสํานักปลัด 
งานสาธารณสุข 
   วัตถุประสงค 
      - เพ่ือใหการบริหารงานใน
สํานักปลัดเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองเหมาะสม โปรงใส 
และเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ี
กําหนด 
 

 
 
 
 

1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับเจาหนาท่ีให
มากกวานี้และเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตอง
ทํางานอยางเต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนใน
การทํางานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนองชวยเหลือซ่ึง
กันและกันและกันอยาทําเฉพาะงานในหนาท่ี
ของตนเองตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 
 

28 ก.พ.60 
 

 
 
 
 

1.ประชุมชี้แจงผานกิจกรรมท่ีลงพ้ืนท่ีให
ประชาชนตระหนักเห็นความสําคัญของการ
มีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2.สรางแรงจูงใจในการเขารวมจัดทํา
ประชาคม เชน การจับสลากรางวัล สําหรับ
ผูมารวมกิจกรรม เปนตน 

 

 
 
 
 

30 กันยายน 
61 

สํานักปลัด  

-51- 
 
 
 

แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

กิจกรรมในสํานักปลัด 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการบริหารงานในสํานัก
ปลัดเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองเหมาะสม โปรงใส และ
เปนไปตามระเบียบ กฎหมายท่ี
กําหนด 
 

 
 
 
 

1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาการทํางาน
เทาท่ีควร 
2.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิด
ชองไมอุทิศเวลาการทํางานเทาท่ีควร 
3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการ
ทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของ
ตนเองเปนหลักไมชวยเหลือผูงานผูอ่ืน 

 
 
 

งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย. 
60 

 

 
 
1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับเจาหนาท่ีให
มากกวานี้และเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตอง
ทํางานอยางเต็มความสามารถและงานสวนรวมเรา
ทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนในการ
ทํางานเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนองชวยเหลือซ่ึง
กันและกันและกันอยาทําเฉพาะงานในหนาท่ีของ
ตนเองตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 
 

30 ก.ย. 61 

หัวหนา 

สํานักปลัด 
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แบบ ปอ. 3 



 
ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานแผนการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมาย
เหต ุ

(6) 

       กองคลัง 
1.กิจกรรมตรวจฎีกากอน
อนุมัติเบิกจายงบประมาณ 
  วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหตรวจฎีกากอน
อนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณถูกตองตาม
ระเบียบและตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด 

- มีการจัดสงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการเงิน
เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
ความรูใหสามารปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง
ตามระเบียบ 

- มีเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกา
กอนจัดเก็บเอกสารเขาเก็บรักษา 
- ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงานชัดเจนและมีการ
กํากับดูแลอยางเครงครัด 
- มีมาตรการดําเนินการตามวินัยอยางเครงครัด
สําหรับผูปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย มี ผอ.กองคลังกํากับดูแลอยาง
ใกลชิด 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.59 
- มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอยางเครงครัด
กอนท่ีจะมีการเบิกจาย 
- ใหหนวยงานเจาของงบประมาณผูเบิกคอยกําชับ 
กํากับ ดูแล จนท.ผูปฏิบัติงานใหดําเนินการเก่ียวกับการ
รวบรวมสงเอกสารการเบิกจายใหกองคลังอยางครบถวน 
และสงภายในกําหนดระยะเวลาอยางเครงครัดเพ่ือไมให
ระยะเวลาการเบิกจายเกิดกวาระเบียบกําหนด 
- ใหผูตรวจฎีกาตรวจสอบฎีกากอนอนุมัติเบิกจาย
งบประมาณอยางละเอียดถ่ีถวน ทุกครั้งกอนมีการ
เบิกจาย 
 

30 ก.ย 61 

ผอ.กองคลัง 

นวก.การเงินฯ 

จพง.การเงิน
และบัญชี 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมาย
เหต ุ

(6) 

       กองคลัง 
2.กิจกรรมการจัดหาพัสดุ
ตามแผนการจัดหาพัสดุ 
  วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
พัสดุถูกตองตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการและ
มีประสิทธิภาพ 

- มีการจัดสงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการเงิน
เขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
ความรูใหสามารปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง
ตามระเบียบ 

- มีเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกา
กอนจัดเก็บเอกสารเขาเก็บรักษา 
- ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงานชัดเจนและมีการ
กํากับดูแลอยางเครงครัด 
- มีมาตรการดําเนินการตามวินัยอยางเครงครัด
สําหรับผูปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย มี ผอ.กองคลังกํากับดูแลอยาง
ใกลชิด 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.58 
- ใหหัวหนาสํานัก/กอง ดําเนินการกําชับดูแล ใหมีการ
จัดทําแผน (ผด.1) เองและมีการปรับปรุงแผนการจัดหา
พัสดุทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
- ใหหัวหนาสํานัก/กอง แจงเจาหนาท่ีหากมีการ
ดําเนินการจัดหาทุกครั้ง 
- มีการติดตามการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ทุก
ครั้งวาตรงตามแผนท่ีตั้งไวหรือไม 
 

30 ก.ย 61 

ผอ.กองคลัง 

จพง.พัสดุ 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมาย
เหต ุ

(6) 

       กองคลัง 
3.กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได 
  วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได
ครบถวนถูกตองไมมีลูกหนี้คางชําระ
เปนไปตามระเบียบ 
4. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค 
  - เพ่ือใหสามารถดําเนินการดาน
การเงินบัญชี มีความถูกตองเปน
ปจจุบัน 
- เพ่ือใหสามารถตรวจสอบการใช
จายเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีประชาชนผูเสียภาษีบางรายไมมายื่นแบบ
ฯ ชําระภาษีตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

- มีการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวกับการใช
ประโยชนในทรัพยสินแตไมแจงเจาหนาท่ี
ทราบ 
- องคการจําปาโมงยังไมมีการจัดทําแผนท่ี
ภาษีท่ีเปนปจจุบัน 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.59 
- จัดใหมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง  
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ในการจัดเก็บ
ภาษีใหถูกตองและเปนธรรม 
- จัดทําแผนท่ีภาษีเพ่ือใหการจัดเก็บเปนระบบ
มากยิ่งข้ึน 
 

30 ก.ย 61 

ผอ.กองคลัง 

จพง.พัสดุ 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมาย
เหต ุ

(6) 

       กองคลัง 
4. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
(ตอ) 
วัตถุประสงค 
  - เพ่ือใหทราบถึงฐานะการเงินของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- เพ่ือใหการเก็บรักษาเงินมีความ
ปลอดภัยและถูกตองตามระเบียบ 
 

- การเบิกจายเงินตามงบประมาณไมเปนไป
ตามแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ 

- ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมี
การปรับปรุงใหมทําใหเจาหนาท่ีศึกษา
ระเบียบไมเขาใจและไมทันกับเวลา 
- การบันทึกบัญชีซ่ึงมีหลายข้ึนตอนและ
ตองอาศัยความละเอียดถูกตองแมนยํา และ
มีปริมาณงานเพ่ิมข้ึนทุกเวลาทําให
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานผิดพลาด 
- เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงินและ
บัญชีเปนบุคคลเดียวกันทําใหเกิดความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานหลายหนาท่ี 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.59 
- ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไป
ตามแผนการเบิกจายงบประมาณ  
- เจาหนาท่ีดําเนินการจัดทําการเงินและบัญชีให
ถูกตองตามระเบียบกฎหมายทางราชการ 
- ผูบังคับบัญชาตองคอยเอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตาม
ระเบียบ 
- มีคําสั่งแลงหนาท่ีพนักงานจางใหชัดเจนตาม
ตําแหนงความรูความสามารถ 
- จัดสงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการเงินและ
บัญชีเขารับการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถ 
 

30 ก.ย 61 

ผอ.กองคลัง 

นวก.การเงิน
บัญชี 

จพง.การเงิน
บัญชี 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมาย
เหต ุ

(6) 

       กองคลัง 
5. กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี 
ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผู
ชําระภาษี 
วัตถุประสงค 
  - เพ่ือให อบต. มี  
 1.แผนท่ีภาษี เพ่ือใชประโยชนในการ
จัดเก็บภาษีอากรคาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตางๆ และเปนฐานขอมูล
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.ทะเบียนทรัพยสิน ท่ีแสดงรายการ
ทรัพยสินและการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน 

- องคการบริหารสวนตําบลยังไมไดจัดทํา
แผนท่ีภาษีเปนปจจุบันเพ่ือประโยชนในการ
จัดเ ก็บภาษี อากร คาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตางๆ 

- การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือแสดง
รายการทรัพยสินและการใชประโยชนใน
ทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ีตองชําระภาษียังไม
เปนปจจุบัน 
 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.59 
- จัดทําแผนท่ีภาษีใหเปนปจจุบันเพ่ือประโยชน
ในการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตตางๆ 

- ดําเนินการปรับปรุงทะเบียนทรัพยสิน เพ่ือ
แสดงรายการทรัพยสินและการใชประโยชนใน
ทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ีตองชําระภาษี 

- ขยายเวลาในการชําระภาษีใหกับประชาชน 
- ดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนมาชําระ
ภาษี 

30 ก.ย 61 

ผอ.กองคลัง 

จพง.จัดเก็บ
รายได 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  
(1) 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนด
เสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมาย
เหต ุ

(6) 

       กองคลัง 
5. กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียน
ทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ตอ) 
วัตถุประสงค 
  3.ทะเบียนคุมผูชําระภาษี ท่ีแสดงรายการชําระ
ภาษีของเจาของทรัพยสินผูอยูในขายตองชําระ
ภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ  
6.กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP 
  วัตถุประสงค 
 - เพ่ือใหดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยาง
สุจริต โปรงใส 

- การจัดเก็บภาษีตามทะเบียนคุมผูชําระ
ภาษีอากร คาธรรมเนียมคุมผูจําระภาษี
อากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ 
ตามกฎหมายยังมีผูคางชําระภาษีเปน
จํานวนมาก 

 

- การลง EGP ตองลงผานระบบ
อินเตอรเน็ต และตองลงวันตอวัน หาก
สัญญาณอินเตอรเน็ตมีปญหาทําใหการลง
ขอมูลไมเปนปจจุบัน 

 - เจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูล EGP ยังขาด
ความรูความชํานาญในการใชระบบ 
 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.59 
- หากเกิดปญหาขัดของตองใหเจาหนาท่ี
เลื่อนวันประกาศสอบราคาออกไปจนกวา
ระบบสัญญาณอินเตอรเน็ต และระบบ 
EGP พรอมใชงาน 
  - จัดสงเจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูล ระบบ 
EGP เขารับการอบรมเพ่ือความรูในการใช
งานระบบ 

30 ก.ย.61 

ผอ.กองคลัง 

จพง.พัสดุ 
ผช.นวก.

การเงินบัญชี 
ผช.จพง.

พัสดุ 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

กองชาง 
1.กิจกรรมดานงานออกแบบ
และควบคุมงานกอสราง 

- ไมมีนายชางควบคุมงาน (ตําแหนงวาง) 
- สภาพพ้ืนท่ีมีขนาดใหญพาหนะท่ีใชใน
การเดินทางควบคุมงานมีไมเพียงพอ 

- ราคาวัสดุตางๆ มีการปรับราคาทําใหการ
ประมาณการราคาคลาดเคลื่อน 

- ผูรับจางบางรายไมปฏิบัติตามสัญญาจาง 
ทําใหเกิดความลาชาในการกอสราง 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.57 

- สงเจาหนาท่ีไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความชํานาญมากข้ึน 
- ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน กรณไีมอยู
ใหมีผูทําหนาท่ีแทน 
- จัดหาอุปกรณชวยในการสํารวจ และออกแบบเพ่ือ
ใชงานไดสะดวกยิ่งข้ึน 
- แตงตั้งคณะกรรมการตรวจงานจางติดตามและ
ตรวจเปนระยะๆ อยางตอเน่ือง 
- กําชับเจาหนาท่ีใหติดตามขาวสารเก่ียวกับราคา
วัสดุตางๆ อยูเสมอเพ่ือใหทันตอสถานการณปจจุบัน 

30 ก.ย. 61 

ผอ.กองชาง 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

      กองการศึกษาฯ 
1.กิจกรรมการพัฒนาศูนยเด็ก
เล็ก 
วัตถุประสงคของการควบคุม 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให
พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีดานการ
สอนมีความรูความเขาใจท่ี
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

- เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อการ
เรียนการสอน และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็กใหเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง 

- เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ียังตองการ
ความรูใหมๆ ใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

- วัสดุและอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน 
และเครื่องเลนพัฒนาการ ในการ
ปฏิบัติงานยังไมเพียงพอและยังขาด
อุปกรณสนามเด็กเลนในการจัดกิจกรรม
นันทนาการกลางแจง 

- จัดภูมิทัศนและใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ของจริง 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.60 

 

- มีการจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของ
ศูนยฯ 

- จัดสงครูผูดูแลเด็กเขารวมฝกอบรมในสวนท่ี
เก่ียวของ 

30 กันยายน 61 

ผอ.กอง 
การศึกษาฯ 

อบต.จําปาโมง 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

      กองการศึกษาฯ 
2.กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
วัตถุประสงคของการควบคุม 

- เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงานสงเสริม
การศึกษาและงานสงเสริมการศึกษาเปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามขอกฎหมายกําหนด 

3.กิจกรรมดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
วัตถุประสงคของการควบคุม 

- เพ่ือใหงานบริหารการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามขอกฎหมายกําหนด 

- เพ่ือใหใชจายงบประมาณดานการจัดงาน
ประเพณีทองถ่ินเปนไปตามระเบียบฯ เกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชน 

- งานลาชา ไมตรงตามวัตถุประสงค 
- ขาดแคลนบุคลากร ตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน ไดรับมอบหมาย
งานดานอ่ืนนอกเหนือจากงานใน
หนาท่ีในปริมาณท่ีมาก 
- ขาดแคลนบุคลากรทําใหงานลาชา
ไมตรงกําหนด 

- บุคลากรท่ีมีอยูไดรับมอบหมายงาน
ดานอ่ืนนอกเหนือจากงานในหนาท่ี 
ในปริมาณท่ีมาก 

- เบิกจายเทาท่ีจายจริงและใชจาย
อยางประหยัด 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.60 
- สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมดาน
ตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูดูแล
เด็กใหมีทักษะมากข้ึน 

- จัดหาอุปกรณสําหรับพัฒนาการดาน
สนามเด็กเลน 
- รื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีกีดขวาง เพ่ือ
ปรับปรุงสถานท่ีใหกวางขวางข้ึน 

- บรรจุบุคลากรใหครบตามตําแหนง
เพ่ือรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง 
- กําหนดมาตรการ งบประมาณท่ี
ตอบสนองความตองการและแกไข
ปญหาอยางจริงจังและใชจางอยาง
ประหยัด 

30 กันยายน 61 

ผูอํานวยการกอง 
การศึกษา 

อบต.จําปาโมง 
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แบบ ปอ. 3 



ช่ือหนวยรับตรวจ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานแผนการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม  

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
(2) 

 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

      กองสวัสดิการสังคมฯ 
1.กิจกรรมงานบริหารงานสวัสดิการสังคม 
วัตถุประสงคของการควบคุม 

- เพ่ือใหงานสวัสดิการสังคมเปนไปดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามขอกฎหมาย
กําหนด 

 

 
 
ความเส่ียง  
   งานลาชา ไมตรงตามวัตถุประสงค 
ขอบเขตระยะเวลามีจํากัด มีภาระงาน
ซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน  
ปจจัยเส่ียง 

   ขาดแคลนบุคลากร (นักพัฒนาชุมชน) 
ไดรับมอบหมายงานดานอ่ืนนอกเหนือจาก
งานในหนาท่ีในปริมาณท่ีมาก 

 
 
 

สิ้นสุดงวด 

30 ก.ย.60 

 
 
 

 

 
 
 
- บรรจุบุคลากรใหครบตามตําแหนง
เพ่ือรับผิดชอบงานนั้นโดยตรง 
- คัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถ รวมถึงมีคุณธรรมใน
การเปนผูชวยเหลือสนับสนุนงานใน
กองสวัสดิการสังคม 
 
 

 

30 กันยายน 61 

ผอ.กอง 
สวัสดิการสังคมฯ 

อบต.จําปาโมง 
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แบบ ปอ. 3 



รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน     

ตามระเบียบฯ ขอ 6  

แบบท่ี 2 กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ 

*************** 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
  ขาพเจา ไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบล
จําปาโมง สําหรับงวด วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนดอยูใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบ
และเหมาะสม ผลการสอบทานไมพบวา องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงไดดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อยางไรก็ตามมีขอตรวจพบ/ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ ดังนี้ 

1.สํานักปลัด 

      1. กิจกรรมดานงานบริหารงานท่ัวไป  
 1.1 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
 1.2 การดําเนินการดานเอกสารยังลาชาไมเปนปจจุบันหรือยังไมเปนระบบ ระเบียบ

เทาท่ีควร 
 1.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปน

หลัก ไมชวยเหลืองานผูอ่ืน 
      2. กิจกรรมงานนโยบายและแผน  
 2.1 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
 2.2 การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
 2.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปน

หลัก ไมชวยเหลืองานอ่ืน 
      3.งานสาธารณสุข 
 3.1 ยังไมมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานโดยตรง 
 3.2 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
 3.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปน

หลัก ไมชวยเหลืองานผูอ่ืน 
      4. กิจกรรมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.1 ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
 4.2 การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
 4.3 การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปน

หลัก ไมชวยเหลืองานผูอ่ืน 
-63- 

แบบ ปส. 



2.กองคลัง     

      2.1 กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายงบประมาณ มีความเสี่ยงท่ีระเบียบหลักเกณฑ
ตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหมอยูเสมอ ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันกับเวลา 
ตลอดจนการวางฎีกาเบิกจายของหนวยงานตางๆ ยังมีความคลาดเคลื่อนไมถูกตองตามหมวด/ประเภทใน
งบประมาณรายจาย และเอกสารรายละเอียดประกอบฎีกาไมครบถวน การลงลายมือซ่ือผูเบิก ผูมีอํานาจ
อนุมัติไมครบถวน ทําใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย 

      2.2. กิจกรรมการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ เปนความเสี่ยงท่ีสํานัก/กอง ไมได
ดําเนินการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) เอง ทําใหไมเปนไปตามแผนการจัดหาพัสดุ และไมไดจัดทําแผน
ปรับปรุงการจัดหาพัสดุใหเปนปจจุบัน ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีไมใชเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดหาพัสดุเองโดย
ไมไดแจงใหเจาหนาท่ีทราบลวงหนา ทําใหการจัดหาไมเปนไปตามแผน 

      2.3. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได เปนความเสี่ยงท่ีประชาชนผูเสียภาษีบางรายไมมา
ยื่นแบบฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนในทรัพยสิน แตไมแจงใหเจาหนาท่ี
ทราบ รวมท้ังงานแผนท่ีภาษีไมเปนปจจุบัน 

      2.4.กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เปนความเสี่ยงท่ีมีการเบิกจายเงินตามงบประมาณไมเปนไป
ตามแผนงาน และระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหม ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไม
เขาใจและไมทันกับเวลา 

      2.5. กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษี ทะเบียนและทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี เปน
ความเสี่ยงท่ีงานแผนท่ีภาษียังไมไดจัดทําแผนท่ีภาษีใหเปนปจจุบัน และการจัดทําทะเบียนทรัพยสินเพ่ือ
แสดงรายการทรัพยสินและการใชประโยชนในทรัพยสินท่ีอยูในขายท่ีตองชําระภาษียังไมเปนปจจุบัน การ
จัดเก็บภาษีตามทะเบียนคุมผูชําระภาษีอากร คาธรรมเนียมและใบอนุญาตตางๆ ยังมีผูคางชําระภาษีเปน
จํานวนมาก 

      2.6. กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ EGP เปนความเสี่ยงท่ีจําเปนตองลงผานระบบ 
internet และตองลงวันตอวัน หากสัญญาณ internet มีปญหาก็จะทําใหการลงขอมูลไมเปนปจจุบัน 
เจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูล EGP ยังขาดความรูความชํานาญในการใชระบบ 

3.กองชาง 

      3.1 กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการขาด
บุคลากรในการควบคุมการกอสราง ทําใหงานโครงการเกิดความลาชา  

4.กองการศึกษาฯ 

      4.1 กิจกรรมดานการจัดการศึกษาและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
อาคาร สถานท่ี รวมถึงสนามเด็กเลนตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหเหมาะสม และปลอดภัยตอการ
พัฒนาการดานรางกายใหเด็กกอนวัยเรียนไดมีพัฒนาการท่ีสมวัย 

      4.2 กิจกรรมดานการบริหารบุคลากร เปนความเสี่ยงท่ีครูผูดูแลเด็กยังขาดประสบการณดาน
การสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง ประกอบกับมีกิจกรรมในการดําเนินงานมาก จึงทําใหการปฏิบัติงานบางอยางลา
ชา 
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5.กองสวัสดิการสังคมฯ 
                5.1. กิจกรรมดานงานสวัสดิการสังคม มีปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัติงานลาชาไมตรงตามวัตถุประสงค   เนื่องจากบุคลากรในกองสวัสดิการสังคมฯ ตําแหนงนักพัฒนา
ชุมชน ยังวางทําใหไมมีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถมาโดยตรงมาปฏิบัติงานและดําเนินงาน ซ่ึงสวน
สวัสดิการสังคมฯ จะตองติดตามผลและจัดทําแผนการปรับปรุงตอไป 
 

 
                                                      ....ธวารชั    จูมพลหลา.... 

                      (นายธวารัช   จูมพลหลา) 
                      ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

                      รักษาราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
                    วันท่ี   30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
 

                                                        (ลงซ่ือ)    ……กิตติคุณ    คนบุญ……… 
                                    (นายกิตติคุณ    คนบุญ) 

                                  ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
 

                                  วันท่ี    30   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
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ชื่อสวนงานยอย สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

      ผูบริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดี และเอ้ือตอการควบคุมภายใน ผูบริหารให
ความสําคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย เหมาะสมตอการพัฒนาการ
ควบคุมภายใน และดํารงไวซ่ึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และใหอํานาจการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย ตามโครงสรางองคกร โดยมี
การแสดงผังโครงสรางองคกรและสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนทําใหการมอบหมายงาน
เปนไปตามไปตามระบบโครงสรางท่ีองคกรจัดวางข้ึน 
1.2 การประเมินความเส่ียง 

      มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรท่ีชัดเจน วัตถุประสงคระดับองคกรและ
วัตถุประสงคระดับกิจกรรมสอดคลองกันในการทําใหงานสําเร็จ การวิเคราะหความเสี่ยง 
ผูบริหาร และหัวหนาสวนงานและบุคลกรทุกคนในองคกรมีสวนใหขอคิดเห็นนํามาประเมิน
ระดับความสําคัญของความเสี่ยงจากภายนอกองคกร 
       
3. กิจกรรมการควบคุม 

   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมท่ีทําใหม่ันใจวา เม่ือนําไปปฏิบัติแลวจะ
ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค ตามท่ีองคกรกําหนดไว กิจกรรมควบคุมเกิดจากการประเมิน
ความเสี่ยง เม่ือมีความเสี่ยงและจุดออนตองมีกิจกรรมควบคุมเพ่ือใหงานสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

ผลการประเมิน 

   สภาพแวดลอมการ
ควบคุมภายในของสํานัก
ปลัด ในภาพรวมเหมาะสม
และมีสวนทําใหการ
ควบคุมภายในขององคกร
บรรลุวัตถุประสงคแต
อยางไรก็ตามบุคลากรทุก
คนตองใหความรวมมือ
และมีทัศนคติท่ีดีตอการ
ควบคุมภายใน 

   สํานักปลัด มีการ
ประเมินความเสี่ยงรวมกัน
ของผูบริหาร หัวหนาสวน
งาน และบุคลากรใน
หนวยงาน เพราะเปน
องคกรขนาดกลาง จะเนน
เรื่องการพูดคุยกันในระดับ
สวนยอย และนําแนว
ทางการประเมินความ
เสี่ยงตามวิธีท่ีกําหนดใน 
เอกสารคําแนะนํา : การนํา
มาตรฐานการควบคุม
ภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ
และใชแบบประเมิน
องคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน 
    
 

   

แบบ ปย.1 



 ในภาพรวมสํานักปลัด มี
กิ จ ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ท่ี
เหมาะสม แตตองมีการ
พัฒนากิจกรรมใหตอเนื่อง 
เพ่ือจะใหเกิดจุดออนนอย
ท่ีสุดหรือไมมีเลย เพ่ือให
งานตอบสนองตอนโยบาย
ผูบริหารและการบริการ
ประชาชนมากท่ีสุด 
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ชื่อสวนงานยอย  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 

      มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจของผูบริหาร และ
เพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีการจัดระบบเอกสารเก่ียวกับการรับ
จายเงิน และการบันทึกบัญชี มีการสื่อสารอยางชัดเจน ใหบุคลากรทุกคน
ทราบและเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเดี่ยวกับการควบคุมภายใน 

 
 
 

5.การติดตามประเมินผล 

   องคกร มีระบบการติดตามประเมินผลในระหวางปฏิบัติและประเมินผล
เปนรายครั้งอยางตอเนื่อง และรายงานจามสายการบังคับบัญชา เพ่ือ
รวบรวมขอมูลมาประเมินผลระดับองคกร และนําผลการปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองไดทันที       
 

 
   สํ านักปลัด  ใช คอมพิว เตอร จั ดระบบ
สารสนเทศเ ก็บขอ มูลส ถิติ เ ก่ี ยว กับการ
บริหารงาน และระบบสื่อสารกับบุคลากรใน
หนวยงาน และประชาชนในตําบล โดยการ
ประชุมและทําหนังสือแจงเวียนใหทราบ และ
ประชาสัมพันธขาวสารโดยติดประกาศหนา 
อบต. 

 
   การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ สํานักปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึง
กําหนดในเอกสาร คําแนะนําการจัด ทํา
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 

 
 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 
   จากการประเมิน พบวา สํานักปลัด มีการมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดดําเนินการตาม

ระเบียบและกฎหมายอยางเครงครัด มีการวางแผนการทํางานอยางรัดกุม รอบคอบ มีการประชุมมอบหมายงาน
ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ซ่ึงจากการประเมินการควบคุมการทํางานของ
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาพอใจ แตยังมีกิจกรรมท่ีตองจัดการความเสี่ยง คือ 

งานบริหารงานท่ัวไป 
   1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   2.การดําเนินการดานเอกสารยังลาชาไมเปนปจจุบันหรือยังไมเปนระบบ ระเบียบเทาท่ีควร 
   3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลือผูอ่ืน 
งานนโยบายและแผน 
   1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   2.การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
   3.การอยูรวมกันยังมีขอยัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลืองานผูอ่ืน                                                                                                -67- 

แบบ ปย.1 



 
งานสาธารณสุข 
   1.ยังไมมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรง 
   2.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมองแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลืองานผูอ้ืน 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศเวลาทํางานเทาท่ีควร 
   2.การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือของหนวยงานยังนอย 
   3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยงในการทํางานเนื่องจากทุกคนมอบแตงานของตนเองเปนหลักไม

ชวยเหลืองานผูอ่ืน 
 
 
                                                        (ลงชื่อ) ไพทูล   บุญธรรม ผูรายงาน 
                                                               (นายไพทูล   บุญธรรม) 
                                                            ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด 
                                                             วันท่ี 30 กันยายน 2560 
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ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กิจกรรมในสํานักปลัด 
   งานบริหารงานท่ัวไป 
   วัตถุประสงค 
   - เพ่ือใหการบริหารงานในสํานัก
ปลัดเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง เหมาะสม โปรงใส และ
เปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ี 
กําหนด 
 
 
 
     

 

 
 
- มีการมอบหมาย
คําสั่งการปฏิบัติหนาท่ี
ของแตละกอง 
แผนงานท่ีชัดเจน การ
ปฏิบัติงานจึงไม
สลับซับซอน ทุกคน
ทําตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 

 
 
 
 

- พนักงานทุกคน
ทําตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย
อยางมุงม่ันและเต็ม
ความสามารถ 
เพ่ือใหงานท่ีออกมา
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก
ท่ีสุด 

 

 
 
 
 

1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
2.การดําเนินการดานเอกสาร
ยังลาชาไมเปนปจจุบัน หรือ
ยังไมเปนระบบ ระเบียบ
เทาท่ีควร 

3.การอยูรวมกันยังมีขอ
ขัดแยงในการทํางานเนื่องจาก
ทุกคนมองแตงานของตนเอง
เปนหลัก ไมชวยเหลืองาน
ผูอ่ืน 

 
 
 
 

1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับ
เจาหนาท่ีใหมากกวานี้และเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายตองทํางานอยาง
เต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือ
ชวยเหลือเพ่ือนในการทํางานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกันอยา
ทําเฉพาะงานในหนาท่ีของตนเอง
ตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 
 
 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2561 

ผูรับผิดชอบ 

หัวหนาสํานัก
ปลัด 
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แบบ ปย.2 



 
ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กิจกรรมในสํานักปลัด 
งานนโยบายและแผน 
   วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการบริหารงานในสํานักปลัด
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
เหมาะสม โปรงใส และเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 

 
 

 - มีการมอบหมาย
คําสั่งการปฏิบัติ
หนาท่ีของสํานักปลัด 
มีแผนงานท่ีชัดเจน 
การปฏิบัติงานจึงไม
สลับซับซอนทุกคนทํา
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
 
- พนักงานทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายอยางมุงม่ัน
และเต็มความสามารถ
เพ่ือใหงานท่ีออกมามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 
 
 
1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
2.การชวยเหลืองานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมายหรือของหนวยงาน
ยังนอย 
3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยง
ในการทํางานเนื่องจากทุกคน
มองแตงานของตนเองเปนหลัก
ไมชวยเหลือผูอ่ืน 

 
 
 
1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับ
เจาหนาท่ีใหมากกวานี้และเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายตองทํางานอยาง
เต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือ
ชวยเหลือเพ่ือนในการทํางานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกันอยา
ทําเฉพาะงานในหนาท่ีของตนเอง
ตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 
 

30 ก.ย.61 
สํานักปลัด 
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แบบ ปย.2 



 
ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

งานสาธารณสุข 
   วัตถุประสงค 
      - เพ่ือใหการบริหารงานในสํานัก
ปลัดเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
เหมาะสม โปรงใส และเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 
 

 
 
- มีการมอบหมาย
คําสั่งการปฏิบัติ
หนาท่ีของสํานักปลัด 
มีแผนงานท่ีชัดเจน 
การปฏิบัติงานจึงไม
สลับซับซอนทุกคนทํา
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
- พนักงานทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบ
อยางมุงม่ันและเต็ม
ความสามารถเพ่ือให
งานท่ีออกมามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 
 
1.ยังไมมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ
งานโดยตรง 
2.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชองไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยง
ในการทํางานเนื่องจากทุกคน
มองแตงานของตนเองเปนหลัก
ไมชวยเหลือผูงานผูอ่ืน 

 
 
1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับ
เจาหนาท่ีใหมากกวานี้และเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายตองทํางานอยาง
เต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือ
ชวยเหลือเพ่ือนในการทํางานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกันอยา
ทําเฉพาะงานในหนาท่ีของตนเอง
ตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 

30 ก.ย.61 
สํานักปลัด 
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ียังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการบริหารงานในสํานักปลัด
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
เหมาะสม โปรงใส และเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนด 
 
 
 

 
 
- มีการมอบหมาย
คําสั่งการปฏิบัติ
หนาท่ีของสํานักปลัด 
มีแผนงานท่ีชัดเจน 
การปฏิบัติงานจึงไม
สลับซับซอนทุกคนทํา
ตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายหรืองาน
อ่ืนๆ ท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 
 
- พนักงานทุกคนทํางาน
ตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบ
อยางมุงม่ันและเต็ม
ความสามารถเพ่ือให
งานท่ีออกมามี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 
 
1.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
2.ในการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชองไมอุทิศ
เวลาการทํางานเทาท่ีควร 
3.การอยูรวมกันยังมีขอขัดแยง
ในการทํางานเนื่องจากทุกคน
มองแตงานของตนเองเปนหลัก
ไมชวยเหลือผูงานผูอ่ืน 

 
 
1.ผูบริหารควรเนนย้ํา หรือกําชับ
เจาหนาท่ีใหมากกวานี้และเจาหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายตองทํางานอยาง
เต็มความสามารถและงานสวนรวม
เราทุกคนตองอุทิศเวลาเพ่ือ
ชวยเหลือเพ่ือนในการทํางานเพ่ือให
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.ทุกคนตองอยูรวมกันแบบพ่ีนอง
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันและกันอยา
ทําเฉพาะงานในหนาท่ีของตนเอง
ตองชวยเหลือผูอ่ืนรวมดวย 

 
 

30 ก.ย.61 
สํานักปลัด 
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แบบ ปย.2 



 ช่ือสวนงานยอย กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

กิจกรรม 
  1.ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
    1.มีการจัดสงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการเงินเขา
รับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานความรูให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองตามระเบียบ 
     2. มีเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐานประกอบฎีกา
กอนจัดเก็บเอกสารเขาเก็บรักษา 
     3. ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงานชัดเจนและมีการ
กํากับดูแลอยางเครงครัด 
    4.มีมาตรการดําเนินการตามวินัยอยางเครงครัด 
สําหรับผูปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย มี
ผูอํานวยการกองคลังกํากับดูแลอยางใกลชิด 

2.การประเมินความเสี่ยง 

      2.1 ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ 

    - เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน
ของเจาหนาท่ี 

      1.ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการ
ปรับปรุงใหมทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจ
และไมทันเวลา 

      2.การวางฎีกาเบิกจายของหนวยงานตางๆ ยังมี
ความคลาดเคลื่อนไมถูกตองตามหมวด/ประเภทใน
งบประมาณรายจาย 

      3.เอกสารรายละเอียดประกอบฎีกาไมครบถวย 
ทําใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย 

ผลการประเมิน 

   กองคลัง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงาน
ประจํา โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการประเมินพบวา 

จากการวิเคราะหสํารวจ พบวา 1.ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ 2.การจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 4.งานการเงินและบัญชี 5.การจัดทํา
แผนท่ีภาษี ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษี และ 6.การ
จัดซ้ือจัดจางผานระบบ CGP ยังมีความเสี่ยง 

 1.ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 

   - เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในเจาหนาท่ี 

      1.ระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการมีการปรับปรุงใหมทําให
เจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจและไมทันเวลา 

      2.การวางฎีกาเบิกจายของหนวยงานตางๆ ยังมีความคลาดเคลื่อน
ไมถูกตองตามหมวด/ประเภทในงบประมาณรายจาย 

      3.เอกสารรายละเอียดประกอบฎีกาไมครบถวน 

      4.ลายมือชื่อผูเบิก ผูมีอํานาจอนุมัติไมครบถวน ทําใหเกิดความ
ลาชาในการเบิกจาย มีการจัดทําแผนการปรับปรุงเพ่ือกําจัดความเส่ียง 
คือ 

      1.มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอยางเครงครัดกอนท่ีจะมี
การเบิกจาย 

      2.ใหหนวยงานเจาของงบประมาณผูเบิกคอยกําชับ กํากับดูแล
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมสงเอกสารการ
เบิกจายใหกองคลังอยางครบถวน และสงภายในกําหนดระยะเวลาอยาง
เครงครัด เพ่ือไมใหระยะเวลาการเบิกจายเกินกวาระเบียบกําหนด 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

( ๒ ) 
3.กิจกรรมการควบคุม 

   3.1ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 

      1.มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินอยางเครงครัดกอนท่ี
จะมีการเบิกจาย 

      2.ใหหนวยงานขาวของงบประมาณผูเบิกคอยกําชับ กํากับ
ดูแล เขาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหดําเนินการเก่ียวกับการรวบรวมสง
เอกสารการเลิกจายใหกองคลังอยางครบถวน และสงภายใน
กําหนดระยะเวลาอยางเครงครัด เพ่ือไมใหระยะเวลาการเบิกจาย
เกิดกวาระเบียบกําหนด 

      3.ใหผูตรวจฎีกาตรวจสอบฎีกากอนอนุมัติเบิกจาย
งบประมาณอยางละเอียด ถ่ีถวน ทุกครั้งกอนมีการเบิกจาย 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   กิจกรรม 
4.1 ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
   - สํารวจขอมูลทางอินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพมา
ชวยในการติดตามขอมูลขาวสาร มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนรับรูขอมูล ปญหาตางๆ 
      1.ภายในสวนงานจะมีการติดตามประสานงสานกันระหวาง
เจาหนาท่ีภายในสํานักงาน เพ่ือจะทําใหการดําเนินการตางๆ ตาม
ภารกิจอํานาจหนาท่ีเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองและ
สมบูรณ 
      2.การประสานงานภายนอกสวนงาน หรือหนวยงานราชการ
ตางๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักปลัดและของ
องคกรเปนไปตามระเบียบ 
 

      3.ใหผูตรวจฎีกาตรวจสอบฎีกากอนอนุมัติเบิกจาย
งบประมาณอยางละเอียด ถ่ีถวนทุกครั้งกอนมีการเบิกจาย 
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ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ  วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560 
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 มีประสิทธิผลและ
เพียงพอท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานทีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไวแลว แตท้ังนี้ก็ยังมีพบความเสี่ยงในกองคลัง คือ 
 1. กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เปนความเสี่ยงเนื่องจากระเบียบหลักเกณฑตามหนังสือสั่งการ
มีการปรับปรุงใหมอยูเสมอ และบางครั้งหนวยงานไดรับหนังสือสั่งการลาชา ทําใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบไมเขาใจ
และไมทันกับเวลา และยังขาดสถานท่ีในการจัดเก็บเอกสารท่ีปลอดภัย 
  ซ่ึงจะไดมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลตอไป 
            ลายมือชื่อ..นางพิจิตร    จันทรา.. ผูรายงาน     
                (นางพิจิตร   จันทรา) 
                         ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลัง                                                                             
               วันท่ี  14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 
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ช่ือสวนงานยอย  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
 

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 
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ช่ือสวนงานยอย   กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในระดับกองชาง 

ณ  วันท่ี   30   กันยายน   พ.ศ.  2559 

องคประกอบการควบคุมภายใน  (1) ผลการประเมิน / ขอสรุป  (2) 
1.  สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1  สภาพแวดลอมภายใน  
    กองชางองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ไดวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในท่ีมีผลตอการควบคุม  โดยวิเคราะหจาก
ภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาท่ี
ภายในกองชาง ท่ี 720 2559  ลงวันท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ. 
2559   ดังนี ้
  1. งานกอสราง    มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  1  คน 

  2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  
1  คน 

  3. งานประสานสาธารณูปโภค    มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  2  
คน 

 4. งานผังเมือง   มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  3  คน 

 
1.2  สภาพแวดลอมภายนอก   
    ระเบียบกฎหมายใหมท่ีออกมาบังคับใช เปนปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงตองศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม  เชน    
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และ แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 
2549 
-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522  และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
-  พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  2518  และแกไข
เพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  เปนตน 
2.  การประเมินความเส่ียง 

     มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรและสวนงาน ท่ี
ชัดเจน  และสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับกิจกรรม  ทําให
การทํางานบรรลุวัตถุประสงคดวยงบประมาณและทรัพยากรท่ี
กําหนดไวไดอยางเหมาะสม  ดังนี้ 
2.1  สภาพแวดลอมภายใน 
     2.1.1  ภารกิจงานประจํา  วิเคราะหจากความเพียงพอ
ของงานประจํา  ตามคําสั่งแบงงาน  ท้ัง  4  ดาน 

 
กองชาง   ไดวิเคราะหประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  จากภารกิจงานประจํา ตาม
คําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาท่ีภายในกอง
ชาง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ท่ี  
720 / 2559 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  พ.ศ. 
2559  โดยวิเคราะหประเมินผลตาม
องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ. 2544    พบวา   
  1.  งานกอสราง 

  2.  งานประสานสาธารณูปโภค 

  3. งานผังเมือง 

        มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  และหนวยงาน
ไดวางแผนการปรับปรุงอยางรัดกุม  โดย
กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุกสวน  
เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและ
สอดคลองกับความเสี่ยง  ซ่ึงจะทําใหการ
ควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีนาพึงพอใจ  โดยใน
สวนงานออกแบบและควบคุมอาคาร  พบวา  
ยังมีขอบกพรอง ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผล
ตอไป 

 
ผลการประเมิน  พบวา  กองชางองคการ
บริหารสวนตําบลจําปาโมง  มีการประเมิน
ความเสี่ยงตามวิธีท่ีกําหนดตามเอกสาร
คําแนะนํา   การนํามาตรฐานการควบคุม
ภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ และใชแบบประเมิน
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินพบวา มี
การควบคุมเพียงพอแลว คือมีการปฏิบัติ
ถูกตองตาม 
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องคประกอบการควบคุมภายใน  (1) ผลการประเมิน / ขอสรุป  (2) 
   2.2  สภาพแวดลอมภายนอก 

     2.2.1  จากสถานท่ีตั้ง  กฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ตางๆ ท่ี มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
 1.สงเจาหนาท่ี ไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความชํานาญมากข้ึน 

2.ขออัตราบุคลากรเพ่ิมเติม 

3.ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจนกรณีไมอยูใหมีผูทําหนาท่ี
แทน 

4.จัดหาอุปกรณชวยในการสํารวจ และออกแบบเพ่ือใหงานมีความ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน 

5.จัดหาพาหนะท่ีใชในการเดินทางไปควบคุมงานใหเพียงพอ 

6.ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมอาคารรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

7.ใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานออกแบบและควบคุมอาคาร  ศึกษา
คูมือ ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆท่ีเก่ียวของ ใหชัดเจนและมี
ความรูความเขาใจเปนอยางดี 
4.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

      นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารท้ัง Internet  โทรศัพท  
โทรสาร  การประชุม  การปรับปรุงคําสั่ง  การพัฒนาบุคลากร   
การติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอก  มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ  ทําใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทันเวลา 
สามารถตรวจเช็คขอมูลได   
 

 
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ 
แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2549 
 

-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
-  พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. 2518  และ
แกไขเพ่ิมเติม  แตงานออกแบบและควบคุมอาคาร 
ยังมีขอบกพรอง   ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผลตอไป  
ผลการประเมิน  พบวา  ในภาพรวม 

กองชางองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  
มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และยังขาดนายชางท่ีจะ
มาควบคุมงานกอสราง   
 
 
 
 
ผลการประเมิน  พบวา ขอมูลสารสนเทศและการ
สื่อสารมีความเหมาะสม 
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แบบ ปย.1 



 
 
 
 
 

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  
การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑดี 
พอสมควร  แตงานออกแบบและควบคุม
อาคาร ยังมีขอบกพรอง   ซ่ึงจะดําเนินการ
ติดตามผลตอไป  
 

 

สรุปผลการประเมิน 
จากการประเมิน  พบวา  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  มีการวางแผนการปรับปรุงอยางรัดกุม  มีการ

กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุกสวนงาน  โดยใหผูรับผิดชอบงานทุกงานนําเสนอขอบกพรองและ
จุดออนของการปฏิบัติงานรวมกัน  เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับความเสี่ยง  ซ่ึง
จะทําใหการควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีนาพึงพอใจ   แตมีกิจกรรม  1  กิจกรรมท่ีตองจัดการบริหารความ
เสี่ยง  คือ   

1. กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสราง  ยังขาดบุคลากรในการควบคุมการ
กอสราง ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผลตอไป  

 
 
 
                   ลงชื่อ     วิวัฒน   ทองทิพย   ผูรายงาน      
                    (นายวิวัฒน  ทองทิพย) 
           ตําแหนง    ผูอํานวยการกองชาง อบต.จําปาโมง 
              วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560 
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แบบ ปย.1 



 
ช่ือสวนงานยอย  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

กองชาง 

    กิจกรรม 

1.  ดานงานออกแบบและควบคุมงาน
กอสราง 

   วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหงานกอสรางตางๆ ในเขต อบต. 
เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ  
และขอบังคับ 
- เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 
และ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 

 

 
 
 
 
 

1.โครงสรางและ
วัสดุกอสราง  ให
ไดตามมาตรฐาน 
หรือตามแบบ
แปลนท่ีกําหนด 

  

 
 
 
 
 
 

1. ใชแบบสอบ
ทานในการ
ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. ดูจากรายงาน
ชางผูควบคุมงาน 

 

 
 
 
 
 

 
1. ไมมีนายชางควบคุม
งาน 

2. สภาพพ้ืนท่ีมีขนาด
ใหญพาหนะท่ีใชในการ
เดินทางไปควบคุมงานมีไม
เพียงพอ 

3. ราคาวัสดุตางๆ มีการ
ปรับราคาทําใหการ
ประมาณราคา
คลาดเคลื่อน 

 

 
 
 

 
 

1.  สงเจาหนาท่ี ไปศึกษาอบรม
เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความชํานาญมากข้ึน 

2.  ขออัตราบุคลากรเพ่ิมเติม 

3. ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความ
ชัดเจน กรณีไมอยูใหมีผูทําหนาท่ีแทน 

4. จัดหาอุปกรณชวยในการสํารวจ และ
ออกแบบเพ่ือใหงานมีความสะดวก 

 

 
 
 

 
 

30  กันยายน 

พ.ศ.  2561 

ผูรับผิดชอบ 

ผอ.กองชาง  
 อบต.จําปาโมง 
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แบบ ปย.2 



ช่ือสวนงานยอย  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปส้ินสุด   วันท่ี  30   กันยายน   พ.ศ.  2560 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของการควบคุม 

การ
ควบคุม 

ท่ีมีอยู 

การ 

ประเมินผล 

การควบคุม 

ความเสียง 

ท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

 การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
 

กิจกรรมดานงานออกแบบและควบคุม
งานกอสราง (ตอ) 
   วัตถุประสงคของการควบคุม 

- เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2548 และ แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.จากประชาคม 

ของแตละหมู 
บาน 

 
 
 
4. ผูรับจางบางรายไม
ปฏิบัติตามสัญญา  ทําให
เกิดความลาชาในการ
กอสราง 

 
 
 
5. แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจงานจาง  ติดตาม 
และตรวจเปนระยะๆ 
อยางตอเนื่อง 

6. กําชับเจาหนาท่ีให
ติดตามขาวสารเก่ียวกับ
ราคาวัสดุตางๆ อยูเสมอ 
เพ่ือใหทันตอสถานการณ
ปจจุบัน 

 
 
 
 

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. 2560  
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ช่ือสวนงานยอย:  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
1.สภาพแวดลอมการควบคุม 

1.1 สภาพแวดลอมภายใน 
   (1) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการนํา
หลักสูตรสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มาจัดทํา
แผนการจัดประสบการณการเรียนรู 
   (2) บุคลากร ขาดความรูความเขาใจการจัดทํา
แผนปฏิบัติพัฒนาการศึกษา 4 ป (2561-2564) 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ แผนปฏิบัติ
ประจําปการศึกษา 
   (3) ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 คน ยังไมจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีทางดานการดูแลเด็กปฐมวัยโดยตรง 

   (4) บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการกําหนด
ขอตกลงและเกณฑตัวชี้วัดการปฏิบัติงานตามการ
ประเมินพนักงานสวนทองถ่ินระบบแทง ทําใหผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปไมมีหลักฐานท่ี
สอดคลองกัน 

   1.2 สภาพแวดลอมภายนอก 

   (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังขาดงบประมาณในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนท่ีปลอดภัยและเอ้ือตอการจัดการ
เรียนการสอน 

   (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขาดอุปกรณในการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก และสนามเด็กเลนท่ีไดมาตรฐานในการ
พัฒนาการดานรางกายใหกับเด็กไมเพียงพอ เหมาะสม
ตามวัย 

   (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสถานท่ีท้ังภายในและ
ภายนอกหองเรียน คับแคบไมเหมาะสมเพียงพอตอ
สัดสวนเด็กเล็ก 

 
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดทําการ
ประเมินผลตามองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน วาดัวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
   สภาพแวดลอมควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ 
ชวยทําใหการควบคุมภายในท่ีมีอยูมีประสิทธิผลดี 
และมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารงานแบบมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการมอบหมายอํานาจหนาท่ี 
แบงงานความรับผิดชอบอยางชัดเจน มีการบันทึก
ผลการปฏิบัติงานประจําวัน มีการจัดทําแผนพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือของบประมาณจากขอบัญญัติ
ประจําปของ อบต. และสงเสริมใหบุคลากรพัฒนา
ตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

    
 
สภาพแวดลอมภายนอกของกองการศึกษาฯ ชวยทํา
ใหการควบคุมภายในท่ีมีอยูมีประสิทธิผลดี มีการ
ประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง 
ใหมีสวนรวมในการแกไขปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีความแข็งแรง เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอน 
   แตพบความเสี่ยงในกิจกรรมการจัดทําแผนการจัด
ประสบการณเรียนรู การจัดทําเครื่องมือเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ยังตองปรับปรุง 
ควบคุม และติดตามผลเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน 
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  องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
2. การประเมินความเส่ียง 
   มีการกําหนดวัตถุประสงคนโยบาย แผนงานท่ีชัดเจน 
วัตถุประสงคและกิจกรรมสอดคลองกันในการท่ีจะทํางาน
ใหสําเร็จ มีการบริหารความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม มี
กลไกท่ีระบุปจจัยใหเห็นถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และ
หาแนวทาง มาตรการ วิธีการในการปองกันเพ่ือลดความ
เสี่ยงใหการดําเนินงานสามารถกระทําใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายท่ีตั้งไว การเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหาร
จัดการ การพัฒนาครู และการบริหารงบประมาณท่ี
เพียงพอไดประโยชนสูงสุด 
 
 
 
 
 
3.กิจกรรมการควบคุม  
   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําใหม่ันใจวา เม่ือนําไป
ปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝายบริหารกําหนดไว
เพ่ือควบคุม จะชี้ใหผูปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการปฏิบัติงาน มี
แผนการใชงบประมาณ มีการมอบหมายงานใหบุคลากร
ในการดําเนินงานท่ีชัดเจน มีการจัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม ประชุมสัมมนาเปนประจําอยางตอเนื่อง 

 

4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
   1.นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดตอขอมูลขาวสาร 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ทําใหสามารปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการไดทันตามกําหนด 

 
   ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงท่ี
เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล ในกอง
การศึกษา พบวา 

   - ครูผูดูแลเด็กไมสามารถนําแผนการศึกษามาใช
ในการเรียนการปฏิบัติงานไดจริงครบทุกหนวย
การเรียน และไมปรับปรุงแผนการจัด
ประสบการณ 
   - ครูผูดูแลเด็กไมจัดทําเครื่องมือเกณฑการ
ประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   - ครูผูดูแลเด็กไมศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา
แหงชาติ นโยบายรัฐบาล เพ่ือนํามาจัดทํา
หลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แผนการจัด
ประสบการณ และแนวทางในการดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
 ระบบการติดตามประเมินผลในกองการศึกษาฯ 
พบวา มีการควบคุมตามความเหมาะสม โดยมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานเปนระยะ เชน รายสัปดาห 
รายเดือน รายภาคเรียน รายปการศึกษา และราย
ปงบประมาณ ดูแลและสรางจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติงานใหบุคลากร ใหศึกษาระเบียบ วิธี
ปฏิบัติงาน จัดทําเอกสารหลักฐาน และรายงาน
พรอมขอเสนอแนะใหผูบริหารทราบเพ่ือสั่งการ
แกไข และกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานประจําป
ตอไป 

   ระบบสารสนเทศและการสื่อสารในกองการ
การศึกษาฯ พบวา การใชมีระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกดานและมี
การติดตอประสานงานท้ังภายในและภายในระดับ
ด ี
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แบบ ปย.1 



 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
   2.การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหตรงกับความตองการของ
คณะกรรมการบริหารศูนยฯ ผูปกครอง และประชาชนอยาง
แทจริง 
   3.มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปน
ปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามความเปนจริงและมี
รายละเอียดครบถวน 
5.วิธีการติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรดานปริมาณ คุณภาพ 
และประโยชนคุมคา โดยกําหนดวิธีติดตามการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบตอเนื่อง ท้ังระหวางกอนการปฏิบัติงาน ระหวางการ
ปฏิบัติงาน และหลังการปฏิบัติงาน โดยใหบุคคลภายนอกเขามา
เขามีสวนรวมในกระบวนการประเมิน เนนผลการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิผล เกิดประโยชนคุมคา ทันเวลา และเปนประโยชน
ตอองคการ 

มีการเผยแพรผลงานของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มีการนําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการ
ติดตอสื่อสารกับผูปกครอง มีบอรด
ประชาสัมพันธ จัดทําคูมือผูปกครอง และ
ใหขอมูลในการพัฒนาเด็กอยางตอเนื่อง 
เหมาะสม ทันเวลา 
 
 
   การติดตามและการประเมินผลในกอง
การศึกษาฯ พบวา บุคลากรมีการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ มีการ
ประเมินตนเอง และยอมรับผลการประเมิน
จากบุคคลภายนอก ผูบังคับบัญชา ผูบริหาร 
มีการปรับปรุงตนเองและผลการปฏิบัติงาน
ตามขอบกพรองท่ีพบ และมีการ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบันอยูเสมอ มีการมอบหมายงานใน
หนาท่ีในการศึกษากฎระเบียบใหมๆ เพ่ือ
ประโยชนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในปตอไป 

 
สรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมินโดยรวม พบวา การควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน แตยังมีจุดเสี่ยงท่ีทําใหการปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน จะตองกําหนดวิธีการปรับปรุงท่ีเหมาะสม โดยมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ ดังนี้ 

  1.ดานการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองปรับปรุงสถานท่ีรอบอาคาร รวมถึงปรับปรุง
สนามเด็กเลนให 
          เด็กพัฒนาการดานรางกายไดเต็มท่ี ปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสมตามวัย 

2.ดานการบริหารบุคลากร ครูยังขาดประสบการณดานการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง ประกอบ
กับมีกิจกรรมในการดําเนินงานมาก จึงทําใหการปฏิบัติงานบางอยางลาชา 

  
    (ลงชื่อ)    …อุษากร……สีดาบุตร……………  ผูรายงาน 
                  (นางอุษากร… สีดาบุตร) 
                ตําแหนง   ผ.อ.กองการศึกษา ฯ 
           วันท่ี   30  กันยายน   2560 
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แบบ ปย.1 



 



 
ซ่ือสวนงานยอย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําลบจําปาโมง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ

งานท่ีประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.กิจกรรมการพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัตถุประสงคของการควบคุม 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให
พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีดาน
การสอนมีความรูความเขาใจท่ี
เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ สื่อ
การเรียนการสอน และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็กใหเพียงพอ
ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ลุลวง 

- เพ่ือจัดภูมิทัศนการเรียนรูให
เด็กไดเรียนรูจากสื่อท่ีเปนของ
จริง 

 
 

- มีคําสั่งแบงงานท่ีครู
ผูดูแลเด็กอยางชัดเจน 
   - มีบันทึกมอบหมายงาน
อยางชัดเจน 
   - ประชุม/ตรวจสอบ 
รวมกับคณะกรรมการ
ศูนยฯ ผูปกครอง ผูบริหาร 
เพ่ือประโยชนในการเรียน
การสอน 

  
 
  - สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือจัดภูมิทัศนการเรียนรู
ใหเด็กไดเรียนรูตามความ
จําเปนและตาม
งบประมาณ มีการตรวจ
เยี่ยม 
   - ประเมินศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ อบต. ตาม
เกณฑมาตรฐาน 
 

 
 

   - เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติ
หนาท่ียังตองการความรู
ใหมๆ ใหเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
   - วัสดุและอุปกรณ สื่อ
การเรียนการสอน และ
เครื่องเลนพัฒนาการ ใน
การปฏิบัติงานยังไม
เพียงพอและยังขาด
อุปกรณ สนามเด็กเลนใน
การจัดกรรม 
   - จัดภูมิทัศนและให
ผูเรียนไดเรียนรูจากของ
จริง 

 
 

   - มีการจัดทํา
แผนชี้แจงแนวทาง
ดําเนินงานของ
ศูนยฯ  
   - จัดสงครูผูดูแล
เด็กเขารวม
ฝกอบรมในสวนท่ี
เก่ียวของ 

 
 

30 กันยายน 
2561 
ผอ.กอง

การศึกษาฯ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน 
ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 
 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

 
 

2. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงคของการควบคุม 
- เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงาน
สงเสริมการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามกฎหมาย
กําหนด 

    
 

 
   1.มีการสงผูดูแลเด็กเขา
รับการอบรมและศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรีสาขา
เอกปฐมวัยใหครบทุกคน 
   2.จัดทําแผนการพัฒนา
ศูนยเด็กใหคอบคลุมทุก
ดานการเรียนการสอน 
   3.จัดหาสื่อการเรียน
การสอนใหครอบคลุมทุก
ดาน 
   4.ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี 

 
 

 
   1.การควบคุมท่ีมี
อยูยังไมครอบคลุม
ชัดเจนเพียงพอ 

 
 
 

   1.บุคลากรท่ีเปน
พนักงานจางยังขาด
ประสบการดานการสอน
เด็กอนุบาล การจัดการ
ศึกษาปฐมวัยยังไมได
มาตรฐาน 

   3.ดานสถานท่ีภายใน
บริเวณศูนยฯ มีการ
ปรับปรุงเพียงบางสวน 
สถานท่ีคับแคบยังขาด
อุปกรณสนามเด็กเลน 

 
 
 

   1.สงเจาหนาท่ีเขารับการ
อบรม ดานตางๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพดานตางๆ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผูดูแลเด็ก
ใหมีทักษะมากข้ึน 

   2.จัดหาอุปกรณสําหรับ
พัฒนาการดานสนามเด็กเลน 

   3.รื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีกีด
ขวาง เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีให
กวางขวางข้ึน 

 
 

30  ก.ย. 61 
ผอ.กอง

การศึกษา 
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แบบ ปย.2 



 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมท่ีมีอยู 

 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 

 
 

 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 
กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

3.กิจกรรมดานการ
สงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 - เพ่ือใหงานบริหาร
การศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามขอ
กฎหมายกําหนด 

 

 
 
 

1.มีคําสั่งแบงงานภายใน
กองการศึกษาฯ แบง
หนาท่ีความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีแตละคนให
ชัดเจน 
2.สงเจาหนาท่ีเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

 
 
 

1.การควบคุมท่ีมีอยูยังไม
ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ 

 
 
 

1.ขาดแคลนบุคลากรทําใหงาน
ลาชาไมตรงตามกําหนด 
2.บุคลากรท่ีมีอยูไดรับ
มอบหมายงานดานอ่ืน 
นอกเหนือจากงานในหนาท่ี ใน
ปริมาณท่ีมาก 

 
 
 

1.บรรจุบุคลากรใหครบ
ตามตําแหนงเพ่ือ
รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง 

 

 
 
 

30 ก.ย. 
2561 
ผอ.กอง 

การศึกษาฯ 
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แบบ ปย.2 



 
 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 
และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 

 
 

 
ความเสี่ยงท่ี 

ยังมีอยู 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 
กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

3.กิจกรรมดานการ
สงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (ตอ) 
- เพ่ือใหใชจายงบประมาณ
ดานการจัดงานประเพณี
ทองถ่ินเปนไปตามระเบียบ 
จําเปนและประหยัด 

 

 
 
 
1.เบิกจายเทาท่ีจายจริง 
และใชจายอยางประหยัด 

 
 
 

1.กําหนดแนวทางในการจัด
งานตามโครงการในแตละครั้ง
ใหมีความชัดเจนและการจัดซ้ือ 
จัดจาง เบิกจายเทาท่ีจายจริง 
และใชจายเทาท่ีจายจริง และ
ใชจายอยางประหยัด 

 
 
 

1.การตัดซ้ือจัดจาง
ในโครงการบางออ
ยางไมสามารถ
ดําเนินการได 

 
 
 

กําหนดมาตรการ งบประมาณท่ี
ตอบสนองความตองการและ
แกไขปญหาอยางจริงจังและใช
จายอยางประหยัด 

 
 
 

30 ก.ย. 
2560 
ผอ.กอง

การศึกษาฯ 

 

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

 ตําแหนง  ผ.อ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
                                  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 
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แบบ ปย.2 



 
ช่ือสวนงานยอย:  กองสวัสดิการสังคมฯ   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันท่ี  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560 

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 
ตามนโยบายและวิธีบริหารดานทรัพยากรบุคคล 

1.2 สภาพแวดลอมภายนอก 
      -ระเบียบกฎหมายใหมท่ีออกมาบังคับใชเปน
อุปสรรคการปฏิบัติหนาท่ี ซ่ึงตองศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติม 

      -มีการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนและเพ่ิมมากข้ึน
เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล 

 

 
ผลการประเมิน 

     กองสวัสดิการสังคม ไดมีโครงสรางการ
บริหารงานและการปฏิบัติงาน คือ  
   1.งานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห 
   2.งานพัฒนาชุมชน 

   3.งานสงเสริมและพัฒนาสตรี 
      จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบวา มี
การควบคุมท่ีเพียงพอและหนวยงานไดวางแผนการ
ปรับปรุงอยางรัดกุม เนื่องจากมีภาระงานทีชัดเจน 
โดยกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยง เพ่ือ
กําหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับ
ความเสี่ยง ซ่ึงใหการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีนาพึง
พอใจ  
 อยางไรก็ตามยังมีจุดออนท่ีมีความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน คือ 
งานดานพัฒนาชุมชน เพราะมีภาระงานท่ีกวาง 
เก่ียวของกับการดํารงชีวิตความเปนอยูของมนุษย ทํา
ใหมีความซับซอนมีรายละเอียดของงานท่ีหลากหลาย
ดาน ประกอบกับหนวยงานขาดบุคลากรในการ
รับผิดชอบงาน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับสวนงานยอยใหมากข้ึน ซ่ึงตองมี
การดําเนินการติดตามผลตอไป 
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แบบ ปย.1 



 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
2.การประเมินความเส่ียง 

      มีการกําหนดวัตถุประสงคระดับองคกรและสวน
งานท่ีชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงคระดับ
กิจกรรม ทําใหการทํางานบรรลุวัตถุประสงคดวย
งบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไวไดอยาง
เหมาะสม ดังนี้ 
2.1 สภาพแวดลอมภายใน 

     - ภารกิจงานประจํา วิเคราะหจากความเพียงพอ
ของงานประจํา ตามคําสั่งและโครงสรางกอง
สวัสดิการสังคม 

2.2 สภาพแวดลอมภายนอก 

      - สถานท่ีตั้ง กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง
การตางๆ มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

       - ขอบเขตเวลาในการดําเนินงานมีจํากัด 
      - ภาระงานมีความซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน  
3.กิจกรรมการควบคุม  
1. บรรจุบุคลากรใหครบตามกรอบอัตรากําลังเพ่ือ
แบงความรับผิดชอบงานในหนาท่ีใหชัดเจน 

2. สงเจาหนาท่ีเขาอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู และ
ประสบการณในการทํางาน 

 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 

1. นําระบบอินเตอรเน็ตมาใชในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดตอขอมูลขาวสาร 
ระเบียบหนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการไดทันที 

2.การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน ใหตรงกับความตองการของ
ประชาชนอยาง 

แทจริง   จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.ติดตอประสานงานทางโทรศัพท  Line Face book 
และโทรสารการติดตอประสานงานกับสวนราชการ
อ่ืนๆ  

ผลการประเมิน 

   กองสวัสดิการสังคม มีการประเมินความเสี่ยงตาม
วิธีท่ีกําหนดตามเอกสารคําแนะนํา การนํามาตรฐาน
การควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติและการใชแบบ
ประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายในของ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พบวา มีการควบคุม
เพียงพอแลว กลาวคือ ไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ
ราชการท่ีเก่ียวของ พบวา ในภาพรวมกองสวัสดิการ
สังคมองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ขาดเพียงแตบุคลากรตําแหนงนักพัฒนาชุมชนในการ
ปฏิบัติงาน และมีขอบเขตเวลาในการดําเนินงานมี
จํากัด ภาระงานมีความซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน 
 
ผลการประเมิน 

      - กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบล
จําปาโมง มีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม เพียงพอ และ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แตยังขาดบุคลากร 
(นักพัฒนาชุมชน) ท่ีจะปฏิบัติงานในสายปฏิบัติการ
ตามภาระหนาท่ี 

 

ผลการประเมิน 

      - ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารของกอง
สวัสดิการสังคม มีความเหมาะสม และทันสมัย 
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แบบ ปย.1 



 
 
 

  องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(2) 
การติดตามและประเมินผล 
  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายงานในหนาท่ีใหความ
ชัดเจน  ใหเจาหนาท่ีจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
รายงานผูบังคับบัญชา ศึกษากฎ ระเบียบใหม ๆ อยูเสมอ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานหัวหนางาน และ ผก.กองสวัสดิการสังคม ตอง
ติดตาม กํากับดูแล 

 

ผลการประเมิน 

      กองสวัสดิการสังคม มีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสาร
คําแนะนํา การจัดทํารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ ขอ 6 การติดตาม
ประเมินผลอยูในเกณฑดีพอสมควรในสวนขอบกพรอง 
ซ่ึงจะดําเนินการติดตามผล ตอไป 

 
 

สรุปผลการประเมิน 
      จากการวิเคราะหสํารวจพบวา ความตองการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในคือ ดานบุคลากร เนื่องจากบุคลากรในกองสวัสดิการสังคม (ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน) ยังขาด 
และไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในหนาท่ี และมีขอบเขตเวลาในการดําเนินงานมีจํากัด ภาระงานมีความ
ซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน ซ่ึงอาจสงผลใหการปฏิบัติงานลาชา ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถโดยตรงมา
ปฏิบัติงานและดําเนินงาน 

ผลการประเมิน   การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม มีการควบคุมไมเพียงพอตาม
วัตถุประสงค  ซ่ึงตองติดตามประเมินผลตอไป 
 
    (ลงชื่อ)   พีรกร    เจริญชนม  ผูรายงาน 
              (นายพีรกร   เจริญชนม) 
                ตําแหนง   ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม ฯ 
           วันท่ี   30  กันยายน   2560 
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ช่ือสวนงานยอย : กองสวัสดิการสังคมฯ อบต.จําปาโมง 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานท่ีประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

 
การควบคุมท่ีมีอยู 

 
 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 

 
 

 
ความเสี่ยงท่ี 

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  งานลาชาไมตรงตาม
วัตถุประสงค ขอบขายระยะเวลามี
จํากัด มีภาระงานซํ้าซอนกับ
หนวยงานอ่ืน 
ปจจัยเส่ียง  
      - ขาดแคลนบุคลากรตําแหนง
นักพัฒนาชุมชน ไดรับมอบหมาย
งานดานอ่ืนนอกเหนือจากงานใน
หนาท่ีในปริมาณท่ีมาก 

 
 
 
 
1.บรรจุบุคลากรใหครบ
ตามตําแหนงเพ่ือ
รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง 

2.คัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความรูความสามารถ
รวมถึงมีคุณธรรมในการ
เปนผูชวยเหลือสนับสนุน
งาน ในกองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 
 
 

30  ก.ย. 61 
ผูอํานวยการ

สวัสดิการสังคม 
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