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ค าน า 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ เป็นหน่วยงานราชการที่ได้มีการติดตามการ
ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6  เพ่ือประเมิน
และควบคุมการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ และก าหนดมาตรฐาน
ในการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  ซึ่งก าหนดไว้ปีละหนึ่งครั้ง โดยจะต้องแสดงข้อมูล
สรุปภารกิจ และวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
การควบคุม  ความเสี่ยงที่ส าคัญ  ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุม
ภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล พร้อมทั้งส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับทราบ  นั้น    

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบประเมินระบบ
การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ ประจ าปี 2561 ตามค าสั่งที่ 015 /2561 ลงวันที่   
7 กุมภาพันธ์ 2561 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544 จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยได้ก าหนดให้
หน่วยงานประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม 
  ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตามระเบียบฯข้อ 6 งวดสิ้นสุด 
30 กันยายน 2561  เพ่ือช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอเกิดการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งรายงานการติดตามประเมินผลดังกล่าวจะยังเป็นสายงานและระเบียบต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ ซึ่งได้ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินฯ  ข้อ 6  งวดประจ าปีงบประมาณ 2561  ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึงวันที่  
30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงจัดส่งรายงานแบบติดตามและประเมินผล ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ก าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดต่อไป 
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แบบ   ปย. ๑ 
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รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.1)  กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล    
         เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ครั้ง และ
โควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของพนักงานซึ่งท าให้เกิดความขัดแย้งกันภายในองค์กร
ท าให้พนักงานขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
๑.2) กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
        เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและ
สมาชิกสภา อบต.ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ 
๑.3) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ  มีการปลูกต้นไม้
แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทางภายในต าบล, เจ้าหน้าที่ยัง
ขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิด
แอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาท ี เป็นต้น 
 
 

ผลการประเมิน 
     ส านักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น  5 งาน   คือ ๑. งานบริหารทั่วไป  
๒. งานนโยบายและแผน 3. งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
5. งานการเจ้าหน้าที่   จากการวิเคราะห์ประเมินผล
ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔  พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
จ านวน 8 กิจกรรม ดังนี้ 
๑. กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล 
๒. กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. กิจกรรมด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
๔. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้าง

ความสามัคคี คืนความสุขแก่คนในชาติ 
๕. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน

จากโรคติดต่อ   
๖. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๗. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร 
๘. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 

 
      



 
 

 
แบบ   ปย. ๑ 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑.4)  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การแบ่งฝ่ายทางการเมือง,  
เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพ้ืนที่ 
 
๑.5) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชน
ไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน 
ปรับปรุง ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรควัณโรค  
เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแล
รักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง 
๑.6) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
       เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
คือมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ท าให้ยากต่อ
การควบคุมป้องกัน 
1.7) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร 

เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  ขาด 
เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านการเกษตร และปัจจัยภายนอก คือ  
ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ 
โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 
1.8) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
        เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  การลง
เลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่องมา
ลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและ
ไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็น
เรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
 
 
 
 

และจากการติดตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.2)  พบว่า
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงการควบคุม กิจกรรมที่ยังไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ ของ
หน่วยงาน,  กิจกรรมด้านงานบริหารงานบุคคล, 
กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น , กิจกรรมการลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน,กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน,  
กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ, กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด,  กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร, กิจกรรม
ด้านงานสารบรรณ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
     ซึ่งต้องน าไปจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป 



 
แบบ   ปย. ๑ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
 ๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๒.1) กิจกรรมด้านงานบริหารบุคคล    
    ความเสี่ยงเกิดจากความขัดแย้งของพนักงานส่วนต าบลเมื่อเสร็จ
สิ้นการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะมีผู้เห็นว่าตนเองไม่ได้
รับผลประโยชน์จากการประเมินและยังเห็นว่าการประเมินไม่เป็น
ธรรมไม่มีความเหมาะสม อีกทั้งการกระบวนการประเมินยังถูก
แทรกแซงจากฝ่ายต่างๆ 
๒.2) กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
     จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับ
ประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจาก
ทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภา
ฯ เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ  ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย 
 
๒.3) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
     การประเมินความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงน้อย แต่การปลูก
ต้นไม้ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทางย่อมส่งผลต่อสภาพภูมิทัศน์ใน
เขตต าบลและลดภาวะโลกร้อนและการลดใช้พลังงานในภาพรวม
ของประเทศ ส าหรับการลดใช้พลังงานภายในส านักงานยังมีไม่
สามารถปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลต่อภาวะเสี่ยงต่อการ
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจ่ายค่าไฟฟ้าในระยะยาว 

     
 การประเมินความเสี่ยงในส านักงานปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ  อยู่ใน
ระดับท่ีมีความเหมาะสม  ครอบคลุมทุก
ด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน  
เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับ
ส่วนงานและระดับกิจกรรมการท างานที่
สอดคล้องกันมากข้ึน  เน้นในกิจกรรมย่อย 
และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงาน
เพ่ิมข้ึน    ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง
จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ   ปย. ๑ 
 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.4) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความ
สามัคคี คืนความสุขแก่คนในชาติ 
การแบ่งฝ่ายทางการเมืองเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ระดับประเทศที่ส่งผล/โอกาสท าให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคลบางกลุ่มในพ้ืนที่ได้ แต่ภายหลังจากมีการ
รัฐประหารท าให้การแบ่งแยกทางการเมืองลดน้อยลง   
 
๒.5) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ 
      โอกาสเกิดโรคติดต่อในพ้ืนที่มีสูง เนื่องจากทัศนคติ
และพฤติกรรมการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชนไม่
ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนเอง และขาดการกระตุ้น 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒.6) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
พ้ืนที่คือ การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ขาดความอบอุ่นในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง 
พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้ายอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้ง
เบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือค้ายาเสพติด เพราะไม่
ต้องการให้คนอ่ืนรู้ อาจท าให้สังคมไม่ยอมรับ ซึ่งโอกาสใน
การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรงว่าจะมี
ผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นท่ีด้วย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



แบบ   ปย. ๑ 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.7 กิจกรรมด้านงานส่งเสรมิการเกษตร  เป็นความเสี่ยง
ที่เกิดจากปัจจัยภายในคือขาดเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้าน
การเกษตร  และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกท่ี
ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ โอกาสที่จะให้การช่วยเหลือ 
ประชาชนจากปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ล่าช้า หรือด้านการ
ส่งเสริมการผลิตต้องอาศัยนักวิชาการเกษตรจากระดับ
อ าเภอ   
๒.8 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
    ปัจจัยเสี่ยงจากการลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและ
ประกาศ เกิดจากความรู้เรื่องงานสารบรรณ ขาดการเอาใจ
ใส่และติดตามน าเอกสารมาไว้ที่งานสารบรรณกลาง  

 

3.กิจกรรมการควบคุม 
๓.1 กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
    สร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานในองค์กร ปรับปรุง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่
เป็นจริง และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สร้าง
ความเข้าใจอันดี ระหว่างพนักงานและผู้บริหารขององค์กร 
๓.2  กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น  ให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ/ข้อบังคับให้
ประชาชนเข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้า
ร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือมีบทก าหนดโทษอย่างไร
บ้าง เป็นต้น  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท า
ประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล ส าหรับผู้มาร่วม
กิจกรรม 
๓.3 กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
    ตรวจสอบเส้นทางหรือพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้
ให้ร่มรื่นและทั่วถึง ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลด
ใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

การประเมินผลการควบคุม  
กิจกรรมการควบคุมของส านักงานปลัดอยู่ใน
ระดับท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้าน
มากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้น
การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและ
ระดับกิจกรรมย่อย แยกเป็น ปัจจัยภายใน
ติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนงานย่อย และ
มีการประชุมติดตามและปรับปรุงระบบงาน
ระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน ท าให้
เจ้าหน้าที่รู้คนรู้บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบมากขึ้น ส าหรับปัจจัยภายนอกมีการ
ประชุมประจ าเดือนระหว่างผู้บริหาร ผู้น า
หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต. เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ชี้แจงการด าเนินงานของ อบต.ให้ประชาชน
ได้รับทราบอยู่เสมอ แต่ต้องมีการติดตามผล
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 



 
 

แบบ   ปย. ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.4 กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน 
      จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และจัดกิจกรรม
ที่สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในต าบล 
๓.5 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ 
   ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติ
ตามหลัก ๕ ป. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ความ
สะอาดเพ่ือลดปริมาณลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานควบคุม
วัณโรค  และใช้แบบสอบทานการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อ
ในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย 
๓.6กิจกรรมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, 
ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุก
เพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรม
พ่ีสอนน้อง เป็นต้น และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียน
และจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด 
๓.7 กิจกรรมด้านงานส่งเสรมิการเกษตร   
      สรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตรโดยตรง  
ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมความรู้ด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับเกษตร
อ าเภอเพ่ือส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร 
๓.9 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและน าหนังสือจาก
ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง 
 

 



 
 

แบบ   ปย. ๑ 
 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑ น าระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหาร
และการปฏิบัติงานราชการของ อบต. 
        ส านักงานปลัดมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือ 
สั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
สามารถปฏิบัติด าเนินงานทันต่อสถานการณ์และเวลาที่
ก าหนดมากข้ึน อีกท้ังยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นอย่างดีด้วย 
    ๔.๒  การประสานงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัด เช่น  
        (๑) การติดต่อประสานงานภายในส านักปลัด 
แจกจ่ายให้ส านัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ 
ภายในไม่เกิน ๑ วัน  
        (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร        
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
 

ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
ส านักงานปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน 
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
 
 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานปลัด ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดใน
เอกสารค าแนะน าการจัดท ารายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ฯ ข้อ ๖ ถือว่ามี
ความเหมาะสมและเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น 



 
สรุปผลการประเมิน 
 จาการวิเคราะห์ส ารวจพบว่า  มีกิจกรรม  8  กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ   

1) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  ความขัดแย้งของพนักงานส่วนต าบลเมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน
เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน เพราะมีผู้เห็นว่าตนเองไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประเมินและยังเห็นว่าการประเมิน
ไม่เป็นธรรมไม่มีความเหมาะสม อีกทั้งการกระบวนการประเมินยังถูกแทรกแซงจากฝ่ายต่างๆ 

2)  กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้า
ร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น า
ท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 

3) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางภายใน
ต าบล, เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ ระหว่าง
พักเท่ียงหรือก่อนเลิกงาน ๓๐ นาท ี เป็นต้น 

4) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี คืนความสุขแก่คนในชาติ  เกิดการแบ่ง
ฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศ ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น 
 5) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดใน
เขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไม่ปฏิบัติตาม
ค าแนะน า ของเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง 
 6) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 7) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร  ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร  ประชาชน
ประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช   

8)  กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของ
เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง 
ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
 ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 
 
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรีหญิง             ผู้รายงาน 
                   (ฌาญาณี    โกสุม) 
       ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                วันที่   28   กันยายน    ๒๕61 
 



 
แบบ ปย. ๒ 

ชื่อส่วนงานย่อย : ส านักงานปลัด อบต.แม่อูคอ 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

1. กิจกรรม 
- งานบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่ อให้เพื่ อให้การบริหารงาน
บุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับโครงสร้างของอบต. 
แ ล ะ เกิ ด ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใน ก า ร
ให้บริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 

๑. มีแบบบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงาน  
๒. มีแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๓ .มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
4. มีค าสั่งคณะกรรมการ
เลื่อนขั้น 
 

มีการประเมินผลงาน
ที่ ผ่ าน ม า ไป ดู จ าก
ผลงานปฏิ บั ติ งาน
จ ริ ง / ห รื อ ดู จ า ก
ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติงาน 

การก าหนดโควต้าการเลื่อน
ขั้นเงินเดือนมีจ านวนจ ากัดท า
ให้เกิดความขัดแย้งกันภายใน
องค์กรท าให้ขาดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

1. สร้างข้อตกลงในองค์กรเพื่อ
ลดความขัดแย้งกัน 
2.การเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ละ
ครั้งควรพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงและควร
โปร่งใส 

๓๐ ก.ย  ๒๕61 
-ปลัดอบต. 
- หัวหน้ าส านั ก
ปลัด 
- นั กทรัพยากร
บุคคล 

ใช้ แ บ บ ส อ บ
ท า น เ ป็ น
เค รื่ อ ง มื อ ใน
ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น
อย่างต่อเนื่อง 

 

 
 



แบบ ปย. ๒ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

2. กิจกรรม 

- การจัดท าประชาคม เพื่อให้

ประชาคมมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมคิด 

ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาใน

ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

๑.ประชาสัมพันธ์ผ่านที่

ประชุมประจ าเดือน , 

ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร ใ ห้

ประชาชนทราบและเข้า

ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 

 

๑. เปรียบเทียบจ านวน

ผู้ เข้ า ร่ วม ป ระ ชุม กั บ

จ านวนประชากรในแต่

ละหมู่บ้านท้ังหมด 
๒. บันทึกรายงานการ
ประชุมที่ระบุรายช่ือ
ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ
หมู่บ้าน 

 
๑. ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี
น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
สัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมด 

๑. ประชุมชี้แจงผ่าน

กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้

ประชาชนตระหนักเห็น

ความส าคัญของการมีส่วน

ร่วมในการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
๒. สร้างแรงจูงใจในการ
เข้าร่วมจัดท าประชาคม 
เช่น การจับสลากรางวัล 
ส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
เป็นต้น 
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0- หัวหน้า

ส านักงานปลัด  
- นั ก วิ เค ร า ะ ห์
นโยบายและแผน 

 
ใช้ แบบสอบทาน
เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล 
เปรียบเทียบสัดส่วน
ผู้ เข้ า ร่ วม ป ระ ชุ ม
ป ร ะ ช า ค ม  กั บ
ครัวเรือนทั้งหมดใน
แต่ละหมู่บ้าน 



            แบบ ปย. ๒                      

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

3. กิจกรรม 

-  การลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้พื้นที่ต าบลแม่อูคอ มี

สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศ

บริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพของ

คนในต าบล 

 

  

 

 

๑. รณรงค์ปลูกต้นไม้

ตามโครงการปลูกต้นไม้

เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะ

โลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ 

๒. จัดท าโครงการคัด

แยกขยะในครัวเรือน

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

๓. มีมาตรการลดใช้

พลังงานในส านักงาน 

 

๑.สอบถามความ

คิดเห็นจากประชาชน 

๒. ประเมินผลจาก

ค่าใช้จ่ายดา้นการใช้

พลังงานเปรียบเทียบ

กับปีที่ผา่นมา 
 

๑. มีการปลูกต้นไม้แต่ยงัไม่

ครอบคลุมทุกพื้นที่/เสน้ทาง

ภายในต าบล 

๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตส านึก

ในการร่วมลดการใช้พลงังาน 

เช่น การเปิด – ปิดแอร์

ระหว่างพักเที่ยงหรือก่อนเลิก

งาน ๓๐ นาท ีเป็นต้น 

 
 

๑. ตรวจสอบเส้นทางหรือ

พื้นที่ว่างเปลา่ที่ควรจะ

ปลูกต้นไม้ให้ร่มร่ืนและ

ทั่วถึง 

๒. สร้างความตระหนักใน

การลดใช้พลังงานกับ

เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
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- หัวหน้าส านักงาน

ปลัด  

- นั ก จั ดก ารงาน

ทั่วไป 

เนื่องจากเป็น

กิจกรรมต่อเนื่อง 

ซึ่งต้องมีการ

ก าหนดแผนการ

ปรับปรุงการให้

บรรลุวัตถุประสงค์

เป็นประจ าทุกปี   



แบบ ปย. ๒ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

4.กิจกรรม 

- ปกป้องเทิดทูนสถาบันและ

สร้างความสามัคคี คืน

ความสุขแก่คนในชาติ 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อสร้างจิตส านึก ความและ

ความตระหนักถึงความส าคัญ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่

เป็นสถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจของ

คนไทยให้เกิดความรัก สามัคคี 

และสร้างความปรองดองสนัติ

สุขแก่ประเทศชาต ิ
 

๑. จัดกิจกรรมวันพ่อ

แห่งชาติ , ร่วมงาน

ปกป้องสถาบัน ณ 

จังหวัดขอนแก่น 

๒. จัดกิจกรรมที่เทิดทูน

สถาบนั เช่น ปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรติฯ การ

ท าความสะอาดหมู่บา้น

เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศล เป็นต้น 
 

 
มีการส่งเสริมกิจกรรม
สร้างสามัคคี แต่ยังไม่
ครอบคลุม ชัดเจน 
และต่อเนื่อง 

 
๑. การแบ่งฝ่ายทางการเมือง 
๒. เกิดความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลบางกลุ่มในพืน้ที ่

๑ . จัดกิจกรรมปกป้ อง

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. จัดกิจกรรมที่สร้าง
ความสามัคคีของคนทุก
กลุ่มในต าบล 
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- ผู้บริหาร  

- ปลัด อบต. 

เนื่องจากเป็น

กิจกรรมต่อเนื่อง 

ซึ่งต้องมีการ

ก าหนดแผนการ

ปรับปรุงการให้

บรรลุวัตถุประสงค์

เป็นประจ าทุกป ี

 



แบบ ปย. ๒ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

5.กิจกรรม 
-การป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค ์
-เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

 

1. พ่นหมอกควันและใส่
ทรายอะเบทเมื่อเกิดการ
ระบาดของไข้เลือดออก 
2. ผ่านสื่อ บวิบอร์ด แผ่น
พับ เสียงตามสาย 
3. กิจกรรมหมู่บ้านรัก
สะอาด 
4. มีค าสั่งกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ฯ ที่ 
๑๖/๒๕๕๕ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ควบคุมวัณโรค    

๑ . ตรวจสอบอัตราการ
ล ด ล ง ข อ ง ผู้ ป่ ว ย โ ร ค
ไข้เลือดออกร่วมกับรพ.
สต.ในเขตพื้นท่ี 
๒ .อ ยู่ ใ น ร ะ ห ว่ า ง
ด า เนิ น ง า น  แ ต่ ยั ง ไ ม่
ชัดเจนเท่าท่ีควร 
 
 
 

๑ . ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นท่ี เนื่องจาก
ประชาชนไม่ปฏิ บั ติ ต าม
ห ลั ก ก า รป้ อ งกั น  ๕  ป . 
เนื่องจากรอให้ อสม.มาดูแล 
๒ . การระบาดของโรควัณ
โรค  
 

๑.ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนให้
ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง  
๒ . จั ด กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ก ว ด
หมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อ
ลดปริมาณลูกน้ ายุงลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

๓ . ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการด าเนินงาน
ควบคุมวัณโรค 

๔. ใช้แบบสอบทานการลดลง
ของการแพร่กระจายเช้ือใน
ชุมชน อัตราป่วย อัตราการ
ตาย 

๓๐ ก.ย ๒๕61 

- หัวหน้าส านักงาน
ปลัด 

- นั ก จั ด ก า ร ง า น
ทั่วไป 

จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ป รั บ ป รุ งป้ อ งกั น
โร ค ติ ด ต่ อ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง และปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 
 



แบบ ปย. ๒ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

6.กิจกรรม 

  - กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค ์
-  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในกลุ่มประชาชน
ทุกเพศ ทุกวัย 
 
  
  
 

๑ .ส่ งเสริมกิจกรรม เด็ ก
และเยาวชน  ด้ านกีฬ า
อย่างต่อเนื่อง 
๒. ตรวจหาสารเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยง 

๑.มีการควบคุม แต่
ยังไม่ทั่วถึง 

๑ . มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
๒. ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า 
ผู้เสพ 
 

๑. จัดให้มีการอบรมโทษ
ของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย 
เช่น การสร้างจิตอาสา , 
กีฬาต้านยาเสพตดิ, 
กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็น
ต้น 
๓. จัดกิจกรรมตรวจสาร
เสพติดในโรงเรียนและจุด
เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้าง
ความตระหนักเก่ียวกับยา
เสพติด 

๓๐ ก.ย. ๒๕61 
- หัวหน้าส านักงาน
ปลัด  
 - นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

ป รั บ ป รุ งก า ร ใช้
แบบสอบทานเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการ
แจ้งเบาะแส พร้อม
ทั้ งป ระสานผู้ น า 
ร่วมเป็นหูเป็นตา
โด ย แจ้ งชื่ อ ผ่ า น 
อบต.หน่วยงานที่
เก่ียวข้องโดยวิธีลับ  

 
 
 



แบบ ปย. ๒ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

7. กิจกรรม 

     กิจกรรมด้านงานส่งเสรมิ
การเกษตร 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ใน
พื้นที่ท่ีประกอบอาชีพเกษตรได้รับ
ความรู้ในการบริหารจัดการด้าน
การเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และมรีายได้จากผลผลติทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

 

มี ก ารม อบ ห มาย งาน ให้
เจ้าหน้าที่ต าแหน่ง บุคลากร 
รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ด้ า น
การเกษตร 

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น
เก ษ ต รขาด ค วาม รู้
ความสามารถที่ต้อง
อาศั ยหลั กวิ ชาการ
ด้านการเกษตร   

๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน
การเกษตร 

๒. ประชาชนประสบปัญหาด้าน
การเกษตร จากภัยธรรมชาติ 
อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเกี่ยวกับ
พืช 

๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ด้านการเกษตร 

๒. ประชาชนประสบปัญหา
ด้ านการเกษตร  จากภั ย
ธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ 
โรคเกี่ยวกับพืช 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕61  
- หัวหน้าส านักงาน
ปลัด 

- นั ก จั ด ก า ร ง า น
ทั่วไป 

 

๑.ประกาศสรรหา/
รับโอน/บรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง 

๒. สนับสนุนการ
ฝึกอบรม/ประสาน
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 

 



แบบ ปย. ๒ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

8. กิจกรรม 
  งานสารบรรณ 
วัตถุประสงคก์ารควบคุม 
เพื่อให้งานสารบรรณ เกิดความ
เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้
สะดวก รวดเร็ว 
 

หัวหน้าส านักงานปลดัแจ้ง
ในที่ประชุมผู้บรหิาร 
พนักงานส่วนต าบล เกีย่วกับ
การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง
ประกาศ ค าสั่งต่างๆ ให้
ธุรการกลางเป็นผู้ออกเลขส่ง 
พร้อมเจ้าของเรื่องน า
เอกสารให้ธุรการกลาง
จัดเก็บไวด้้วย 
 

มีการตดิตาม 
ตรวจสอบโดยหัวหน้า
ส านักงานปลัดในการ
ก ากับดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ 

การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่ง
และประกาศ บางเรื่องเจ้าของ
เรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สาร
บรรณกลางโดยไม่ได้ระบุ ช่ือ
เรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้
กับธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่า
เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจ
เกิดความล่าช้าในการสืบค้น 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ธุ ร ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ น า
หนังสือจากผู้รับผิดชอบงาน
นั้นๆ มาเก็บไว้ท่ีส่วนกลาง 

๓๐  ก.ย. ๒๕61  
 - เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

 

        
 (ลงชื่ อ )ว่าที่ ร้อยตรีหญิ ง .........................................ผู้ รายงาน 
                               (ฌาญาณี    โกสุม) 

             ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
                           
 
 
 



แบบ   ปย. ๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย:    กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  28   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕61 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
๑. การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดย
ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
      
   ๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง  
๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
 
   ๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
๑. ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่
จดัเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี
ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความ
เสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
 
 
 
 
 

 
 

  -   กองคลัง     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงานฯ กอง
คลัง ที่  419 / ๒๕61   ลงวนัที่ ๑ พฤศจิกายน   ๒๕61  
ในภารกิจ   ๕  งาน  คือ  

๑. งานการเงิน 
๒. งานการบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๕. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุม

งบประมาณ 
โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ 

มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   พบว่า   การรับจ่ายเงิน ,การจัดซื้อ
จัดจ้าง, การจัดเก็บรายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการ
และมติ ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๒. ตรวจสอบการรับ และการน าฝากเงิน 
๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ 
 
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือมี
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุยังขาดความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
อาจท าให้การท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อ
องค์กรได้ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้เกิด
การทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้รับการ
อบรมเกี่ยวกับพัสดุและศึกษาเกี่ยวกับระเบียบพัสดุต่างๆ 
 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามีความ
เสี่ยงสูง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจ าเป็นจะต้อง
เก็บเงินไว้กับตัวเอง ซึ่งโอกาสที่เงินจะสูญหายหรืออ่ืนๆ อาจ
เกิดข้ึนก่อนน าส่งคณะกรรมการน าฝากเงินได้ จึงต้องอาศัย
จิตส านึกและการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบสูง  

การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน 
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
    ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ 
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม  
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
 
 

     กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม 
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ความ
เสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป   

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑  มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
     ๔.๒  จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ที่เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ 
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   ๔.๕  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพ่ือน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

 
-   ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร    ของกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน  มีระดับการ
ควบคุมภายในที่ดีพอสมควร   เนื่องจากได้น า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน   เช่น  
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและ
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 

๕. การติดตามประเมินผล 
   -  มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน
เพ่ือท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการ
ประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพื่อหาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน      
   -  ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  แต่ละ
กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคุม
ต่อไป   
 

 
   - จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมี
จุดอ่อนในกิจกรรมการรับเงิน-จ่ายเงิน  กิจกรรม
จัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ 
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในหรือเจ้าหน้าที่ ของกองคลัง   
ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

 



การประเมิน 
จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ  กองคลัง    องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อู

คอ ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61   ถึงวันที่  ๓๐  เดือน   กันยายน พ.ศ.  ๒๕62   
ผลการประเมินตาม แบบ ปย. ๒  ของ กองคลัง    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านลาน     มีการประเมิน
องค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง  ๕  องค์ประกอบ  และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔    มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  
ดังนี้ 

๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน    พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ คือ การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
          ๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานพัสดุยังไม่เข้าใจระเบียบพัสดุเท่าที่ควร,มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท า
ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
          ๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า ยังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้โดยตรง ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิด
ความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 
 

 
 

 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน 
         (นางสาวสุจิตราภรณ์  คงแก้ว) 

                         ผู้อ านวยการกองคลัง 
  วันที่   28   เดือน  กันยายน   พ.ศ.๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปย. ๒ 
ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง อบต.แม่อูคอ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

 

กิจกรรม 

๑. งานการเงินและบัญชี 

การรับและเบิกจ่ายเงินวัตถุประสงค์

การควบคุม 

๑. เพ่ือให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 

การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม

งบประมาณและนอกงบประมาณ การ

บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป

อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน

การเบิกจ่ายเงิน 

๓. เพ่ือให้การเบิกจ่ายและรายงาน

การเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย

การรบัเงิน – การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒)  

 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์

อักษร 

มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม  

๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

๑. สอบทานการปฏิบัติงาน

ให้เป็นไประเบียบ หนังสือ

สั่งการและมติ ครม.และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๒. ตรวจสอบการรับ และ

การน าฝากเงิน 

๓. มีการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายให้

ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่

ละรายการ 
 

๑. การจัดท าเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่าย

ไม่ครบถ้วน 

๒. มีการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายเงิน แต่

เอกสารไม่ครบถ้วน

โดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบก่อน 

 

 
๑.๑ ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อยแต่ละ
กองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
๒. เจ้าหน้าที่การเงิน
และผู้อ านวยการกอง
คลังมีการสอบทาน
การเบิกจ่ายตาม
ขั้นตอน 

28 ก.ย.  61/ 

เจ้าพนักงาน

การเงินและบัญชี

ปฏิบัติงาน,

ผู้อ านวยการกอง

คลัง 

 

 
 
 

 



 
แบบ ปย. ๒ 

ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง อบต.แม่อูคอ 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

 

กิจกรรม 

๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพื่อให้การด าเนินการที่ถูกต้องตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. 

๒๕๔๘  

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม  

๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

๑. เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบให้เข้ารับ

การอบรมเกี่ยวกับ

พัสดุและศึกษา

ระเบียบว่าด้วยการ

พัสดุ  

2.จัดท าเอกสาร

จัดซื้อจัดจ้างให้

ครบถ้วน 

๓. ตรวจสอบการรับ

เงินการน าส่งเงินและ

การน าฝากเงินเป็น

ประจ า 
 

๑. เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ

ยังขาดความรู้ด้าน

พัสดุ  

๒. มีการเร่งรัดการ

จัดซื้อจัดจ้างและ

ปริมาณงานมากท า

ให้เกิดอุปสรรคใน

การปฏิบัติงาน 

๓. เอกสาร

ประกอบการจัดซื้อ

จัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

 
๑. จัดส่งเจ้าหน้าให้
เข้ารับการอบรมและ
ศึกษาระเบียบว่าด้วย
การพัสดุ และมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษร 
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นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ,เจ้า

พนักงานการเงินและ

บัญชีปฏิบัติงาน, 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 
 



 
แบบ ปย. ๒ 

ชื่อส่วนงานย่อย : กองคลัง อบต.แม่อูคอ 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
 

 

กิจกรรม 

๓. งานจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑.   เพ่ือให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 

การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม

งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน

เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบังคับ 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

๓. มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม  

๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

๑. เจ้าหน้าที่จัดเก็บ

รายได้ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายได้

ปฎิบัติงานจัดเก็บ

ภาษีและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ตรวจสอบการรับ

เงินการน าส่งเงินและ

การน าฝากเงินเป็น

ประจ า 

๑.  ยังไม่มีข้าราชการ

ผู้รับผิดชอบต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โดยตรง ซึ่งบางครั้ง

การลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษี

ผู้รับผิดชอบต้องเซ็นชื่อ

ออกใบเสร็จรับเงิน 

และเกิดความเสี่ยงการ

การถือเงินไว้ในมือ

ระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

 
๑. ควรสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ และได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว 
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เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีปฏิบัติงาน, 

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติการ,

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน   
           (นางสาวสุจิตราภรณ์  คงแก้ว) 

                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง        
               วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

                                   



 แบบ ปย.1 
ชื่อส่วนงานย่อย :   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
   กิจกรรมดา้นงานก่อสร้าง  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  
 -ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษา 
สาธารณสมบัติของหมู่บ้าน 
   กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง  
เป็ นความ เสี่ ย งที่ เกิ ดสภาพแวดล้อมภายใน  คื อ 
รายละเอียดกาค านวณประมาณการช่างในแต่ละ
รายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจาก
การค านวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยง  
กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 

1.สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน
ไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณ    
ในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง 

1.มีการประเมินผลความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม เนื่องจาก
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วนกระชั้นชิด ขาด
การวางแผนการด าเนินงาน และการค านวณราคาขึ้นอยู่
กับราคากลางท้องตลาด 
 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายในที่ปรากฏตามค าสั่ง
แบ่งงานในภารกิจ 2 งาน คือ  
1.งานก่อสร้าง 
2.งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
   โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  ผลการประเมิน พบว่า จากการติดตาม
ประเมินผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.3 ) ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้นใหม่ ใน
กิจกรรมอ่ืน คือ งานก่อสร้าง และการค านวณ
ประมาณการช่าง ซึ่งมีการติดตามตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
 
 
การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมีการ
บริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้มาตรฐาน 
ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและการต้อง
ส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปย.1 
ชื่อส่วนงานย่อย :   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  28  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2561 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กิจกรรมควบคุม 
   กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  

-สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่ได้การ
ปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของ
ส่วนรวมร่วมกัน 
  กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง  

- มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
 

2. กิจกรรมงานควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร 
1. มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจไม่ชัดเจน คลุมเครือ 

3.การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดล าดับขั้น
ความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ 

การติดตามและประเมินผล 

1.มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

2.มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการด าเนินงาน 
และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 

3.มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
สอดคล้องกัน 

กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการติดตาม
ประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกิดจาก
ต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 
 
          
 
 
 
 

มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ควบคุมอาคาร ตาม 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร แต่บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรค
งานก่อสร้างเพราะเจ้าหน้าที่มีอยู่จ านวนน้อยและยัง
ไม่ได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับงานก่อสร้างฉบับใหม่ 
 ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการความ
เหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น และ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมิน 
 จากผลการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มี 2 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ 

1.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ 
ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของ
สาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 

2.กิจกรรมงานควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  มีความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
เข้าใจไม่ชัดเจน คลุมเครือ เกิดปัญหาความล่าช้าในการควบคุมอาคาร 

 ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง และกิจกรรมด้านการ
ค านวณประมาณการช่าง มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป   
 
 
 

       (ลงชื่อ)....................................................................     
   (นายทรงกลด   อุ่นนุช) 

                   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
           วันที่  28  เดือน  กันยายน   พ.ศ.2561 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปย.2 
ชื่อส่วนงานย่อย :   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 28  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕61 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
การควบคุม 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

กองช่าง 
๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
โดยมีวัตถุประสงค์การควบคุม 
ดังนี้ 
      ๑. เพ่ือให้งานโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีความมั่นคง แข็งแรง 
ได้รับการดูแลรักษาและ
สนองตอบความต้องการของ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 
 

 
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น า
ชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่
ได้ ก ารปกป้ อง ป้ อ งกัน 
รักษาเห็นคุณค่าของสา
ธารณสมบัติของส่วนรวม
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 

 
๑ .คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในพ้ืนที่ดีขึ้นมี
ความสะดวกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 
 
 
 

 
๑.สาธารณสมบัติที่ เป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประชาชนไม่ได้รับการ
ดูแลรักษา 
 
 
 
 
 

  
ก าชับให้ค าชี้แนะผู้น าชุม
ขน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองใน
การช่วยสอดส่องดูแลงาน
ก่อสร้างในพ้ืนที่ของตนเอง
อีกทางหนึ่ง 
 
 

 
30 ก.ย.60 
ผอ.กองช่าง, 
นายช่างโยธา 

    
 
 
 
 
 

 

 
ปรับใช้แบบ
สอบทานเป็น
เครื่องมือใน 
การติดตาม
ประเมินผล 
และใช้ระบบ
สารสนเทศที่มี
อยู่ใน อบต. 
 
 

 

  

 

 
 



แบบ ปย.2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
การควบคุม1 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

กองช่าง 
2. กิจกรรมงานควบคุมอาคาร 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
 ระเบียบหนังสือและหนังสือสั่ง
การกฎหมายที่ เกี่ยวข้องงาน
ก่อสร้างเพราะเจ้าหน้าที่มีอยู่
จ านวนน้อยและยังไม่ได้เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวหนังสือสั่งการ
และระเบี ยบข้ อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างฉบับ
ใหม ่
 

 
มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในประจ าปี 

 
1.การสอบสอบที่มีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุม  

 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน 
เข้าใจไม่ชัดเจน คลุม 
 
 

 
อบรม/สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้และเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
    
 

 
30 ก.ย.60 

ผอ.กองช่าง,นาย
ช่างโยธา,เจ้า

พนักงานธุรการ 
 

 
- 

 

 

               (ลงชื่อ) ................................................................ผู้รายงาน 

                                (นายทรงกลด   อุ่นนุช) 

                                      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  

                                วันที่ 28  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2561 
 



  แบบ   ปย. ๑ 
 

ชื่อส่วนงานย่อย:  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อูคอ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” 
ดังนี้ 
 (๑) บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์
ด้านการสอนเด็กอนุบาล 
 (๒) ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุง
เพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ และยังขาดอุปกรณ์
สนามเด็กเล่น 
๑.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้     
   - งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. ขาดแคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับ
มอบหมายงานด้านอ่ืนนอกเหนือจากงานในหน้าที่  
ท าให้ปริมาณงานมาก  
 
 
 
 
 
  

ผลการประเมิน 
      กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้างงาน
และการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ งานคือ 
งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  จากการวิเคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ พบจุดอ่อนใน
ภารกิจงานด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
คือ  กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  และกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
     ซึ่งต้องน าไปจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  แบบ   ปย. ๑ 
 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๑. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 
เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ   
๒.๑ ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบหลักสูตร
ปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลต่อความรู้ความ
เข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของ
เด็ก 
๒.๒ สนามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานส าหรับการจัด
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย 
และยงัขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจาก
งบประมาณและความพร้อมด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการ
พัฒนาการของเด็ก  
๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก
บุคลากรในกองการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งได้รับงานจากส่วนอื่นซึ่งอาจ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานล้าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
      การควบคุมท่ีมีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ โดย
การแต่งตั้งนักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนนักวิชาการ
ศึกษา  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ  ก ากับดูแลและช่วยงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   โดยผลการปรับปรุง
ควบคุม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ การส่งเสริมผู้ดูแลเด็ก
เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อน า
ความรู้มาพัฒนาเด็กเล็กในต าบล รวมถึงมีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
 

 
 
 

 
 



 แบบ   ปย. ๑ 
 

องค์ประกอบการควบคมุภายใน 

(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.กิจกรรมการควบคุม  
๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลังเพ่ือ        
แบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้ และประสบการณ์
ในการท างาน 
๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น  
๔. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้
กว้างขวางขึ้น 
 

การควบคุมที่มีอยู่ของกองการศึกษาฯ เป็นไปตาม
โครงสร้างองค์กร และมีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน  
แต่ผลการประเมินและการควบคุมท่ีมีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการ
ติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป 

  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ
หนังสือสั่งการ  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่ง
การได้ทันที 
๒.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง   จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
๓.ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์  และโทรสารการติดต่อ
ประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนๆ  

ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ
กองการศึกษา มีความครอบคลุมทุกด้านและมี
การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกใน
ระดับดี 

   

การติดตามและประเมินผล 

  ปรับปรุงค าสัง่แบง่งานมอบหมายงานในหนา้ที่ให้ความ
ชัดเจน  ใหเ้จา้หนา้ที่ส ารวจขอ้มูลนักเรียน เป็นรายภาค
เรียน  เพื่อรายงานผู้บงัคับบญัชา ศึกษากฎ ระเบยีบ ใหม ่
ๆอยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัตงิานอย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานหัวหนา้งาน และผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ฯ ต้องติดตาม ก ากับดูแล 

 

มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบ
ของกองการศึกษาฯ มีความเหมาะสม และ
เพียงพอ 

 
 



สรุปผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม  ๒ กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  

๑) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดประสอบการด้านปฐมวัย, สถานที่
และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับ 
ปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งท าให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ 

ผลการประเมิน   การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์  ซึ่งต้อง
ติดตามประเมินผลต่อไป 
 
           ว่าที่ ร.ต.หญิง                                     ผู้รายงาน 
                  ( ฌาญาณี  โกสุม ) 
                 หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทน 
                  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                     วันที่   ๓๐  กันยายน   ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อส่วนงานย่อย   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.แม่อูคอ 
รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน 

ส าหรับสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กิจกรรมงานบริหาร
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
 -เพ่ืองานบริหารการศึกษา
และงานส่งเสริมการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 

๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ
การอบรมและศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีสาขาเอก
ปฐมวัยให้ครบทุกคน 
๒. จัดท าแผนการพัฒนา
ศูนย์เด็กให้คลอบคุมทั้งด้าน
การเรียนการสอน  
๓. จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน 
๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

๑. การควบคุมท่ีมีอยู่
ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ 

ความเสี่ยง  
 - การจัดการศึกษาปฐมวัย
ยังไม่ได้มาตรฐาน 
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. บุคคลกรที่เป็นพนักงาน
จ้างยังขาดประสบการด้าน
การสอนเด็กอนุบาล 
๒. ด้านสถานที่ ภายใน
บริเวณศูนย์ฯ  มีการ
ปรับปรุงเพียงบางส่วน 
สถานที่คับแคบ และยังขาด
อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 

๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรม ด้านต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ดูแลเด็กให้มี
ทักษะมากข้ึน 
๒.จัดหาอุปกรณ์
ส าหรับพัฒนาการด้าน
สนามเด็กเล่น 
๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ที่กีดขวาง เพ่ือ
ปรับปรุงสถานที่ให้
กว้างขวางขึ้น 

๓๐  กันยายน  
๒๕๖๑/  

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ ,

นักวิชาการศึกษา, 
เจ้าพนักงาน

ธุรการ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 



กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุม 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

กิจกรรมด้านการส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
เพ่ือให้งานบริหารการศึกษา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามข้อกฎหมาย
ก าหนด 
 

๑.มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
ส่วนการศึกษา ฯแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน 
๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

๑. การควบคุมท่ีมีอยู่
ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน
เพียงพอ 

ความเสี่ยง 
   - งานล่าช้าไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 
ปัจจัยเสี่ยง  
๑. ขาดแคลนบุคลากร 
๒. บุคคลกรที่มีอยู่ได้รับ
มอบหมายงานด้านอ่ืน
นอกเหนือจากงานในหน้าที่   
ในปริมาณท่ีมาก 

๑. บรรจุบุคคลกรให้
ครบตามต าแหน่งเพื่อ
รับผิดชอบงานนั้น
โดยตรง 
 

๓๐  กันยายน  
๒๕๖๑/ 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาฯ ,

นักวิชาการศึกษา, 
เจ้าพนักงาน

ธุรการ 
 

 

 
           ว่าที่ ร.ต.หญิง                                     ผู้รายงาน 
     ( ฌาญาณี  โกสุม ) 
    หัวหน้าส านักปลัดรักษาราชการแทน 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
       วันที่   ๓๐  กันยายน   ๒๕๖๑ 

 

แบบ ปย.๒ 


