
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(ส านักงานปลัด) (ผลการประเมิน)

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม   วเิคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน ส านักงานปลัด  องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน
  1.1 สภาพแวดลอ้มภายใน มีภารกิจตามค าสัง่แบ่งงานและแบ่งภารกิจ 
1.  กิจกรรมดา้นกฎหมายและคดีความ  โครงสร้าง ออกเป็น 3   งาน  ประกอบดว้ย
ไม่มีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบหลกัในการด าเนินการ งานบริหารงานทัว่ไป  งานนโยบายและแผน 
2.  กิจกรรมดา้นการจดัท าประชาคม  และงานกฎมายและคดี
ประชาชนไม่ค่อยเขา้ร่วมประชาคมเพ่ือจดัท าแผนพฒันาสามปี  จากการวิเคราะห์ประเมินผล
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามองคป์ระกอบของมาตราฐาน
3.  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนัพระมหากษติัย์ การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
สร้างความปรองดองสมานท ์ ประชาชนเกิดความแตกแยกกนั ตรวจเงินแผนดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐาน
ไม่สามคัคีปรองดองกนั การควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 พบความเส่ียงใน
4.  กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ภารกิจ  4  กิจกรรม  คือ
ประชาชนอาจไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  อนัเน่ืองมาจาก 1)  กิจกรรมดา้นกฎหมายและคดีความ
การลกัเล็กขโมยนอ้ยจากผูท่ี้เสพยาเสพติด  ซ่ึงไม่มีเงินในการซ้ือยาเสพติด 2)  กิจกรรมดา้นการจดัท าประชาคม

3)  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์
2.  การประเมินความเส่ียง สร้างความปรองดองสมานฉนัท์
2.1  กิจกรรมดา้นกฎหมาย  และคดีความ  การด าเนินการทางดา้นกฎหมาย 4)  กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
และคดีความ  ยงัขาดบุคลากรท่ีจะท าหนา้ท่ีทางดา้นกฎหมาย  ซ่ึงในปัจจุบนั
มีเจา้หนา้ท่ีท่ีท  าหนา้ท่ีทางดา้นกฎหมาย  แต่ไม่มีความรู้ในเร่ืองกฎหมาย จากผลงานพบวา่
ท่ีชดัเจน  ท  าใหง้านดา้นกฎหมายไม่ครบคลุมเท่าท่ีควร 1.  กิจกรรมกฎหมายและคดีความ  ยงัไม่บรรลุ
2.2  กิจกรรมดา้นการจดัท าประชาคม  ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ วตัถุประสงคข์องการควบคุม  ยงัไม่มีการสรรหา
ในการท าประชาคม  เพ่ือจดัท าแผนพฒันา  3  ปี  ขององคืการบริหารส่วน บุคลากรเพ่ิมเต่ิม  ในต าแหน่งนิติกร
ต าบล 2.  กิจกรรมดา้นการจดัท าประชาคม  มีการควบคุม
2.3  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนั  พระมหากษติัย ์ สร้างความปรองดอง และบรรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัหน่ึง  ซ่ึงยงัตอ้งมี
สมานฉนัทป์ระชาชนยงัขาดความรักความสามคัคีกนั  และมีความเห็นท่ี การควบคุมต่อไป  เน่ืองจากประชาชนไม่ค่อย

แบบ ปย.1
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย
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แตกต่างกนัมากเกินไป  ท าใหเ้กิดความแตกแยกกนัไม่สามคัคีปรองดองกนั เขา้ร่วมประชาคมเพ่ือจดัท าแผนพฒันา  3  ปี
2.4  กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ประชาชนอาจไม่ 3.  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนัพระมหากษติัริย์
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการลกัเล็กขโมยนอ้ยจาก สร้างความปรองดองสมานฉนัท ์ มีการควบคุมและ
ผูท่ี้เสพยาเสพติด  ซ่ึงไม่มีเงินในการซ้ือยาเสพติด บรรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัหน่ึง  ซ่ึงยงัตอ้งมีการ
3.  กิจกรรมการควบคุม ควบคุมต่อไป  เน่ืองจากประชาชนเกิดความแตก
3.1  กิจกรรมดา้นกฎหมายและคดีความ แยกกนัไม่สามคัคีปรองดองกนั
(1)  ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานใหมี้ความชดัเจน 4. กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
(2)  ปรับปรุงแผนอตัราก าลงั  3  ปี  ของอบต.  เพ่ือเพ่ิมกรอบอตัราก าลงั  มีการควบคุมและบรรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัหน่ึง
พนกังานส่วนต าบลและด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีท่ีจะมาท า ซ่ึงยงัตอ้งมีการควบคุมต่อไป  เน่ืองจาก การลกัเล็ก
หนา้ท่ีทางดา้นกฎหมายและคดีความ  ต  าแหน่งนิติกรหรือผูช่้วย ขโมยนอ้ย เพ่ือน าเงินไปซ้ือยาเสพติดยงัมีอยูม่าก
(3)  จดัการฝึกอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการด าเนินการทางกฎหมาย  
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีทางดา้นกฎหมายและคดีความ
3.2  กิจกรรมดา้นการจดัท าประชาคม (1) เรียกประชุมผูน้ าชุมชนในหมู่บา้น
เพ่ือช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการประชาคม  วา่มีผลกระทบอะไร
บา้งต่อหมู่บา้นชุมชน
3.3  กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยส์ร้างความปรองดอง
สมานฉนัท์
(1)  จดัท าโครงการเก่ียวกบัการปกป้องเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์
และสร้างความปรองดองสมานฉนัทใ์หม้ากกวา่เดิม
3.4  กิจกรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
(1)  ตั้งศูนยป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในต าบล  และแต่งตั้ง
คณะท างานท่ีมีความรู้ความสามารถและกฎหมายรองรับการปฏิบติังาน
ของคณะท างาน
4.  สารสนเทศและการส่ือสาร
ใชร้ะบบสารสนเทศและการส่ือสารมาช่วยในการควบคุมภายใน
ตามมาตราฐานการควบคุมภายใน  ดงัน้ี
4.1  น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการบริหารงานและปฏิบติัราชการ
เพ่ือช่วยในการติดตามขอ้มูลข่าวสาร  หนงัสือสัง่การ  ระเบียบ  กฎหมาย
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ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  โดยไม่ตอ้งรอรับหนงัสือสัง่การท่ีจะส่งมาจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงอาจลา้ชา้ไม่ทนัต่อเหตุการณ์หรือภาวะท่ีตอ้งรีบปฏิบติั  
เพ่ือมิใหเ้กิดการเสียหายต่อทางราชการ
4.2  การส่ือสารทางโทรศพัทแ์ละโทรสาร  ไดมี้การน าระบบโทรศพัทแ์ละ
โทรสารมาใชใ้นการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  เพ่ือใหมี้การบริหารงาน  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
5.  วธีิการติดตามและประเมินผล
ไดก้  าหนดใหใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล
โดยก าหนดใหค้ณะติดตามและประเมินผลของส านกังานปลดัติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
จดัวางระบบควบคุมภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน

     สรุปผลการประเมิน

          จากการวิเคราะห์ส านกังานปลดั  ผลการประเมินพบวา่
          กิจกรรมด้านกฎหมายและคด ี เป็นความเส่ียงในภารกิจของงานกฎหมายและคดี  เน่ืองจากไม่มีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ
     หลกัในการด าเนินการ
          กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม  เป็นความเส่ียงในภารกิจของงานนโยบายและแผน  เน่ืองจากประชาชนยงัไม่ค่อยให้
     ความส าคญัในการเขา้ร่วมประชาคมเพ่ือจดัท าแผนพฒันา  3  ปี  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือการประชุมเร่ืองอ่ืนๆ
          กิจกรรมปกป้องเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์  สร้างความปรองดองสมานฉันท์  เป็นความเส่ียงในภารกิจของ
     งานการบริหารงานทัว่ไป  เน่ืองจากประชาชนยงัเกิดความแตกแยกกนัไม่สามคัคีปรองดอง
          กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เป็นความเส่ียงในภารกิจของงานการบริงานงานทัว่ไป  เน่ืองจากยงัพบวา่
     มีการระบาดของยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงประชาชนอาจไม่ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

                                                                                         ลายมือช่ือ........................................................
                                                                                                      (นางสาวจอมสุรางค ์ สัณฐมิตร)
                                                                                      ต  าแหน่ง  หวัหนา้ส านกังานปลดั
                                                                                        วนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2557


