
แบบ   ปย. ๑ 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(ส านักปลัด) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(ผลการประเมิน) 

 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

  งานการเจ้าหน้าที่  
1.1  กิจกรรมด้านกฎหมาย   
  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการโดยตรง  การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ท าให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาดได ้ ซึ่งอาจท า
ให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย 
 

 งานแผนและงบประมาณ 
1.2  กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม   
  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  เนื่องจาก
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ
ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าและ
สมาชิกสภา อบต. ที่จะต้องเสนอโครงการเข้าสู่แผนฯ 
 

  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
1.3  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เนื่องจากมีการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพย์ ท าให้ยากต่อการควบคุม
ป้องกัน 
 

  งานบริหารการศึกษา 
1.4  กิจกรรมบริหารการศึกษา 
  เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  เนื่องจากบุคลากรยังขาด
ประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล  ด้านสถานที่ ภายใน
บริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ และ
ยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
 
 
 
 
  

ผลการประเมิน 
 

ส านักปลัด  มีการแบ่งโครงสร้างและการ
ปฏิบัติงาน  ตามค าสั่งแบ่งงาน  ที่ 030/2559 ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559  ทั้งสิ้น  5  งาน  คือ 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานการเจ้าหน้าที่ 
3. งานแผนและงบประมาณ 
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5. งานบริหารการศึกษา 
 

     จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  
พบความเสี่ยงในภารกิจ  4  กิจกรรม  คือ 
1)  กิจกรรมด้านกฎหมาย 
2)  กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม 
3)  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4)  กิจกรรมบริหารการศึกษา 
  



 

       แบบ   ปย. ๑ 
 

 
  

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

  

2.  การประเมินความเสี่ยง 
 

๒.๑  กิจกรรมด้านกฎหมาย   
    เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การด าเนินการ
ทางด้านกฎหมายและคดีความยังขาดบุคลากรที่จะท าหน้าที่
ทางด้านกฎหมายโดยตรง จึงท าให้งานด้านกฎหมายไม่ครบคลุม
และถูกต้องชัดเจน 
 

2.2  กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม   
  เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จาก
สัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับประชากรทุก
หลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน พบว่ายังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติ
ของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ 
เป็นผู้เสนอความเห็นต่างๆ  ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศทุกวัย 

  

2.3  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่คือ 
การขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง ขาดความอบอุ่น
ในครอบครัวและความอยากรู้อยากลอง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่กล้า
ยอมรับและให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสว่าลูกหลานของตนเสพหรือ
ค้ายาเสพติด เพราะไม่ต้องการให้คนอ่ืนรู้ อาจท าให้สังคมไม่
ยอมรับ ซึ่งโอกาสในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากหน่วยงานรัฐเกรง
ว่าจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ด้วย 

 

2.4  กิจกรรมบริหารการศึกษา 
เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
- ผู้ดูแลเด็กยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบหลักสูตร
ปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก 
- ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
อันเนื่องมาจากงบประมาณและความพร้อมด้านอื่นๆ ส่งผลต่อ
การพัฒนาการของเด็ก  
 

  

 การประเมินผลความเสี่ยง     
 

    การประเมินความเสี่ยงในส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูน  อยู่ในระดับท่ีมีความ
เหมาะสม  ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการ
ประเมินครั้งก่อน  เพราะมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการท างานที่
สอดคล้องกันมากข้ึน  เน้นในกิจกรรมย่อย และ
ติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น    ทั้งนี้ 
ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกระดับอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ   ปย. ๑ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
 

๓.1 กิจกรรมด้านกฎหมาย 
        ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้
มอบหมายผู้อ่ืนท างานแทน   จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   ปลูกจิตส านึก
เจ้าหน้าที่ให้มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการมากข้ึน และจัดให้มีระบบการตอบค าถามการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ 
 

๓.2  กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม   
      ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนัก
เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎ/ข้อบังคับให้ประชาชนเข้าร่วมอย่าง
น้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะเกิดผลเสียอย่างไรบ้าง
หรือมีบทก าหนดโทษอย่างไรบ้าง เป็นต้น  รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม เช่น การจบัสลากรางวลั ส าหรับผู้
มาร่วมกิจกรรม 
 

๓.3 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง, 
ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , กีฬาต้านยาเสพตดิ, กิจกรรมพี่สอน
น้อง เป็นตน้ และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจดุ
เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

3.4  กิจกรรมบริหารการศึกษา 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพ่ิมความรู้ และประสบการณ์ใน
การท างาน 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น  
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมินผลการควบคุม  
 

     กิจกรรมการควบคุมของส านักปลัดอยู่ในระดับ
ที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่า
การประเมินครั้งก่อน โดยมีการเน้นการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมย่อย 
แยกเป็น ปัจจัยภายในติดตามตรวจสอบโดย
หัวหน้าส่วนงานย่อย และมีการประชุมติดตามและ
ปรับปรุงระบบงานระหว่างผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกเดือน 
ท าให้เจ้าหน้าที่  รู้บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบมากขึ้น ส าหรับปัจจัยภายนอกมีการ
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงการด าเนินงานของ อบต.ให้
ประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ  



 
     แบบ   ปย. ๑ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

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

 

การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

       ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักปลัด มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน 
ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 



 
     แบบ   ปย. ๑ 

 

 
สรุปผลการประเมิน 
 จาการวิเคราะห์ส ารวจพบว่า  มีกิจกรรม  4  กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ   

1)  กิจกรรมด้านกฎหมาย   ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้การตรวจสอบ
เอกสารและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานเกิด
ความเสียหายได้ 

2)  กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือน
ทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 
 3) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่น
อยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 

4) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  พบว่าบุคลากรยังขาดประสบณ์การทางด้านปฐมวัย, สถานที่และ
อุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

     ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 
 
 
 
      (ลงชื่อ)         ผู้รายงาน 
       (นางสาวณัฐชยา  เทวฤทธิ์) 
       ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  รักษาราชการแทน    

       หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
                วันที่   ๓๐   กันยายน    ๒๕๕9 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 

๕. การติดตามประเมินผล 
 

     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  หัวหน้างานและปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องติดตามก ากับดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานของ
ส านักปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 
 

 

การประเมินผล 
 

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


