
 
 

 
 
 

          
 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

         



 

 

คํานํา 
  

                       ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน   ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔4   มีผลบังคับใช้ต้ังแต่   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕
4๔   เป็นต้นไป   อันมีผลทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด   ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจต้องจัดวางระบบควบคุม
ภายในให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานควบคุมภายใน  ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้กําหนดขึ้นและ
จัดวางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  นับต้ังแต่ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ 
 

                       จากการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้างต้น  เป็นการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน  องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด ซึ่งประกอบด้วย 1 สํานัก 3 กอง  การจัดวางระบบ
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัดในด้านการ
บริหารงานให้เกิดความรอบคอบลดปัจจัยเสี่ยง   ที่จะสร้างความเสียหายแก่องค์กร จึงได้ดําเนินการจัดวางระบบ
และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ต่อไป 
                                            
 
 
 
 
 
                                                                                     
        (นายเสริม  แสนทวีสุข) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด 
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สํานักงานปลัด 
 
 
 
 
 



แบบ ปย.  1             
สํานักงานปลดั องคก์ารบรหิารส่วนตําบลจันอัด  อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสมีา 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
                         ณ  วันที่   30   เดอืน   กันยายน   พ.ศ. 25๖๐ 

 
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  ๑.กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม 
      เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก
ประชาชนไม่ให้ความสําคัญในการจัดประชุมประชาคมเพราะ
เห็นว่าไม่สําคัญต่อตนเอง 
  ๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ประชาชน
ยังใช้ยาเสพติดและเจ้าหน้าท่ีมีจํานวนน้อยประกอบกับระบียบ
ข้อกฏหมายไม่ให้อํานาจหน้าท่ี 
  ๓.กิจกรรมปกป้องเทิดเทิด ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 
     เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดการ
ขัดแย้งทางความคิดทางด้านการเมืองของกลุ่มบุคคล  
  ๔.กิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
     เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชน
ไม่ให้ความร่วมือในการดูแลตนเอง 
  ๕. กิจกรรมงานข้อมูลข่าวสาร 
     เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ขาดการ
รายงานข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบ 
  ๖. กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบํารุงรักษา 
      เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหาร
และพนักงานส่วนตําบลบางคนยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถ 
เช่น ไม่เขียนใบอนุญาตหรือบันทึกในสมุดควบคุมรถ 
  ๗. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
      เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จนท.ยังขาด
การประหยัดพลังงาน ท่ีไม่จําเป็นต้องใช้ 
      เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  จํานวน
ต้นไม้มีจํานวนน้อย และจํานวนต้นไม้ท่ีปลูกไปแล้วขาดการดูแล
เอาใจใส่ 
 
2.การประเมินความเสี่ยง 
  ๑.กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม การมีส่วนร่วม ในการ
ร่วมคิด  ร่วมแก้ปัญหา ของอปท. อย่างถูกต้อง  และเป็นไปตาม 
ระเบียบฯ 
  ๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพ
ติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เบาบางลงจนหมดสิ้น
โดยเร็ว  

 
สํานักงานปลัด ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
พบว่ามีผลการประเมินความเสี่ยงจํานวน ๑๑ กิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม 
  ๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๓.กิจกรรมปกป้องเทิดเทิด ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 
  ๔.กิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  ๕. กิจกรรมงานข้อมูลข่าวสาร 
  ๖. กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบํารุงรักษา 
  ๗. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
ข้อสรุป 
     ผลการประเมินพบความเสี่ยงท่ียังมีอยู่  คือ  
   1. กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม ประชาชนยังไม่เห็น
ความสําคัญในการประชุม  และโครงการมีจํานวนมากไม่สมดุลกับ
งบประมาณรายจ่าย 
   ๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยังพบการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี  การปฏิบัติงานหรือสนับสนุน
งบประมาณยังติดขัดกับข้อระเบียบ ข้อกฏหมายท่ีไม่ให้อํานาจ
หน้าท่ี แต่ราชการส่วนกลางก็ยังมอบหมายมาให้ดําเนินการ     
   ๓. กิจกรรมปกป้องเทิดเทิด ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง มาจาก
ความขัดแย้งทางความคิดทางด้านการเมืองของกลุ่มบุคคล โดยมี
การรวมกลุ่มเรียกร้องและชุมนุมทางการเมืองโดยใช้สถาบัน
พระมหากษัตริย์  
   ๔. ด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประชาชนมัก
รอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวโดยขาดการดูแล
ตัวเอง 
   ๕. กิจกรรมงานข้อมูลข่าวสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่
ทันต่อเหตุการณ์และขาดการกํากับตามผลการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
   ๖. กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของหน่วยงานและการ
บํารุงรักษา ผู้ใช้รถยนตืส่วนกลางยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้
รถ เช่น การใช้รถส่วนกลางต้องขออนุญาตก่อนทุกคร้ัง และเม่ือ
ออกและกลับจากการใช้รถยนต์ส่วนกลางลงเลขไมล์ท่ีสมุดควบคุม
ทุกคร้ังท่ีใช้ 

 

- ๑ - 



               
                   แบบ ปย. 1 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
 
  ๓.กิจกรรมปกป้องเทิดเทิด ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลด
การเผชิญหน้า และสร้างจิตสํานึกร่วมกัน 
  ๔.กิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ผู้ท่ีเป็นไข้เลือดออกมีอัตราน้อยลง 
  ๕.กิจกรรมงานข้อมูลข่าวสาร  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้เป็นปัจจุบัน 
  ๖. กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบํารุงรักษา
การตรวจสอบการใช้รถยนต์เลขไมล์รถ ปริมาณนํ้ามันท่ีใช้กับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
 ๗. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน พ้ืนท่ีตําบลเป็นพ้ืนท่ีสี
เขียว  
   
 
3.กิจกรรมการควบคุม 
  ๑.กิจกรรมการจัดประชุมประชาคม มีการดําเนินการจัดทํา
แผนและพิจารณาลําดับความสําคญัของโครงการ 
  ๒.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรม 
เพ่ือเป็นส่งเสริมการรณรงค์ ต้านยาเสพติด    
  ๓.กิจกรรมปกป้องเทิดเทิด ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์  จัดกิจกรรมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์  
  ๔.กิจกรรมด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
มอบทรายอะเบท จัดพ่นหมอกควันให้กับหมู่บ้าน 
  ๕.กิจกรรมงานข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงข้อมูลในเวบไซด์ อบต. 
เป็นปัจจุบัน 
  ๖. กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบํารุงรักษา 
ก่อนการใช้รถส่วนกลางต้องขออนุญาตทุกคร้ัง และเม่ือออกและ
กลับจากการใช้รถยนต์ส่วนกลางลงเลขไมล์ท่ีสมุดควบคุมทุกคร้ัง 
  ๗. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  ปลูกต้นไม้และลด
การใช้พลังงานให้น้อยลง 
 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
-นําระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  หรือการประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่
หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ   
เสียงตามสาย   เว็บไซต์  และแผ่นผับ  

  
  ๗. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลภาวะอากาศ
เป็นพิษ ปัญหาหมอกควัน การกําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี ซ่ึงเป็น
สาเหตุทําให้เกิดภาวะโลกร้อนท่ีกําลังทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ 
ซ่ึงเกิดจากฝีมือของมนุษย์ 

 
 

    - ๒ - 



 

 แบบ ปย. 1 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
 
5. การติดตามประเมินผล 
  - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยกําหนดวิธีติดตามการ
ดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มี
การดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 
 
    
 
 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม  

 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ  มี
ประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงได้กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 

 ชื่อผู้รายงาน.........พ.จ.อ...ชลธิศ  จีนหลํา................................ 
                                (  ชลธิศ  จีนหลาํ ) 
                  ตาํแหน่ง   หวัหน้าสํานักปลัด 

  วันที ่  ๘  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

- ๓ - 



                                                                                                                                                                                                แบบ ปย. 2 
  สํานกังานปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบลจันอัด    อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรบัป ีสิ้นสดุ  วันที่   30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 25๖๐ 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.กิจกรรม  
   การจัดประชุมประชาคม 
 
วัตถุประสงค์  
   -เพื่อให้การดําเนินการจัดทํา
การจัดประชุมประชาคม เกิด
การมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด  
ร่วมแก้ปัญหา ของอปท. อย่าง
ถูกต้อง  และเป็นไปตาม 
ระเบียบฯ 
 
 
 

   
   1. การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
จะดําเนินการตามระเบียบฯ   มี
การแจ้งเป็นหนังสือและประกาศ
ให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า 
 
   2. มีการพิจารณาโดยคณะ
กรรม การต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ
ด้านแผนพัฒนาเพื่อกลั่นกรอง
แผน 
 
   3. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และฉบับ
เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

   
   ๑. เปรียบเทียบจํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุมกับจํานวน
ประชากรในแต่ละหมู่บ้าน
ทั้งหมด 
 
   ๒. บันทึกรายงานการประชุม
ที่ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแต่
ละหมู่บ้าน 

 
   1. ประชาชนยังขาดความ
ร่วมมือการจัดประชาคม ในการ
แสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา  
 
   2. ผู้เข้าร่วมประชาคม ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น 
 
   3. ประชาชนขาดความเข้าใจ 
และไม่เห็นความสําคัญ ของการ
จัดทําแผน และโครงการที่
ประชาคมของปีที่ผ่านมา ไม่ได้
รับการอนุมัติดําเนินการทําให้
ประชาชนไม่อยากเข้าร่วม
ประชาคม 
 
4. มีจํานวนโครงการ มากเกินไป 
ไม่สอดคล้อง กับงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 
   1. จัดทํา ประกาศ ,แผ่นผับ ,
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องส่งเสริม
การมีส่วนร่วม และความสําคัญ
ของการประชุมประชาคม 
 
   2. ให้มีการแสดงความคิด 
หลากหลาย วิธี  
 
   ๓. จัดเรียงลําดับความสําคัญ 
ของโครงการเพื่อให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่มีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

 
30  ก.ย. ๖๑ 

 
นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 
 

หัวหน้าสํานักปลัด 
 

ปลัด อบต. 

 
เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมที่พบ
ในงวดสิ้นสุด 30 

กันยายน 255๙
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข          

ซึ่งจะรายงานผล
การติดตามการ
ปรับปรุงในงวด
ต่อไป(งวดสิ้นสุด 

30 กันยายน    

25๖๑) 

 

- ๔ - 



 
แบบ ปย. 2 (ต่อ) 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๒.กิจกรรม  
   ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
วัตถุประสงค์  
    ๑.เพื่อให้การปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เบาบางลงจนหมดสิ้น
โดยเร็ว  
 
 

 
     1.จัดกิจกรรม เพื่อเป็น
ส่งเสริมการรณรงค์ ต้านยาเสพ
ติด   เช่น  การแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด   การเข้าค่ายเยาวชน
และประชาชนต้านยาเสพติด 
 
     2.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับ โทษ และ พิษภัย ของ
ยาเสพติด 
 

 
    1. อัตราส่วนของผู้เสพยา
เสพติดมีจํานวนลดน้อยลง 
 

 
    1. การแพร่ระบาดของยา
เสพติด กระจายลงสู่ ทุกกลุ่ม 
รวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วย   
 
     2. เจ้าหน้าที่และ อปพร.ที่
ออกปฏิบัติงานไม่มีงบประมาณ
ในการทํางานซึ่งติดขัดในข้อ
กฏหมาย 
 
     3. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ดูแลใน
พื้นที่มีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 
 
     ๔ .  ก า รป ฏิบั ติ ง า นห รื อ
สนับสนุนงบประมาณยังติดขัด
กับข้อระเบียบ ข้อกฏหมายที่
ไม่ให้อํานาจหน้าที่ แต่ราชการ
ส่วนกลางก็ยังมอบหมายมาให้
ดําเนินการ 

 
   1. ให้ดําเนินการแก้ไขระเบียบ
กฏหมายสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้ 
 
    2 .  ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข
ระ เบี ยบกฏหมายส นับสนุน
งบประมาณ แก่หน่วยงาน ของ
ทางภาครัฐ  และองค์กรภาค
ประชาชน  ด้านยาเสพติด 
 
    ๓. จนท.ตํารวจตรวจตราและ
กวดขันอย่างจริงจังและปรับปรุง
ข้อกฏหมายให้มีโทษสูงสุด 

 
30  ก.ย. ๖๑ 

 
จพง.ป้องกันฯ 

 
นิติกร 

 
หน.สํานักปลัด 

 
ปลัด อบต. 

 
เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมที่พบ
ในงวดสิ้นสุด 30 

กันยายน 255๙
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข          

ซึ่งจะรายงานผล
การติดตามการ
ปรับปรุงในงวด
ต่อไป(งวดสิ้นสุด 

30 กันยายน    

25๖๑) 

 
 
 - ๕ - 



แบบ ปย. 2 (ต่อ) 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๓. กิจกรรม 
     ปกป้องเทิดเทิด ทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์
 
วัตถุประสงค์ 
     1 . เ พื่ อ ใ ห้ประชาชน เกิ ด
ความตระหนักเกิดแรงบันดาลใจ 
มีจิตสํานึก และร่วมกันในการ
ธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
และเกิดความเข้าใจในหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างถูกต้อง 
 
     2. เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ลดการเผชิญหน้า 
และสร้างจิตสํานกึร่วมกันของ
ประชาชนและยึดมั่นในเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

  
    ๑. เข้าร่วมในงานพิธีต่าง ๆ ที่
ทางอําเภอโนนสูง  และหน่วยงาน
อื่นจัดขึ้นเป็นประจํา 

   ๒. มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
หอกระจายข่าวต่อเนื่องให้
ประชาชนมีความรักความสามัคคี
ปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
  ๓. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ  เช่น  การพัฒนาหมู่บ้าน
ในช่วงวันพ่อแห่งชาติ ,  วันแม่
แห่งชาติ  

 
    ๑. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ มีจิตสํานึก และร่วมกันใน
การธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ และเกิดความเข้าใจใน
หลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

 
     ๑ . เ กิ ดการแบ่ งฝ่ ายทาง
การเมือง มาจากความขัดแย้ง
ทางความคิดทางด้านการเมือง
ข อ ง ก ลุ่ ม บุ ค ค ล  โ ด ย มี ก า ร
รวมกลุ่มเรียกร้องและชุมนุมทาง
ก า ร เ มื อ ง โ ด ย ใ ช้ ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ๑.จัดกิจกรรมให้มากขึ้นเพื่อ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ลดการเผชิญหน้า และสร้าง
จิตสํานึกร่วมกันของประชาชน
และยึดมั่นในหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  
 

 
30  ก.ย. ๖๑ 

 
นิติกร 

 
หน.สํานักปลัด 

 
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เนื่องจากเป็น
กิจกรรมต่อเนื่อง
ซึ่งต้องมีการ
กําหนดแผนการ
ปรับปรุงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์
เป็นประจําทุกปี 

  
- ๖  - 



 
                                                                                                                                                                                          แบบ ปย. 2 (ต่อ) 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๔. กิจกรรม 
     ด้านการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
วัตถุประสงค์ 
     ๑.เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 
 
     ๒.เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
 

 
     ๑.มอบทรายอะเบทให้กับ 
ราษฏรทุกครัวเรือนเพื่อกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย 
 
     ๒.ออกบริการพ่นหมอกควัน
ให้กับครัวเรือนราษฏรในพื้นที่
ทุกครัวเรือน 
 
     ๓.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตสํานึกใน
การป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้กับประชาชน 

 
    -ตรวจสอบอัตราการลดลง
ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ร่วมกับรพ.สต.ในเขตพื้นที่ 
 
 

 
   ๑. มียุงลายแพร่ระบาดอยู่ใน
พื้นที่เป็นจํานวนมาก 
 
   ๒. อาสาสมัครประจําหมุ่บ้าน
ขาดการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
   ๓ .ประชาชน มัก รอความ
ช่วยเหลือจากทางภาครัฐเพียง
อย่าง เดียวโดยขาดการดูแล
ตัวเอง 

 
   ๑. ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนให้
ปฏิบัติตามหลัก    ๕ ป. 
 
   ๒. จัดกิจกรรมประกวด
หมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพื่อลด
ปริมาณลูกน้ํายุงลายอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
 

 
30  ก.ย. ๖๑ 

 
จพง.ป้องกันฯ 

 
นักพัฒนาชุมชน 

 
หน.สํานักปลัด 

 
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมที่พบ
ในงวดสิ้นสุด 30 

กันยายน 255๙
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข          

ซึ่งจะรายงานผล
การติดตามการ
ปรับปรุงในงวด
ต่อไป(งวดสิ้นสุด 

30 กันยายน    

25๖๑) 

 
 

- ๗  - 



 
 

แบบ ปย. ๒ (ต่อ) 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๕.กิจกรรม 
  งานด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
วัตถุประสงค์ 
     - เพื่อให้หน่วยงานราชการ, 
รัฐวิสาหกิจหน่วยงานเอกชน,นิติ
บุคคลและประชาชนโดยทั่วไป 
ได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนา
บอนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่ า วส า รทา ง ร าชกา ร  พ .ศ . 
๒๕๔๐ 
 
 
 
 

 
    ๑. ปรับปรุงข้อมูลในเวบไซด์ 
อบต. ให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ 
 
    ๒. ตรวจสอบการทํางานของ
เสียงตามสายให้สามารถกระจาย
เสียงหรือใช้งานได้ทั้ง ๘ หมู่บ้าน
และติดประกาศประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนทราบ 

 
- ความร่วมมือความเข้าใจของ
สมาชิกสภาอบต., ประชาชน 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
    1. กําหนดจัดวางรูปแบบ
ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูล
ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
 
     2. ขาดการกํากับตามผล
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์ 

 
    ๑. กําหนดจัดวางรูปแบบ
ประสารงานเพื่อรวบรวมข้อมูล
ให้ทันต่อเหตุการณ์                  
 
    ๒. จัดให้มีงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความสามารถเพื่อดําเนินการ 

 
30  ก.ย. ๖๑ 

 
นักจัดการทั่วไป 

 
หน.สํานักปลัด 

 
 ปลัด อบต. 

 

   
 
 
 

- ๘  - 



 
  แบบ ปย. ๒ (ต่อ) 

 
กระบวนการปฏบิตัิงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานทีป่ระเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมทีม่ีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

๖.กิจกรรม 
   ด้านการใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานและการบํารุง 
รักษา  
 
วัตถุประสงค ์
     -เพื่อให้การใช้รถยนต์
ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบฯ 
และเกิดความคุ้มค่าในการใน
การบริหารยานพาหนะของ 
อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    ๑. จัดทําคําสั่งผู้ที่รับผิดชอบ
ด้านการใช้รถ 
 
    ๒. ปฏิบัติตามระเบียบฯว่า
ด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ 
อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ 
 
  

 
    -จัดให้มีการสอบทานการใช้
รถยนต์เลขไมล์รถ ปริมาณน้ํามัน
ที่ใช้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โดยตรง 

 
    ๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เช่น 
การขออนุญาตผู้บังคับ บัญชา
ก่อนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 
    ๒. การใช้รถส่วนกลางเมื่อมี
ภารกิจจะต้องแจง้ให้ทุกกอง
ทราบ เผื่อส่วนอื่นมีภารกิจและ
ไปในเส้นทางเดียวกันจะได้
ประหยัดงบประมาณ 

 
   ๑. ก่อนการใช้รถส่วนกลาง
ต้องขออนุญาตทุกครั้ง และเมื่อ
ออกและกลับจากการใช้รถยนต์
ส่วนกลางลงเลขไมล์ที่สมุด
ควบคุมทุกครั้ง 
 
    ๒. นําหลักเกณฑ์การใช้
รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์
ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ มาใช้
อย่างเคร่งครัด 

 
30  ก.ย. ๖๑ 
 
นักทรัพยากรบุคคล 
 
หน.สํานักปลัด 
 
 ปลัด อบต. 

 

- ๙ - 



 
แบบ ปย. ๒ (ต่อ) 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๗.กิจกรรม  
    การลดปัญหาภาวะ   
โลกร้อน 
 
วัตถุประสงค ์
    ๑. เพื่อลดปัญหาโลกร้อน 
     
    ๒. เพื่อบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ตําบลจันอัดให้คงความสมบุรณ์
ในระบบนิเวศน์ มีอากาศบริสุทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวในตําบล 
 
   ๒. การรณรงค์ไม่ใช้ถุง 
พลาสติก 
 
   ๓. การรณรงค์การคัดแยก
ขยะ 
 

 
    ๑. จํานวนต้นไม้ที่เพิ่มขึ้นใน
พื้นที่ตําบลจันอัด 
 
    ๒. ปริมาณขยะมีจํานวน
น้อยลง 

   -ปัญหามลภาวะอากาศเป็น
พิษ ปัญหาหมอกควัน การกําจัด
ขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งเป็น
สาเหตุทําให้เกิดภาวะโลกร้อนที่
กําลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ 
ซึ่งเกิดจากฝีมือของมนุษย์ 
 
 

    ๑. ส่งเสริมให้ประชาชน
ช่วยกันบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ํา
และฝืนป่าโดยการรณรงค์ให้
ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น 
เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออก
ไซให้น้อยลงได้ 
  
    ๒. ช่วยกันรักษาแหล่งน้ําโดย
การไม่ทิ้งขยะลงไปในแหล่งน้ํา
ซึ่งเป็นการขจัดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
ต้นเหตุของการเกิดปัญหาภาวะ
โลกร้อนได้ 
 

    ๓. กําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธี 
และถูกสุขลักษณะ 
 

 
30  ก.ย. ๖๑ 

 
นักพัฒนาชุมชน 

 
หน.สํานักปลัด 

 
 ปลัด อบต.  

 

 
เนื่องจากเป็น
กิจกรรมต่อเนื่อง
ซึ่งต้องมีการ
กําหนดแผนการ
ปรับปรุงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์
เป็นประจําทุกปี 

ชื่อผู้รายงาน..พ.จ.อ......ชลธิศ  จีนหลํา..................................... 
                           ( ชลธิศ  จีนหลํา ) 
         ตําแหน่ง      หัวหน้าสํานักปลัด 
            วันที ่  8    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

- ๑๐ - 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส่วนการคลัง 
 
 
 

 
 
 
 
 - ๑๑ - 



     แบบ ปย.  1             
กองคลัง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลจันอัด  อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
                         ณ  วันที่   30   เดอืน   กันยายน   พ.ศ. 2560 

 
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.  งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ   
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าท่ียังไม่
ปฏิบัติตามระเบียบเท่าท่ีควร หัวหน้าส่วนราชการไม่ตรวจสอบให้
ละเอียดทําให้เกิดข้อผิดพลาด และเกิดการแก้ไข ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้า  ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
   ๒. การจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ในการกําหนดและการคํานวณราคา
กลาง และแต่ละกองท่ีต้องการใช้พัสดุไม่กําหนดรายการ
คุณลักษณะของพัสดุท่ีต้องการใช้ให้กับหน่วยพัสดุกลาง ซ่ึงเป็น
การผลักภาระให้กับหน่วยพัสดุกลางและทําให้บางคร้ังไม่ได้พัสดุ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 
2.การประเมินความเสี่ยง 
    ๑.  งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ  
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ไม่ตรวจสอบให้ละเอียด ทําให้เกิด
ข้อผิดพลาด และเกิดการแก้ไข ส่งผลให้เกิดความล่าช้า  ในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
    ๒. การจัดซ้ือจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง 
3.กิจกรรมการควบคุม 
   ๑. งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ  
แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีและให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ 
   ๒. การจัดซ้ือจัดจ้าง  หน่วยงานเจ้าของเงิน จัดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุท่ีต้องการ มีคุณสมบัติอย่างไร ก่อนส่งให้หน่วย
พัสดุ 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
    -นําระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการองค์การบริหารส่วนตําบล การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และประชาสัมพันธ์  หรือการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ประชุม
หารือ ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  หรือการประชุม ชี้แจงให้แก่หน่วยงาน ประชาชน ในการ
ประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น ประกาศ   เสียงตามสาย   เว็บไซต์  
และแผ่นผับ  

 
     กองคลัง ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุ
ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
พบว่ามีผลการประเมินความเสี่ยงจํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
    ๑. งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ 
    ๒. การจัดซ้ือจัดจ้าง 
 
     ข้อสรุป 
     ผลการประเมินพบความเสี่ยงท่ียังมีอยู่  คือ 
     ๑. งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณภายใน 
เจ้าหน้าท่ียังไม่ปฏิบัติตามระเบียบเท่าท่ีควร หัวหน้าส่วนราชการ
ไม่ตรวจสอบให้ละเอียดทําให้เกิดข้อผิดพลาด และเกิดการแก้ไข 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้า  ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
     ๒. การจัดซ้ือจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีแต่ละกองยังขาดความรู้ในการ
กําหนดร่างรายละเอียดของพัสดุและการคํานวณราคากลางในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
                                                                                         
 
 

             - ๑๒ - 



 
 

แบบ ปย. 1 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
 
5. การติดตามประเมินผล 
    - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยกําหนดวิธีติดตามการ
ดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มี
การดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 
 

 
 
 

 
 

ผลการประเมินโดยรวม  

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ  มีประสิทธิผล
และเพียงพอที่จะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น  จึงได้กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน....นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคํา.................... 
                    ( นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคํา ) 
           ตาํแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
     วันที ่       8    เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

- 1๓ - 



  กองคลัง  องค์การบรหิารส่วนตําบลจันอัด  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรบัป ีสิ้นสดุ  วันที่   30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 25๖๐ 

                                                                                                                                                                                                       แบบ ปย.2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑ กิจกรรม 
   งานการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ 
 
 
วัตถุประสงค ์
    -เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ที่
กําหนด 

  

 
    ๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒)  
 
    ๒. มีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเปน็ลายลักษณ์อักษร 
 
 

 
   ๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้
เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการ
และมติ ครม.และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
    
   ๒. ตรวจสอบการรับ และการ
นําฝากเงิน 
 
   ๓. มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนดําเนินการเบิก
จ่ายเงินในแต่ละรายการ 
 

 
    ๑. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ที่กําหนด 
 
    ๒. โครงการ/กิจกรรมที่มี
ความเร่งด่วน บางครั้ง ขาดการ
ตรวจสอบจาก  หัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิก  ทําให้เกิด
ข้อผิดพลาด และเกิดการแก้ไข 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้า  ในการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 
    ๓. ในกรณีมีฎีกาหลายฎีกาที่
จะต้องเบิกจ่ายในคราวเดียวกัน
อาจทําให้เกิดการผิดพลาด หรือ
หลงลืมในการตรวจสอบอย่าง
ละเอียด 

 
   ๑. ต้องจัดทํารายงานทางการ
เงินทุก ๆ วันและสอบทานโดย
หัวหน้าส่วน 
 
   ๒. ต้องมีการอบรมเกี่ยวกับ
การทํางานเกี่ยวกับการเงินบัญชี 
อยู่เสมอ เพื่อให้ทราบระเบียบ
ใหม่ 
 
   ๓. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ 
การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน 
การจ่ายเงิน 
    
    ๔. จัดให้มีการอบรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณ กับ
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
 

 
30  กย. ๖๑ 

 
นักวิชาการการเงนิ

และบัญชี 
 

หัวหน้าส่วน
ราชการผู้เบิก 

 
 

ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

 
เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมที่พบ
ในงวดสิ้นสุด 30 

กันยายน 255๙
จัดทําแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข          

ซึ่งจะรายงานผล
การติดตามการ
ปรับปรุงในงวด
ต่อไป(งวดสิ้นสุด 

30 กันยายน    

25๖๑) 

 

- 1๔ - 



                                                                                                                                                                                           แบบ ปย.2 (ต่อ) 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

    หมายเหตุ 

๒.กิจกรรม 

   การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อให้ได้พัสดุที่มี
คุณลักษณะตรงตามที่ต้องการ 
 
   2. เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี 
ราคายุติธรรม การบริการเป็น
ธรรม ได้พัสดุตรงเวลา 

    3. เพื่อให้การใช้ต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง
น้อยที่สุด ได้ผลประโยชน์มาก
ที่สุด 
   
   4. เพื่อให้บรรลุนโยบายและ
เป็นแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งต่อไป 

 
   ๑ . กํ า ห น ด ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น
เจ้ าของ เ งิ น  จัดคุณลั กษณะ
เฉพาะของพัสดุ ที่ ต้องการ  มี
คุณสมบั ติอย่างไร ก่อนส่งให้
หน่วยพัสดุกลาง (กองคลัง) 
  
   ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดราคากลางกรณีจัดจ้าง
สิ่งก่อสร้าง 
 
   ๓.กรณีจัดซื้อวัสดุกําหนดให้มี
การกําหนดราคากลางกรณีใช้
ราคาท้องตลาดอย่างน้อย 3 ราย 
 

 
   ๑.หน่วยงานเจ้าของเงินจะไม่
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่ต้องการก่อนที่จะส่งให้
หน่วยพัสดุกลาง  ทําให้การซื้อ
วัสดุบางรายการไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้พัสดุ 
 
   ๒.คณะกรรมกรรมการกําหนด
ราคากลางดําเนินการกําหนด
ราคากลางเป็นไปตามที่ระเบียบ
กําหนด แต่ไม่ตรวจสอบความ
ถูกต้องประกอบกับหน่วยพัสดุ
กลา ง  ไ ม่ มี ความ รู้ เ รื่ อ งการ
กําหนดราคากลาง 

 
   ๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง
ต ร ง แ บ บ รู ป แ บ บ จํ า แ น ก
งบประมาณ  
  
    ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ใน
การกําหนดและการคํานวณ
ราคากลาง 
    ๓ .หน่วยงานแต่ละกอง ที่
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ พั ส ดุ ไ ม่ กํ า หนด
รายการคุณลักษณะของพัสดุที่
ต้องการใช้ให้กับหน่วยพัสดุกลาง 
ซึ่งเป็นการผลักภาระให้กับหน่วย
พัสดุกลางและทําให้บางครั้ง
ไม่ได้พัสดุตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ 

 
   ๑.จัดให้มีโครงการฝึกอบรม
หรือจัดส่ ง เจ้ าหน้ า ที่ของ ทุก
หน่วยงานของผู้ใช้พัสดุเข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาความรู้ 
 
    ๒.กําหนดให้มีการหน่วยงาน
เจ้าของเงินหรือผู้ใช้พัสดุกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
ต้องการ ก่อนจัดส่งให้หน่วยพัสดุ
กลางไปดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
30  กย. ๖๑ 

 
นักวิชาการการเงนิ

และบัญชี 
 

หัวหน้าส่วน
ราชการผู้เบิก 

 
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
   ชื่อผู้รายงาน........นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคํา................... 

        (นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคํา ) 
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง 

         วันที่    8 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 - 1๕ - 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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แบบ ปย.  1              
กองชา่ง องคก์ารบรหิารส่วนตําบลจันอัด  อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
                         ณ  วันที่   30   เดอืน   กันยายน   พ.ศ. 25๖๐ 

 
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ขาดเจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์ในการซ่อมทํา 
   ๒. ด้านการกําหนดราคากลางในการก่อสร้าง    เป็นความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าท่ีขาดการชํานาญ
ด้านการประมาณราคาและความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก การขึ้นน้ํามันและการกําหนดค่าผกผันต่างๆ 
 
2.การประเมินความเสี่ยง 
   ๑.ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า  การปฏิบัติงานมีความเสี่ยงมี
ความอันตรายจากระแสไฟฟ้าเพราะขาดอุปกรณ์ชุดป้องกัน  
   ๒. ด้านการกําหนดราคากลางในการก่อสร้าง การดําเนินงาน
ในการกําหนดราคากลางยังมีข้อผิดผลาดอยู่บ้าง เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบยังขาดความชํานาญ และทักษะในการใช้เคร่ืองมือ
สารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีเกี่ยวข้อง และการ
สืบค้นข้อมูล ทําให้การประมาณการล่าช้า  อัตราข้ึนลงของน้ํามัน
เชื้อเพลิงมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง  ทําให้ค่าแรงงานมีการ
ปรับราคาข้ึนลงตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 
3.กิจกรรมการควบคุม 
   ๑.ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า จัดหาและควบคุมวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆเพ่ือการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
   ๒.ด้านการกําหนดราคากลางในการก่อสร้าง   กําชับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การ
คํานวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดทําข้อบัญญัติให้สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในอนาคตมากท่ีสุด 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
    -นําระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  หรือการประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  หรือการประชุม ชี้แจงให้แก ่
หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เช่น 
ประกาศ   เสียงตามสาย   เว็บไซต์  และแผน่ผับ  
 

 
กองช่าง ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
พบว่ามีผลการประเมินความเสี่ยงจํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
       ๑.ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า   
       ๒.ด้านการกําหนดราคากลางในการก่อสร้าง   
      ข้อสรุป 
       ผลการประเมินพบความเสี่ยงท่ียังมีอยู่  คือ 
       ๑.ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า  การปฏิบัติงานมีความเสี่ยง
อันตรายจากระแสไฟฟ้าเพราะขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีชํานาญ ขาดอุปกรณ์
ชุดปอ้งกัน และรถกระเช้าไฟฟ้าในการปฏิบัติงาน 
       ๒.ด้านการกําหนดราคากลางในการก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบยังขาดความชํานาญ และทักษะในการใช้เคร่ืองมือ
สารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปท่ีเกี่ยวข้อง และการ
สืบค้นข้อมูล ทําให้การประมาณการล่าช้า  อัตราข้ึนลงของน้ํามัน
เชื้อเพลิงมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง  ทําให้ค่าแรงงานมีการปรับ
ราคาข้ึนลงตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
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                                                                                                                   แบบ ปย. 1 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
 
5. การติดตามประเมินผล 
   - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยกําหนดวิธีติดตามการ
ดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มี
การดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 
 

 
 

 
 

ผลการประเมินโดยรวม  

 กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ  มีประสิทธิผล
และเพียงพอที่จะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ย่ิงขึ้น  จึงได้กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ชื่อผู้รายงาน  .....นายกิตตินันท์ ศภุพล............... 
                               ( นายกิตตินันท์ ศุภพล ) 

ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง 
  วันที ่   8    เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

- 1๘ - 



  กองช่าง  องค์การบรหิารสว่นตาํบลจันอัด  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรบัป ีสิ้นสดุ  วันที่   30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 25๖๐ 

แบบ ปย. 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

 ๑. กิจกรรม  
    ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า 
 
วัตถุประสงค์  
    ๑.เพื่อตรวจสอบซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตาม
แผนและรวดเร็ว 

    
    ๑. จัดหาและควบคุมวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆเพื่อการบํารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 

    
    ๑. ตรวจสอบจากผู้คําร้องที่
ได้รับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ในพื้นที่ 

     
    1. ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกัน
ไฟฟ้าดูดทําให้ไม่มีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
    2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟ้าตาม
หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 
   3. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงานซ่อมแซมจึงทําให้
การซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตพื้นที่
ล่าช้า 
 
   ๔. ไม่มีรถกระเช้าไฟฟ้าทําให้
การปฏิบัติงานมีความเสี่ยง 
 
 
 

    
    ๑.จัดทําแผนออกสํารวจและ
ดําเนินการปรับปรุงบํารุงรักษา
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ 
 
   ๒.จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมไฟฟ้า 
และจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 
 
   ๓.บรรจุช่างไฟฟ้า เพื่อ
ดําเนินการในการซ่อมไฟฟ้า 

 
30  ก.ย. ๖๑ 

 
นายช่างโยธา 

 
ผอ.กองช่าง 

 
ปลัด อบต. 

 

    

- ๑๙ - 



แบบ ปย. 2 (ต่อ) 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

    ๒. กิจกรรม  
       ด้านการกําหนดราคา
กลางในการก่อสร้าง  
 
วัตถุประสงค์  
       -เพื่อควบคุมราคากลางให้
อยู่ในมาตรฐานราคาพาณิชย์
จังหวัด และการกําหนดราคา
กลางค่าก่อสร้างให้มีความ
ยุติธรรมและไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อทางราชการ 
 

   
     -การประมาณราคากลางให้
อยู่ในมาตรฐานราคาพาณิชย์
จังหวัด และศึกษาค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การกําหนดราคากลางอย่าง
สม่ําเสมอ 

    
     -การดําเนินงานในการ
กําหนดราคากลางยังมี
ข้อผิดพลาดอยู่บ้าง 

    
     1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยัง
ขาดความชํานาญ และทักษะใน
การใช้ เค รื่อง มือสารสนเทศ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ที่เกี่ยวข้อง และการสืบค้นข้อมูล 
ทําให้การประมาณการล่าช้า 
    
    2. ผู้ มีหน้า ที่กําหนดราคา
กลางขาดประสบการณ์ทางด้าน
การกําหนดราคากลางในการ
ก่อสร้าง 
      
     ๓ . อัตรา ขึ้นลงของน้ํ า มัน
เชื้อเพลิงมีการปรับราคาอย่าง
ต่อเนื่อง  ทําให้ค่าแรงงานมีการ
ปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

    
    1. กําชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษากฎหมาย 
ระเบียบหนังสือสั่งการจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  
    2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในการกําหนดราคากลางเข้ารับ
การอบรม เพื่อได้ทราบกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เปลี่ยนแปลง และให้เจ้าหน้าที่
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ 
    ๓. ประชุมเจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใน
การกําหนดราคากลางภายใน
หน่วยงาน 

 
30  กย. ๖๑ 

 
นายช่างโยธา 

 
ผอ.กองช่าง 

 
ปลัด อบต. 

 

                ชื่อผู้รายงาน  ...นายกิตตินันท์ ศุภพล............................ 
                    (นายกิตตินันท์ ศุภพล) 
       ตําแหนง่  ผู้อํานวยการกองช่าง 

                             วันที ่   8     เดือน ธันวาคม พ.ศ.  25๖๐ 
 

-  ๒๐ - 



แบบ ปย.  1              
กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคก์ารบรหิารส่วนตําบลจันอัด  อําเภอโนนสงู  จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
                         ณ  วันที่   30   เดอืน   กันยายน   พ.ศ. 25๖๐ 

 
องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  1.กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
การศึกษา เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจ  และอาคารสถานที่ยังคับ
แคบไม่เพียงพอสําหรับเด็ก  และยังไม่ถูกสขุลักษณะ 
 
2.การประเมินความเสี่ยง 
  1.กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
การศึกษา มีการดําเนินงานแต่ยังไม่บรรลุจุดประสงค์ ต้องสรร
หาบุคลากร ท่ีมีความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติภารกิจและ
รับผิดชอบงานโดยตรง 
 
 3.กิจกรรมการควบคุม 
  1.กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
การศึกษา มีคําสั่งแบ่งงาน มอบหมายภารกิจงานในหน้าท่ี ให้กับ
ข้าราชการ พนักงานจ้างและงานจ้างเหมาบริการ 
 
4.สารสนเทศและการส่ือสาร 
   -นําระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 
   -การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  หรือการ
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ประชุมหารือ ในการจัดทําโครงการ/
กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบล  หรือการประชุม ชี้แจง
ให้แก ่หน่วยงาน ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ 
เช่น ประกาศ   เสียงตามสาย   เว็บไซต์  และแผ่นผับ  
 
5. การติดตามประเมินผล 
  - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยกําหนดวิธีติดตามการ
ดําเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มี
การดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 
 
 
 

 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  พบว่ามีผลการประเมินความเสี่ยง
จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
       ๑.กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
การศึกษา  
      ข้อสรุป 
       ผลการประเมินพบความเสี่ยงท่ียังมีอยู่  คือ 
       ๑.กิจกรรม การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
การศึกษา แผนงานและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา มีผลการปฏิบัติน้อยและขาดการติดตาม
ประเมินผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้ว และอาคารสถานที่
ภายในบริเวณศูนย์ฯยังคับแคบไม่เพียงพอสําหรับเด็ก  และ
ยังไม่ถูกสุขลักษณะ 
 
 
 
 
  

 
-  ๒๑ - 



 
 

                                                                                                                   แบบ ปย. 1 (ต่อ) 
 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม  

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  
องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงได้กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ชื่อผู้รายงาน  .....นางสาวกฤตชญา หันกลาง.............. 
                               ( นางสาวกฤตชญา หันกลาง ) 

ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  วันที ่    8   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

-  ๒๒ - 



แบบ ปย. 2 
  กองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบรหิารส่วนตําบลจันอัด    อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

รายงานการประเมินผลและการปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรบัป ีสิ้นสดุ  วันที่   30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 25๖๐ 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
กําหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1.กิจกรรม  
    การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้าน
การศึกษา 
 
วัตถุประสงค์  
     - เพื่อให้การดําเนินงานของ
กองการศึกษา ฯ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 
 

 
     -มีคําสั่งแบ่งงาน มอบหมาย
ภารกิ จ ง านในหน้ า ที่  ใ ห้กั บ
ข้าราชการ พนักงานจ้างและงาน
จ้างเหมาบริการ 
 
 

 
    -มีการดําเนินงานแต่ยังไม่
บรรลุจุดประสงค ์ต้องสรรหา
บุคลากร ที่มีความรู้ 
ความสามารถมาปฏิบัติภารกิจ
และรบัผิดชอบงานโดยตรง 

 
    1. ด้านแผนงานพัฒนาและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา มีผลการปฏิบัติน้อย
และขาดการติดตามประเมินผล
งานที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
 
    2. ด้านอาคารสถานที่ภายใน
บริเวณศูนย์ฯยังคับแคบไม่
เพียงพอสําหรับเด็ก  และยังไม่
ถูกสุขลักษณะที่ดี 

 
    1. มอบหมายเจ้าหน้าที่
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการศึกษาฯ และ
จัดทําข้อมูลให้เป็นรูปธรรม
สามารถประเมินผลได้ 
 
    2. มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
    3. รายงานการปฏิบัติงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

 

 
30  ก.ย. ๖๑ 

 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

 
ผู้อํานวยการกอง

การศึกษา ฯ 
 

ปลัด อบต. 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                               
 

- ๒๓ 

         ชื่อผู้รายงาน  .....นางสาวกฤตชญา หันกลาง................... 
                               ( นางสาวกฤตชญา หันกลาง ) 

ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  วันที ่     8    เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 


