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แบบ ปย.๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
ส านักปลัด 
 

๑.๑ กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามเมือง 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าในเกี่ยว  
กับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล และประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริงจากการเข้าร่วม
ประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
- จ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาต าบล 
ยังคงมีจ านวนมากเม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณ
และจ านวนโครงการที่จะน าไปตั้งเป็นรายจ่าย
งบประมาณประจ าปี 

 

๑.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
 - ไม่ได้รับความร่วมมือในการค้นหาผู้ขายและผู้เสพ 
 - เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า  
 - ก าหนดโทษไม่เด็ดขาด เมื่อพ้นโทษก็กลับมาเสพอีก 

 

๑.๓ กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
- เป็นปัญหาความขัดแย้งทางความคิดด้าน 
การเมืองของกลุ่มบุคคล 
 

๑.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
- เกิดจากภัยธรรมชาติ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
 

 
  

ผลการประเมิน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  ได้วิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
ส านักงานปลัด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๖ 
งานดังนี้ 
      ๑. งานบริหารงานทั่วไป 
      ๒. งานบริหารงานบุคคล 
      ๓. งานนโยบายและแผน 
      ๔. งานกฎหมายและคดี 
      ๕. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ๖. งานกิจการสภา 
       
   จากการติดตามผลปรากฏว่า มีจุดอ่อนและความ
เสี่ยงดังนี้ 

๑. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนต าบลสามเมือง 

๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด 

๓. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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แบบ ปย.๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
-มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน 
วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะท างานให้ส าเร็จ 
ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ส านักงานปลัด มีการ
วิเคราะห์ นอกจากนี้กลไกชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ 
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความ
ระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 การประเมินความเสี่ยง 
ส านักงานปลัด มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่
ก าหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ 
๒.๑ กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามเมือง ความเสี่ยง คือ 
- แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง เนื่องจากประชาชนไม่ให้
ความส าคัญในการเข้าร่วมประชาคม 
 

๒.๒ กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ความเสี่ยง คือ 
  - การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับ
หนึ่ง แต่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่บ้างในบางพ้ืนที่ 
 

๒.๓ กิจกรรมปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ความเสี่ยง คือ 
  - การจัดท ากิจกรรมโครงการท าให้เกิดความสามัคคี
ต่อประชาชนเพิ่มข้ึน ท าให้การควบคุมบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ในระดับหนึ่ง 
๒.๔ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ความเสี่ยง คือ 
  - ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นภัย
จากธรรมชาติ ไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้า 
 
 
กิจกรรมควบคุม 
๑. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามเมือง 
ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในระดับหนึ่ง ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ 
หลากหลายเพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
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แบบ ปย.๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
 

 
- เสนอแนะคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการ 
กลั่นกรองแผนเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการในเรื่อง
ของปั ญ ห าความต้ อ งก ารของป ระชาชนกั บ
งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถ
ด าเนินการจัดสรรให้ได้ 

 

๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในระดับหนึ่ง ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
-  เพ่ิมมาตรการในการรณรงค์และต่อต้ายยาเสพติด
ให้มากขึ้น 
 - กิจกรรมตั้งด่านตรวจปัสสาวะ ในเขตต าบลสาม
เมือง 
- รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ เป็นประจ าทุกเดือน 
 - จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 

๓. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมภายในระดับหนึ่ง ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด าเนิน 
ชีวิตตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดท าโครงการปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนพรรษา 
  

๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในระดับหนึ่ง ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- ท าการสูบน้ า เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ ในฤดูแล้ง 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
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แบบ ปย.๑ 

ชื่อส่วนงานย่อย  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  -น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน 
และการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพท าให้การบริหาร
ของส านักงานปลัดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้
ทัน เวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ จากระบบ 
Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่ง
การกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
ต่างๆที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน 
-การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้
ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้ าที่ ของ
ส านักงานปลัด 
-การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารเพ่ือออกปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างทันท่วงท ี
 
 
 
 
 
 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
  ปรับปรุงการใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไป 
ยังส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ น าระบบ internet มาช่วยในการปฏิบัติงาน
ราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง มีการ
ติดตั้งระบบ internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้
สามารถตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
  ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก 
   ๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสามเมืองมีการแต่งตั้งคณะท างานในการ
ด าเนินการตามโครงการต่างๆ 
  ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่น
จังหวัด และหน่วยงานราชต่างๆ 
๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสาร องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง มี
โทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ส าหรับการติดต่อ
ประสานงาน ท าให้การติดต่องานราชการเป็นไป
อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

 
 
การติดตามประเมินผล 
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย 
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในทุกสิ้นปี โดยน าผลการประเมินจัดท ารายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขและ
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
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สรุปผลการประเมิน 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจ ส านักปลัด  มีความเสี่ยง  ๔  กิจกรรม คือ 

๑. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. กิจกรรมปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผลการประเมิน   
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มี โครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ 
องค์ประกอบมีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในระดับ
หนึ่ง อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 
                                                             
 

 ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                  (นายจักรพงษ์  ช่างปลูก) 
                                                                                    หัวหน้าส านักงานปลัด  
                                                                           วันที่      เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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