
แบบ ปย. ๑ 
ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที ่๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ในด้านการปฏิบัติราชการได้ยึดถือข้อกฎหมาย 
ความซื่อสัตย์ จริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการบังคับ
บัญชาและการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของส านักงานปลัดให้
สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
แผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ เพ่ือ
หาแนวทางลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 

 
 
 

 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    มีวิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ไว้ กิจกรรมการควบคุมจะท าให้ผู้ปฏิบัติ งานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์
 

 
ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยท าให้
การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผลดี มีการส่งเสริม
ความรู้เรื่องระเบียบวินัย ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะ
ใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการ
บริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มียุทธศาสตร์ใน
การบริหารและพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรม อย่างไรก็ตาม มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
บุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญของบุคลากร 
และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจ้าหน้าที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้อาศัย
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดวิธีการควบคุม
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 
 
 
 
ได้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และผลการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบ 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมในการ
ประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี  
 
 
 



องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกก็มีการ
สื่อสารกันระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้
ปฏิบั ติ หน้ าที่ ต ามคว ามรั บผิ ดชอบ ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
๕. การติดตามประเมินผล 

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือทราบและวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแก้ไขทันทีพบ
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องก็ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือทราบและวินิจฉัยสั่งการเพื่อ
แก้ไขทันที 

ได้พัฒนาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ช่อง
ทางการสื่อสารยังไม่หลากหลายและรวดเร็วเท่าที่ควร 
และมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 
 
 
การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานปลัดมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอในระดับ
หนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการควบคุมต่อไป 

 
 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผล
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรและสอดส่องดู แล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องส าคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่ง
การหรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่  ๑.การจัดท าประชาคม  ๒.การลด
ปัญหาภาวะโลกร้อน  ๓.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ๔.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ 
๕. ปกป้องเทิดทูนสถาบัน 
 
 
 

                                ( ลงชื่อ ) 
        ( นางอาทิตยา  คชกฤษ ) 

                                                                                  หวัหน้าส านักปลัด 
                                                                            วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 



 
แบบ ปย. ๑ 

กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดข้อมูลของผู้มีหน้าที่ เสียภาษี 
เนื่องจากยังมิได้ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้มี
หน้าที่ต้องช าระภาษี  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชน
หลีกเลี่ยงการช าระภาษี 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้มีความเสี่ยงเล็กน้อย 
เนื่องจากการประเมินพบว่า ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบ ฯ 
และช าระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้มีกิจกรรมการควบคุม 
ดังนี้ คือ การออกพ้ืนที่เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ประชาชนผู้เสีย
ภาษีและเปิดโอกาสสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนว
ทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา พร้อมจัดท าข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 
 

 
ก อ ง ค ลั ง  ไ ด้ วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ พบว่ากิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญแต่ต้องมีการ
ติดตามและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
แต่ต้ องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่ วย
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม โดยมีการควบคุมดูแลจาก
หัวหน้าหน่วยงานย่อยเพ่ือให้ความเสี่ยงที่พบมี
การแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีระดับการ
ควบคุมที่เหมาะสม เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการท างาน เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
 
 



องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

 
๕. การติดตามประเมินผล 
    มีการก าหนดการติดตามประเมินผลเพื่อท าการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการ
ประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ควบคุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 
จากการติดตามประเมินผลพบว่ายังมีจุดอ่อนใน
กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
ยังมิได้ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีเ พ่ือให้ได้
ข้อมูลของผู้มีหน้าที่ช าระภาษี และเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้เสียภาษีบางรายไม่
มายื่นแบบ ฯ และช าระภาษีตามระยะเวลาที่
ก ฎห มาย ก า ห นด  จึ ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง ติ ด ต า ม
ประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 
 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 

 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดงมีโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามยัง
มีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้คือต้องมีการจัดท าแผนที่ภาษี
เพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่ช าระภาษีได้อย่างทั่วถึง 
  
 
 

                                ( ลงชื่อ ) 
        ( นางชัชชญา  อาจแสน ) 
  ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                               วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบ ปย. ๑ 
กองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที ่๓๐ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กิจกรรมด้านการออกแบบการก่อสร้าง มีความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    การประเมินความเสี่ยงด้านการออกแบบการก่อสร้าง มีความ
เสี่ยงเล็กน้อยเนื่องจากการประเมิน พบว่า ขาดบุคลากร งานมี
ปริมาณมากท าให้บุคลากรไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งส ารวจงาน 
ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    สรรหาบุคลากรเพ่ิม รวมถึง การให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
การใช้สารสนเทศเก่ียวกับการออกแบบ 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีการใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยท าให้การ
ควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผล ผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นที่จะให้การบริหารงานมีผลสัมฤทธิ์ มี
การมอบหมายงานความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
อย่ างไรก็ตาม มีข้อจ ากัดด้ านงบประมาณ 
บุคลากรมีประสบการณ์ มีความช านาญ แต่
บุ คลากรมีปริ มาณงานมากทั้ ง ส า รวจงาน 
ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุม
การก่อสร้าง 
 
การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง ต้องมีการ
สรรหาบุคลากรเพ่ิม รวมถึง ออกค าสั่งมอบหมาย
งานก าหนดภารงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
สรรหาบุคลากรเพ่ิม ออกค าสั่งมอบหมายงาน
ก าหนดภารงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีระดับการ
ควบคุมที่เหมาะสม เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการท างาน เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต



องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    มีการติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม พร้อมรายงานผลการด าเนินงานและมีการ
ปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ 

ในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความ
เหมาะสม และได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้า
หน่วยงาน  

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดงมีโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามยัง
มีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงกิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่มีจ านวนมาก ทั้งส ารวจงาน ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้างจึง
จ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรเพ่ิม 
  
 
 

                                ( ลงชื่อ ) 
        ( นายอุทัยวุฒิ  กลิ่นกรุ่น ) 
  ผู้อ านวยการกองช่าง 

                                                                               วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบ ปย. ๑ 
กองสวัสดิกำรสังคม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที ่๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากผู้ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต
(ญาติผู้สูงอายุ) การย้ายที่อยู่ 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

ประเมินผลจากการคืนเงินเบี้ยยังชีพในแต่ละปีว่ามีจ านวน
เพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ พร้อม
ประสานงานกับส่วนราชการภายนอก (อ าเภอ)เพ่ือขอข้อมูลผู้
โอนย้าย และเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือท าความเข้าใจ
ชี้แจงให้ประชาชนทราบ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีการน าระบบ Internet มาใช้ในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของ อบต.บ้านในดง ท าให้การบริหารงานของกอง
สวัสดิการสังคมสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันเวลา  
 
 
 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
   ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ พร้อมให้สมาชิกสภาท าการ

 
ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
ช่วยท าให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผล 
มีการส่งเสริมความรู้เรื่องระเบียบวินัย ผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นที่จะให้การบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารงานแบบธรรมาภิ
บาล มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
 
การประเมินความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม มี
การจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจาย
ข่าวของหมู่บ้าน / ต าบล กรณีมีผู้เสียชีวิต 
 
กิจกรรมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคม ต้อง
มีการติดตามอย่างต่อ เนื่ อง  เนื่ องจากเป็น
สวัสดิการของประชาชน 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกอง
สวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใน
ดง มีระดับการควบคุมที่เหมาะสม เนื่องจากได้
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างาน เช่น การใช้
ระบบอินเตอร์ เน็ตในการกรอกข้อมูลระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองสวัสดิการสังคมมีการควบคุมที่เหมาะสม



องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

ส ารวจผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการควบคุม 
 
ผลกำรประเมินโดยรวม 

  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดงมีโครงสร้างการควบคุมภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผล
อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน / ต าบล 
  
 
 
 
 

                                ( ลงชื่อ ) 
        ( นางสาวดุษฏี ปรีชากร ) 

                                                                                  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                                                                            วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบ ปย. ๑ 
กองกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนในดง 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ด้าน
สถานที่ภายนอกยังไม่ปลอดภัย ไม่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
ส าหรับเด็กเล็ก 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกองการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรมให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
แผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ เพ่ือหาแนวทางลด
ความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 

 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    มีวิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้
จากภายนอกก็มีการสื่อสารกันระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๕. การติดตามประเมินผล 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมในภาพรวม มีความ
เหมาะสมและการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีการ
ประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามแบบประเมินของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 
 
โดยภาพรวมแล้วกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิผล 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ
เหมาะสม มีการใช้งานโทรศัพท์ โทรสาร ระบบ
อินเตอร์เน็ต ในการประสานงานในส่วนราชการ
ของ อบต. /อ าเภอ และจั งหวัด ตลอดจน
หน่วยงานอื่นๆ 
 
การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน



องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน / ข้อสรุป 

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบ 
และวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแก้ไขทันทีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องก็ให้
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบและวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแก้ไข
ทันที 

ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีการ
ควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่
ยังคงต้องมีการควบคุมต่อไป 

 
ผลกำรประเมินโดยรวม 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดงมีโครงสร้างการควบคุม
ภายในเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง 
และมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรและสอดส่องดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องส าคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องท่ียังคงมีความเสี่ยงอยู่ คือกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 

                                ( ลงชื่อ ) 
        ( นางสาวอวยพร  แสงศิลา ) 

                                                                                    ผอ.กองการศึกษา  
                                                                                วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


