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   แบบ ปย.  1               
ส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
                         ณ  วันที่   30   เดือน   กันยำยน   พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
องค์กำรบิรหำรส่วนต ำบลวอแก้ว 
1.สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
-ส ำนักปลัด 

1. งานบริหารงานทั่วไป  
2. งานนโยบายและแผน   
3. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว 
1.สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
- มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
ที่ 276 /2559 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล
รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ภายใน 
เพ่ือให้เกิด ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

2.กำรประเมินควำมเสี่ยง 
-ส ำนักปลัด 
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
        1. การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีมาตรฐานหรือไม่ 

         2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว
หรือไม่ 
2. งำนนโยบำยและแผน  

1. จัดท าแผนและงบประมาณ  การจัดท าแผน
และงบประมาณตรงกับความต้องการของประชาชน
หรือไม่ 

2. จัดประชุมประชาคม ประชาชนมีความ
เข้าใจและให้ความส าคัญกับการจัดท าประชาคม หรือไม่  
3. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือไม่ 
 

2.กำรประเมินควำมเสี่ยง 
-ส ำนักปลัด 
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
        1. การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบางกิจกรรมและตกเกณฑ์บางกิจกรรม 

         2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล
วอแก้ว 
2. งำนนโยบำยและแผน  

1. จัดท าแผนและงบประมาณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้วได้จัดท าแผนและงบประมาณตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 

2. จัดประชุมประชาคม ประชาชนมีความเข้าใจ
และให้ความส าคัญกับการจัดท าประชาคม  
3. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 



2 

 

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
3.กิจกรรมกำรควบคุม 
-ส ำนักปลัด 
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
        1. ด าเนินการให้การบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มี
มาตรฐานครบทุกข้อ 

         2. จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แก่ผู้น าชุมชน เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
2. งำนนโยบำยและแผน  

1. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนและงบประมาณให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 

4. ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท า
เวทีประชาคมให้ประชาชนได้รับทราบ 
3. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

     อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เวลาเกิดภัยพิบัติแก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล 
วอแก้ว 

3.กิจกรรมกำรควบคุม 
-ส ำนักปลัด 
1. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว มีมาตรฐานครบทุกข้อ 

         2. ผู้น าชุมชน เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วรู้ถึงโทษภัย และวิธีการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้มากยิ่งข้ึน 
2. งำนนโยบำยและแผน  

1. ประชาชนมีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนและงบประมาณมากยิ่งขึ้น 

2. ประชาชนต าบลวอแก้วเห็นความส าคัญของ
การจัดท าเวทีประชาคม และเข้าร่วมเวทีประชาคมเพ่ือ
เสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 
3. งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

     ประชาชนต าบลวอแก้วรู้จักวิธีการป้องกันและ
และแก้ไขปัญหาเวลาเกิดภัยพิบัติเบื้องต้น และสามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

4.สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  
ประกาศ   เสียงตามสาย   เว็บไซต์  และแผ่นผับ  

4.สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  
ประกาศ   เสียงตามสาย   เว็บไซต์  และแผ่นผับ  

5. กำรติดตำมประเมินผล 
-การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รายงานความ 
ก้าวหน้า  ตามโครงการ/กิจกรรม  
- การวัดผล และประเมินผล  ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 
-การประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณ   
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินงาน 

5. กำรติดตำมประเมินผล 
-มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รายงาน
ความก้าวหน้า  ตามโครงการ/กิจกรรม  
- มีการวัดผล และประเมินผล  ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-มีการประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณ    
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินงาน 
 

         

 
ชื่อผู้รำยงำน................................................................... 

(นายสายัณห์   ฉัตรแก้ว) 
ต ำแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

วันที.่.20.. เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...2560... 
 



3 

แบบ ปย. 2 
ส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
                         ณ  วันที่   30   เดือน   กันยำยน   พ.ศ. 2560 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
1.กิจกรรม  
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ 
เบาบางลงจนหมดสิ้นโดยเร็ว  
 
 

- จัดกิจกรรม เพื่อเป็น
ส่งเสริมการรณรงค์ ต้านยา
เสพติด ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว  เช่น  
การแข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติด 
-การจัดกิจกรรมโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

-ด าเนินการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้าน
ยาเสพติด 
-สนับสนุนงบประมาณ แก่
หน่วยงาน ของทางภาครัฐ  
และองค์กรภาคประชาชน  
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

-การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด กระจายลงสู่ทุกกลุ่ม 
รวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วย  
เป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีอ านาจหน้าที่ในด้านการ
ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด  
ท าให้ยาเสพติดแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้ปัญหา
อ่ืนตามมากอีกมากมาย เช่น 
การลักขโมย  การปล้น
ทรัพย์  การทะเลาะวิวาท  
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต่างไม่
มั่นใจในความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- ส่งเสริมการรณรงค์ 
ต่อต้านยาเสพติด ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว เช่น  การแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด    
-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับ โทษ และ พิษภัย 
ของยาเสพติด 
-สนับสนุนงบประมาณ แก่
หน่วยงาน ของทางภาครัฐ  
และองค์กรภาคประชาชน  
ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

30  ก.ย. 61 
หัวหน้าส านัก

ปลัด 
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แบบ ปย. 2 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
2.กิจกรรม  
กำรบริหำรสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
ด้าน งานบริหารสถานศึกษา
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 

จัดท าค าสั่งแบง่งานและ
มอบหมายหน้าที่ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างภายในส านักปลัด 
 
 
 

1.จัดท าค าสั่งแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างภายในส านัก
ปลัด 
2.นักบริหารงานทั่วไป  6  
รักษาราชการแทนใน
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 
 4.การปฏิบัติตามระเบียบ  
หนังสือ สั่งการ 
 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว ยังไม่ได้มาตรฐาน 
2. ขาดบุคลากรในสายงาน
ด้านการศึกษา 
3.ครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้
ความสามารถในสายงาน 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
ความคับแคบ 
 
 
  

1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ได้รับการฝึกอบรม ในสาย
งานที่ปฏิบัติ 
2.ก่อสร้าง /ปรับปรุง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานเพ่ือรองรับ เด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

30  ก.ย. 61 
หัวหน้าส านัก

ปลัด 
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แบบ ปย. 2 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

งำนนโยบำยและแผน   
3.กิจกรรม  
จัดท าแผนและงบประมาณ 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้การด าเนินงานใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
งบประมาณประจ าปี และ 
การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา  มีประสิทธิภาพ  
ถูกต้อง ตามระเบียบฯ 
 
 
 
 

- จัดท าค าสั่งแบง่งานและ
มอบหมายหน้าที่ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างภายในส านักปลัด 
-แต่งตั้ง  คกก.พัฒนาท้องถิ่น
,คกก.สนับสนนุการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
-จัดประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-ระเบียบระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 

- แผนพัฒนาสามปี  
ของ อปท 
-งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
-แผนการด าเนินงาน 
-การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
-ระบบสารสนเทศการจัดท า
แผน e-plan 
  

-ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล 
วอแก้ว มีจ านวนมาก แต่
งบประมาณในการพัฒนามี
อย่างจ ากัดท าให้แผนพัฒนา
ไม่สอดคล้องกับศักยภาพ
งบประมาณในแต่ละปี  
 

-จัดประชุมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้น าหมู่บ้าน
เกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนา และงบประมาณ 
-จัดล าดับความส าคัญจาก
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่มาก่อน 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่มีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

30  มิ.ย. 61 
เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

/ 
หัวหน้าส านัก

ปลัด 
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แบบ ปย. 2 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/

โครงกำร/กิจกรรม 
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

งำนนโยบำยและแผน   
4.กิจกรรม  
 การจัดประชุมประชาคม 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้การด าเนินการจัด
ประชุมประชาคม เกิดการมี
ส่วนร่วม ในการร่วมคิด  
ร่วมแก้ปัญหา ของอปท. 
อย่างถูกต้อง  และเป็นไป
ตามระเบียบฯ 
 
 
 

-จัดท าค าสั่งแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างภายในส านัก
ปลัด 
-การจัดท าโครงการเวที
ประชาคมหมู่บ้านและต าบล 
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้อถิ่น 
-ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 
 

- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ในการจัด
ประชุมประชาคม 
- ความร่วมมือของ
ประชาชนการจัดประชาคม 
ในการแสดงความคิดเห็น
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
-การด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบ และห้วงระยะเวลา
ที่ก าหนด 

-ประชาชนขาดความเข้าใจ 
และไม่เห็นความส าคัญ ของ
การจัดท าแผน  
-มีจ านวนโครงการ มาก
เกินไป ไม่สอดคล้อง กับ
งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

-ให้มีการแสดงความคิด 
หลากหลาย วิธี  เช่นการ
ส่งเสริมให้มีนักวิจัยท้องถิ่น
จากคนที่อยู่ในชุมชน 
ปรับปรุงรูปแบบการจัดท า
ประชาคม เป็นการพูดคุย
แบบเป็นกันเองเพ่ือให้ได้
ข้อมูลจากประชาชนที่ตรง
กับความต้องการของ
ประชาชน แล้วจึง
ประมวลผลมาเป็นข้อมูลใน
การจัดท าเวทีประชาคม
เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

31  ม.ค. 61 
เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

/ 
หัวหน้าส านัก

ปลัด 
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     แบบ ปย. 2 
กระบวนกำรปฏิบัติงำน/

โครงกำร/กิจกรรม 
ด้ำนของงำนที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำร
ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

งำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 
5.กิจกรรม  
 งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้ปฏิบัติงาน  ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เกิดความ
รวดเร็ว ในการช่วยเหลือ 
ประชาชน ได้อย่างทันท่วงที 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  
และเป็นไปตามระเบียบฯ 

-จัดท าค าสั่งแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่ ของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างภายในส านัก
ปลัด 
-การจัดท าโครงการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
-การจัดท าโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้การป้องกันระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 
-ระเบียบ  หนังสือสั่งการ 
กระทรวงมหาดไทย 

-การปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง 
แบ่งงานและมอบหมายงาน 
-เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
และมีความพร้อมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ 

-ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการเตรียม
ความพร้อมกับการรับ
สถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติขึ้น
ในชุมชน 
-ขาดผู้มีจิตอาสามาเป็น  
อปพร.  เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิด
เหตุสาธารณภัยในพ้ืนที ่ 

-จัดท าโครงการอบรม  
สาธิตการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย 
ประจ าปี 
-จัดท าโครงการฝึกอบรม        
อปพร.  ประจ าปี 

30  ก.ย. 61 
เจ้าหน้าที่ป้องกัน 

/ 
หัวหน้าส านัก

ปลัด 

 

 

 
 
 ชื่อผู้รำยงำน................................................................... 

(นายสายัณห์   ฉัตรแก้ว) 
ต ำแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

วันที.่.20.. เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...2560... 
 


