
ภาคผนวก ก 
ส่วนราชการ  กองแผนและงบประมาณ 

ณ วันที่ 1  ตุลาคม 2557  ถึงวันที่  30  กันยายน  2558 
 

 

จุดที่ควรประเมิน 
 

ความเห็น/ค าอธิบาย 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
    ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุม  เพ่ือพิจารณาหน่วยรับตรวจมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ 
    1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
          มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร  รวมทั้งการติดตามผล  การตรวจสอบและการ
ประเมินผล  ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก 
          มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการด าเนินงาน 
 
          มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจาย
อ านาจ 
 
          มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์คามเสี่ยงที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ  และการพิจารณา
วิธีการลดหรือปองกันความเสี่ยง 
          มีความมุ่งม่ันที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน (Performance – Based Management) 
 

 
 
 
 
  

- ผู้บริหารมีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภายในองค์กรเป็นอย่างดี มีการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลเป็นระยะ  
 
- มีการก ากับให้มีการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส และผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี  
- มีการกระจายอ านาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใน
แต่ละระดับ ได้แก่ ผู้อ านวยการกอง หัวหน้า
ฝุาย เป็นต้น 
- มีการประเมินความเสี่ยง ตรวจติดตาม 
ปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการด าเนินงาน 
 
- มีความมุ่งมั่น โดยใช้เกณฑ์การประเมินผล
สัมฤทธิ์การปฏิบัติงานมาเป็นองค์ประกอบใน
การบริหารงาน 

    1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
          มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็น
ครั้งคราว 
          มีข้อก าหนดทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง          
          ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
          ฝุายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี  เมื่อไม่มี
การปฏิบัติตามนโยบาย  วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 
 
          ฝุายบริหารก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้
และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามเปูาหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

 
- ยึดหลักตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
- มีการลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ท่ีไม่ปฏิบัติตาม
นโยบาย และระเบียบปฏิบัติ เช่น การท า
ทัณฑ์บน งดเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นต้น  
- มีการก าหนดเปูาหมายที่เป็นไปได้ 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

 

ความเห็น/ค าอธิบาย 

          ฝุายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น  
เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตาม
จริยธรรม 
          ฝุายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่า
อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น 
 

- มีการพิจารณาความดีความชอบ มีการ
คัดเลือกข้าราชการดีเด่น  
 
- โดยมีเกณฑ์จริยธรรมด าเนินการ 

    1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
          มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 
 
          มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของ   
แต่ละต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน      
 
          มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะและความสามารถท่ีต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 
          มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
          การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน  และมีการระบุ
อย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้อง
มีการปรับปรุง 
 

   
- มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถ 
- แต่ละต าแหน่งมีค าอธิบายลักษณะงานไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยอ้างอิงตามส านักงาน 
ก.พ.ก าหนด 
 
 
- อบจ.นศ. มีกองการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เรื่องงานบุคคล จะมีการส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากรแต่ละส่วนราชการของ 
อบจ.นศ. แต่เนื่องจากบุคลากรมีจ านวนมาก 
ประกอบกับงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่
เพียงพอที่จะสามารถส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง   
- อบจ.นศ. ได้มีการจัดประกวด ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก  และ
ประกาศ ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือ
เป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ต่อไป 

    1.4 โครงสร้างองค์กร 
          มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ 
          มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
          มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัย
ให้พนักงานทุกคนทราบ 
 
 
 

 
- มี/เหมาะสม 
 
 
 
 
 
- มีบอร์ดแผนภูมิติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ชั้น 1 
อาคาร อบจ.นศ.  
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ความเห็น/ค าอธิบาย 

    1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง  และมีการแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนทราบ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่มอบหมาย 
 

 
- มีการมอบหมายงานในหน้าที่และความ  
รับผิดชอบของบุคลากรภายในกองแผนฯ เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยยึดแนวทางปฏิบัติ
ราชการตามค าสั่ง อบจ.นศ.ที่ 1687/2552 
เรื่องมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการใน
กองแผนและงบประมาณ  แต่เนื่องจากมี
บุคลากรได้รับการบรรจุแต่งตั้งปฏิบัติราชการ
ใหม่หลายต าแหน่ง และมีบุคลากรโยกย้ายไป
อยู่หน่วยงานอื่น และแจ้งให้บุคลากรทราบ
ค าสั่งโดยทั่วกัน  
   ผู้บังคับบัญชาจึงสามารถติดตามงานที่
มอบหมายให้บุคลากรได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว  
- ผู้บริหารมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของ
กองแผนฯ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 
เป็นประจ าทุกเดือน 

    1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
          มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม  โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความ
ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
          มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัด
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
          การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณา
รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 
          มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา  เมื่อมีการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 
 

 
- มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และ
จัดฝึกอบรมพนักงาน แต่เนื่องจากมีการบรรจุ
เจ้าหน้าที่ใหม่หลายราย จึงยังอบรมเจ้าหน้าที่ 
ได้ไม่ทั่วถึง 
 
 
- แบบประเมินการปฏิบัติงานได้ก าหนดเรื่อง
ความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรมไว้ใน
แบบฟอร์มแล้ว 
- กองแผนฯ ยังไม่มีการลงโทษทางวินัย  
 
 

    1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
          มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  และมีการก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
          มีผู้ตรวจสอบภายใน  และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนการพัฒนา
ของ อปท. พ.ศ. 2548 เพ่ือเสนอแนะ
ข้อบกพร่องจุดอ่อน โดยการประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้
สามารถควบคุม และลดความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม เกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
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 - มีการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยกรม
ส่งเสริมการปกรองท้องถิ่นใช้ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผน และ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 
คือ ระบบ e -plan และระบบบัญชี 
คอมพิวเตอร์ ของ อปท. คือ e-laas 
- มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้
หัวหน้าฝุาย และผู้อ านวยการกอง 
 

    1.8 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
......................................................................................................  
..................................................................................................... 
...................................................................................................... 
 

 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัจจัย
เสี่ยง  แต่อย่างไรก็ดี กองแผนและงบประมาณอยู่ระหว่าง
ด าเนินการปรับปรุงค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีบุคลากรได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งปฏิบัติราชการใหม่หลายต าแหน่ง และมีบุคลากรโยกย้าย
ไปอยู่หน่วยงานอื่น จึงต้องมีการมอบหมายงานในหน้าที่ใหม่ให้
เป็นปัจจุบัน  
 
 
                      ชื่อผูป้ระเมิน............................................ 
                                      (นางจุตติ   ชมชื่น)  
                 ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
                                 วันท่ี        ตลุาคม  2558 
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ความเห็น/ค าอธิบาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับ
กิจกรรม เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
    2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
          มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
          มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน 

 
 
 
 
 
- หน่วยงานได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)   
พันธกิจ (mission) จุดมุ่งหมายหรือ
เปูาประสงค์ (goals) และวัตถุประสงค์ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างชัดเจน เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  
- มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน และจัดส่งให้
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทราบทั่วกัน  

    2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
          มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
          วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และ
วัดผลได้ 
          บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและ
ให้การยอมรับ 
 

 
- หน่วยงานมีวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่
ชัดเจน ปฏิบัติและวัดผลได้  โดยมีการประชุม
หน่วยงานในสังกัดก าหนดแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี  และแผนการด าเนินงานซึ่งถ่ายทอด
มาจากแผนพัฒนาสามปีของ อบจ.นศ.  
 

    2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
          ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยง 
          มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่  การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  เป็นต้น 
 

 
- มีการระบุและประเมินปัจจัยเสี่ยงในหลาย
วิธีโดย 
   ปัจจัยภายใน เช่น การประชุมติดตามผล
การด าเนินงานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
การรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละ 
ปีงบประมาณ  การระดมความคิดเห็นเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี ของ อบจ.นศ.  
เป็นต้น   
   ปัจจัยภายนอก  มีวิธีการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบตามการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

    2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
          มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง 
          มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดความเสี่ยง 

 
- ใช้เกณฑ์การพิจารณาระดับความส าคัญเพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่ แนวทางการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
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    2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
          มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและ
ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 
          มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดข้ึนจาก
การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยง 
 

 
- กองแผนฯ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและก าหนดวิธีการควบคุม
เพ่ือปูองกันหรือลดความเสี่ยงที่เหมาะสม  

    2.6 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
......................................................................................................
..................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 
 
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
   กองแผนและงบประมาณด าเนินการตามเอกสารค าแนะน า : 
การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม
ภายในมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการ
ปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงได้ 
 
 
                      ชื่อผูป้ระเมิน............................................ 
                                      (นางจุตติ   ชมชื่น)  
                 ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
                                 วันท่ี        ตลุาคม  2558 
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ความเห็น/ค าอธิบาย 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน           
ผู้ประเมินควรพิจารณาว่า  มีกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญ
เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ 
    3.1 กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ
ผลการประเมินความเสี่ยง  
    3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม  
    3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
    3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
และเพียงพอ 
    3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่
เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก
บัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
    3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณี
ฝุาฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 
    3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
    3.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
................................................................................................ 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
 

 
- มีมาตรการติดตามท่ัวถึงทุกกิจกรรมที่ส าคัญ 
- กิจกรรมการควบคุมก าหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์  การประเมินความเสี่ยง  ซึ่งการ
ระบุความเสี่ยงยังไม่ครบทุกจุด แต่การ
ควบคุมท่ีก าหนดไว้เพียงพอที่จะท าให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาสามปี 
ของ อบจ.นศ. ของงาน/โครงการ/กิจกรรมได้
เพียงพอ  โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ  ผู้บริหาร
และหัวหน้างานก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด 
- มีมาตรการปูองกันและดูแลทรัพย์สิน มีการ
จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์  มีการตรวจ
นับพัสดุที่มีอยู่จริงเทียบกับทะเบียนคุมพัสดุ 
   ในแต่ละกิจกรรมมีการควบคุมดังนี้ 
   1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม  
      มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
      - ชี้แจงท าความเข้าใจบทบาท และ
อ านาจหน้าที่ของ อบจ. ในการให้บริการ
สาธารณะให้แก่ทุกภาคส่วนและประชาชนใน
ท้องถิ่น 
      ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ 
      - อบจ.ไม่สามารถน าปัญหาความ
ต้องการของประชาชนมาตอบสนองความ
ต้องการครอบคลุมได้ทุกปัญหา 
      - ไม่มีโครงการตามความต้องการของ
ประชาคมบรรจุในแผนพัฒนาสามปี หรือมี
บรรจุในแผนพัฒนาฯ แต่ไม่สามารถปฏิบัติให้
เกิดข้ึนจริง และขาดความต่อเนื่อง       
   2. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
      มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
      - วางแผนในการน าโครงการตาม
แผนพัฒนาฯ เพ่ือเข้าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้ชัดเจน  เพื่อให้สอดรับกับ
การท างานของโปรแกรม e-LAAS 
(ระบบบันทึกบัญชี กรมส่งเสริมการปกครอง- 
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) 
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       ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ 
      - มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจ่ายไว้มีไม่เพียงพอ 
      ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ 
      - ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่อง 
      - การเมืองเปลี่ยนแปลง รอการปฏิรูป 
ผู้บริหารเป็นข้าราชการประจ าท าให้สภาฯ  
ไม่เห็นด้วยกับฝุายบริหารในประเด็นที่เสนอ 
   3. กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้
ขยายตัวอย่างย่ังยืน 
      มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
      - จัดท าแผนแนะแนวตามหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดอย่างชัดเจน 
      - เพ่ิมการขยายการประชาสัมพันธ์ทุกรูป
แบบอย่างต่อเนื่อง 
      - จ ากัดจ านวนผู้เข้ารับการอบรมให้
เหมาะสมและตรงตามความต้องการอย่าง
แท้จริง 
      ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ 
      - กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมมี
แนวโน้มลดลง  เนื่องจากกลุ่มเปูาหมายไม่ได้
รับข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมจากหน่วยงาน 
      - สถานที่ไม่เหมาะสมส าหรับการ
ฝึกอบรม 
       - การน าความรู้ไปปฏิบัติของผู้เข้ารับ
การอบรมมีจ านวนน้อย  
   4. โครงการระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  
      มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
      - เชิญ อบต. เทศบาล  เข้าร่วมประชุม
ชี้แจง ขั้นตอน การจดทะเบียนหน่วย 
      - ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ 
      - หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการด าเนินการขอขึ้นทะเบียนรถกู้ชีพ
ฉุกเฉิน เพราะหน่วยงานบางแห่งยังเข้ารับการ
อบรมไม่ครบตามจ านวนที่จะขอจดทะเบียน
หน่วยได ้
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    5. กิจกรรม/โครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
      มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
      - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการปูองกัน
และคบคุมโรคติดต่อมากขึ้น 
      ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ 
      - ประชาชนในชุมชนบางแห่งขาดการ
ดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพ 
      - ประชาชนอาจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการระบาดของ
โรคติดต่อและแนวทางปูองกันโรคติดต่อ 
   6. งานติดตามประเมินผล 
      มีการควบคุมความเสี่ยงดังนี้ 
      - แจ้งทุกส่วนราชการให้ทราบถึงตัวชี้วัด
และค่าเปูาหมายที่ก าหนดขึ้น พร้อมก าชับให้
ด าเนินโครงการโดยยึดถือเปูาหมายการพัฒนา
ตาที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดังนี้ 
      - ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายใหม่ยังคง
ก าหนดขึ้นโดยกองแผนและงบประมาณและ
ได้น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบจ.นศ.  
ซึ่งมีตัวแทนจากทุกส่วนราชการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ  แต่ไม่ได้มีการเสนอขอแก้ไข
รายละเอียดทั้งในส่วนของตัวชี้วัดและค่า
เปูาหมาย  
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
   กองแผนและงบประมาณมีการก าหนดกิจกรรมควบคุมในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการจัดท าประชาคม  การจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  กิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน  โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
กิจกรรม/โครงการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ  และงานติดตามประเมินผล  เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ใน
การบริหารงานของบุคลากรตามระดับการบังคับบัญชาอย่าง
ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร   
   โดยด าเนินการตามเอกสารค าแนะน า : การจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในมาใช้    
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จุดที่ควรประเมิน 
 

 

ความเห็น/ค าอธิบาย 

และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทาง การปูองกันความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
                      ชื่อผูป้ระเมิน............................................ 
                                      (นางจุตติ   ชมชื่น)  
                 ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
                                 วันท่ี        ตลุาคม  2558 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

 

ความเห็น/ค าอธิบาย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
    การด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและเชื่อถือได้  ผู้ประเมินควรพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความ
ต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน   
    4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝุายบริหาร 
    4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเงิน  และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
    4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์  และเป็นหมวดหมู่ 
    4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและภายนอก
ให้ผู้บริหารทุกระดับ 
    4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้  และทันกาล 
    4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา
และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการ
แก้ไข 
    4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 
    4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อเรียกร้องจากภายนอก อาทิ 
รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 
    4.9 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
................................................................................................ 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
 

 
- ในภาพรวมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รับผิดชอบในการด าเนินการด้าน
ระบบสารสนเทศ  โดยมีการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน และข้อมูล
ข่าวสารที่ส าคัญ ๆ จากภายนอกหน่วยงาน
ดังกล่าว  มีการน าเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสั่งการ
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูล  
เพ่ือน ามาประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
- กองแผนมีการน าระบบ e-plan มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนพัฒนา อบจ.นศ. (ฝุาย
นโยบายและแผน)  ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ อปท. 
เพ่ือรายงานสถานะการท างานของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ   
- ฝุายงบประมาณ กองแผนฯ ก็จะน าโครงการ
ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีที่ได้รับเลือกมา
จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และบันทึกในระบบ e-LAAS เป็นโปรแกรม 
ส าหรับการปฏิบัติงานด้านการคลังของ อปท. 
ต้องปฏิบัติงานการรับ-จ่าย ที่เกิดขึ้นจริง
ประจ าวัน เพื่อแสดงสถานะการเงินที่แท้จริง
ของ อปท.  รวมถึงการจัดท าฎีกาการเงิน และ
การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น  ซึ่งท าให้การ
ปฏิบัติงานครอบคลุมระหว่างกรมฯ กับ
ท้องถิ่น  เกิดความชัดเจน  ทันเวลา และ
สะดวกต่อผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
   ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างกรมฯ และ 
อปท. อาทิ อบจ. รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน 
ทันเวลา และสะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย   
 
                      ชื่อผูป้ระเมิน............................................ 
                                      (นางจุตติ   ชมชื่น)  
                 ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
                                 วันท่ี        ตลุาคม  2558 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

 

ความเห็น/ค าอธิบาย 

5. การติดตามประเมินผล  
    ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
    5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
    5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
    5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
    5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
 
    5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือ
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
 
 
    5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
    5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
    5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแล
ทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมี
การกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 
    5.9 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
................................................................................................ 
......................................................................................... 
........................................................................................ 
 
 
 

 
 
 
 
- ฝุายติดตามและประเมินผล  มีการเสนอผล
การประเมินในรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี โดยรายงาน
ต่อสภา อบจ.นศ. และส่วนราชการในสังกัด 
อบจ.นศ. เพ่ือทราบ  
- ฝุายติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ติดตาม
ผลระหว่างการด าเนินการออกติดตามและ
จัดท ารายงานผลการประเมินอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ  
- ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ 
- มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และ
ประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละฝุาย
ภายในกองแผน จัดท าการควบคุมภายในปีละ 
1 ครั้ง  
- เมื่อแต่ละฝุายภายในกองแผนฯ จัดท า
รายงานควบคุมภายในเสร็จแล้ว เลขานุการ
ควบคุมภายในของกองฯ ก็จะรายงานผลการ
ควบคุมภายในของกองฯ ต่อหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ของอบจ.นศ. ปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
รายงานผลต่อ สตง. ต่อไป 
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จุดที่ควรประเมิน 
 

 

ความเห็น/ค าอธิบาย 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
   ระบบติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม  โดยมีการติดตาม
ผลระหว่างการด าเนินการออกติดตามและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประเมินตนเอง โดย
การสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามน าผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
 
                      ชื่อผูป้ระเมิน............................................ 
                                      (นางจุตติ   ชมชื่น)  
                 ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
                                  วันท่ี        ตลุาคม  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ด้านการบริหาร 

กองแผนและงบประมาณ 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2557 ถึงวันที่  30  กันยายน  2558 

 

ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

1. ภารกิจ 
    1.1 วัตถุประสงค์หลัก 
           หน่วยรับตรวจมีการก าหนดภารกิจเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

 
 
 
 

 

  
 
- มีค าสั่ง อบจ.นศ. 1687/2552 เรื่อง
มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการใน
กองแผนและงบประมาณ 

           ภารกิจที่ก าหนดมีความชัดเจน 
กะทัดรัด และเข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กรที่ก ากับดูแล (อาทิ กระทรวง ทบวง กรม 
จังหวัด)  เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องหรือไม ่
 
 
           มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับ
ตรวจทุกคนทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่ 
 
 
           ฝุายบริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์
และเปูาหมายการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
หรือไม ่
 
 
 
 
           วัตถุประสงค์และเปูาหมายการ
ด าเนินงานที่ก าหนดสอดคล้องกับภารกิจ และ
สามารถวัดผลส าเร็จได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
           วัตถุประสงค์การด าเนินงานมีการแบ่ง
ออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือ
ส่วนงานย่อยหรือไม ่
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 - ตามค าสั่งข้างต้น  มีการมอบหมายงาน
ในหน้าที่แต่ละฝุายอย่างชัดเจน และ
มอบหมายงานที่ปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
เป็นไปตามภารกิจของแต่ละฝุายอย่าง
ชัดเจน  สะดวกต่อผู้บังคับบัญชาในการ
ติดตามงานได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจน 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
- มีการแจ้งเวียน และติดประกาศค าสั่ง
มอบหมายงานฯ ไว้ที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของกองฯ เพื่อให้
บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่แสดงถึงภารกิจขององค์กร นโยบาย
ผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตลอดจนเปูาหมายในการพัฒนาของ  
แต่ละยุทธศาสตร์ 
- ปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
- มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน 
โดยก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ภารกิจของผู้บริหาร  และน าแผน
ยุทธศาสตร์มาก าหนดเปูาหมายและ
ตัวชี้วัด  ซึ่งจะน าตัวชี้วัดที่ได้มาวัดผล
ส าเร็จของงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์
หรือไม่ 
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกล
ยุทธ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรม 
 



- 2 - 
 

ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

           มีการก าหนดวิธีการ  เพื่อให้บุคลากร
เข้าใจในงานที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของส่วนงานย่อย  
ที่เขาปฏิบัติงาน  และบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ภารกิจขององค์กรหรือไม่ 
 

 

 
 

- มีการก าหนดไว้ในข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการรายบุคคลที่บุคลากรทุกคนท าไว้
กับผู้อ านวยการกอง 

    1.2 การวางแผน 
           ฝุายบริหารมีการจัดท าแผน  เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายการ
ด าเนินงานที่ก าหนดหรือไม่ 
            แผนที่จัดท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์
เปูาหมาย วิธีการด าเนินงาน  งบประมาณ  
อัตราก าลัง  และระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่าง
ชัดเจนหรือไม่      
 
 
 
 
 
 
 
           มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่
รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่ 
 
 
           มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
- ในการจัดท าแผนจะมีขั้นตอนในการ
จัดท าแผนที่จะต้องผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการ 2 คณะ  คือ 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบจ. และคณะกรรมการ
พัฒนา อบจ.  ซึ่งจะมีฝุายบริหารเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ 
    ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของ 
อบจ.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนจะต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ไว้อย่าง
ชัดเจน 
- ส่วนวิธีด าเนินงาน งบประมาณ และ
ระยะเวลาด าเนินงานจะก าหนดไว้ใน 
แผนการด าเนินงาน 
- ในการประกาศใช้แผนจะแจ้งให้ส่วน
ราชการในสังกัดทราบ  เพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายบุคคลแยก
ตามภารกิจ ตามค าสั่งแบ่งงาน 

    1.3 การติดตามผล 
           มีการประเมินความคืบหน้าของการ
บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กร  เป็น
ครั้งคราวหรือไม่  อย่างไร 
           การประเมินความคืบหน้าได้รวมการ
เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณ
และสาเหตุของความแตกต่างของจ านวนเงินที่ใช้
จ่ายจริงกับงบประมาณหรือไม ่
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
- มีการประเมินความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการพัฒนาและการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
- มีการติดตามผลเปรียบเทียบวงเงิน
งบประมาณกับวงเงินที่ใช้จ่ายจริงแต่
ไม่ได้ระบุถึงสาเหตุความแตกต่างของ
งบประมาณท่ีก าหนดกับวงเงินจ่ายจริง 
- มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณ   
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ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

               การประเมินความคืบหน้ามีการ
ด าเนินการในช่วงเวลาและความถ่ีที่เหมาะสม
หรือไม่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 - มีการติดตามผลระหว่างการด าเนินการ
ออกติดตามและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
- มีการจัดประชุมกองเป็นประจ าทุก
เดือน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของ
แต่ละฝุายภายในกอง 
- มีการจัดท ารายงานผลรายไตรมาส
เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯ และแจ้งเวียน
ส่วนราชการ 

           มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากร   
ที่รับผิดชอบทราบ และแก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินงาน หรือไม่ 

 
 

 - แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบผล
การติดตามประเมินผล 

2. กระบวนการปฏิบัติงาน 
    2.1 ประสิทธิผล 
           กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการพิจารณา และ
ก าหนดโดยฝุายบริหารหรือไม่ 
 
           ฝุายบริหารมีการติดตามเก่ียวกับ
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
- ผู้บริหารมีการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรมตามภารกิจต่าง ๆ การ
ปฏิบัติงานได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก
ผู้บริหารองค์กร  
- มีการติดตามผลผ่านคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 

           ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมามีการ
ประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลผลิต
(Output) หรือผลลัพธ์ (Outcome) ขององค์กร
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด
หรือไม่ 
          ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ได้มีการน าไป
ปฏิบัติและจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถ
แก้ไขปรับปรุงได้ง่าย และเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 

 

 
- มีการรายงานผลการด าเนินงานโดย
ฝุายติดตามและประเมินผล 
- มีการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ ปีละ 1 ครั้ง 
- ฝุายติดตามและประเมินผล  ได้จัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา โดยได้เสนอแนะการ
ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อน าไปปรับปรุงใน
การปฏิบัติงานในคราวต่อไป ซึ่งได้จัดท า
เป็นรูปเล่ม  “รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี” 
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ค าถาม 
 

มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

    2.2 ประสิทธิภาพ 
           มีการค านวณและเปรียบเทียบต้นทุน
ของการด าเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่  
           มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ดังกล่าวกับองค์กรอื่นที่มีลักษณะการด าเนินงาน
เช่นเดียวกัน หรือไม่ 
           ข้อเสนอแนะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขทัน
ต่อเหตุการณ์และมีการด าเนินงานอย่างเหมาะสม
หรือไม่ 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
- มีการประเมินความคุ้มค่าในเชิง
พรรณนา  แต่ไม่ได้ค านวณเปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อผลผลิต 
 
 

3. การใช้ทรัพยากร 
    3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
           ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับ
การจัดสรรให้กับกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด
หรือไม่ 
           ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อย
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 
           มีการจัดล าดับความส าคัญของ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานหรือไม่ 
           การจัดสรรทรัพยากร  ได้ถือปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุดใน
ด้านประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีของแต่ละกองฯ เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ พัสดุคงเหลือ 
พัสดุช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือพัสดุที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ
ต่อไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ  
- มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

    3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 
           คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง  ของ
ต าแหน่งที่ส าคัญ  มีการก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจน
และปฏิบัติงานตามที่ก าหนดหรือไม่ 
           มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ
ระบบสารสนเทศ  และการบริหารเงินงบประมาณ
หรือไม่ 
           มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรแต่ละประเภท  เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่ 
           กรณีการด าเนินงานต่ ากว่าระดับที่
ก าหนดมีการปฏิบัติที่เหมาะสม  เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือไม่ 
           บุคลากรยอมรับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่
ก าหนดหรือสูงกว่าหรือไม่ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
- ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
 
- มีการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ของ อบจ.นศ.  
 
- ให้บุคลากรใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่อง 
- บุคลากรในองค์กรแต่ละคนจะมี
รหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ 
- การเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ หรือแจ้ง
ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กองแผนฯ  มีแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ท่ี
ต้องการเบิกวัสดุ หรือแจ้งซ่อมอุปกรณ์
คอมฯ กรอกข้อมูล 
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ค าถาม 
 

มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

    3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร 
           คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง  ของ
ต าแหน่งที่ส าคัญ  มีการก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจน
และปฏิบัติงานตามที่ก าหนดหรือไม่ 
           มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์  เครื่องมือ
ระบบสารสนเทศ  และการบริหารเงินงบประมาณ
หรือไม่ 
           มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดสรรทรัพยากรแต่ละประเภท  เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่ 
           กรณีการด าเนินงานต่ ากว่าระดับที่
ก าหนดมีการปฏิบัติที่เหมาะสม  เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือไม่ 
           บุคลากรยอมรับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ก าหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับที่
ก าหนดหรือสูงกว่าหรือไม่ 
           มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนา
ทักษะและความสามารถของตนเองหรือไม่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 
 
- อบจ.นศ. มีการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
- ให้บุคลากรใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่อง 
- บุคลากรในองค์กรแต่ละคนจะมี
รหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

4. สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน 
    4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ 
           มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานหรือไม่ 
           มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่
ก าหนดหรือไม่ 
           มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น 
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
   พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 
   พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 
และประกาศคณะกรรมการกระจาย
อ านาจ 
   พรบ.ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
อปท. พ.ศ. 2548 
   พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  
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ค าถาม 
 

มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

    4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ
ด าเนินงาน 
           มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ
ที่มีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคตของ
องค์กรหรือไม่  (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี  และการออก
กฎระเบียบใหม่ ๆ)  
           มีการติดตามผลและวางแผนปูองหรือ
ลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก
หรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
- มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อองค์กรไว้ในขั้นตอนของการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
- มีการติดตามผลและน าผลการประเมิน
มาแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบ 
 

 
สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร 
       จากข้อ 1 - 4 มีการควบคุมที่เพียงพอ  การด าเนินงานด้านการบริหารเป็นไปตามภารกิจ  กระบวนการ
ปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 

 
                                   ชื่อผูป้ระเมิน....................................................... 
                                                      (นางจุตติ   ชมชื่น)  
                       ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  

                                                      วันที่        ตุลาคม  2558 
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ค าถาม 
 

มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ ค าอธิบาย / ค าตอบ 

2. ทรัพย์สิน 
    2.1  ความเหมาะสมของการใช้ 
           มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะ
งานต่อไปนี้ 
             - การอนุมัติซื้อ โอน หรือจ าหน่าย
ทรัพย์สิน 
             - การใช้ทรัพย์สิน 
             - การบันทึกบัญทรัพย์สิน 
             - การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือ
ของทรัพย์สิน 
           การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดหรือไม ่
           มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
           การใช้ทรัพย์สินที่มีความส าคัญหรือ
มูลค่าสูง  ได้มีการก าหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต
เท่านั้นที่จะใช้ได ้
           มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่
ผู้ใช้ทรัพย์สินหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
กองแผนฯ 
 
 
 
- การซื้อเป็นไปตามระเบียบก าหนด 
ส่วนการเช่าทรัพย์สินไม่มีการเช่าแต่
อย่างใด  และทรัพย์สินที่ใช้ได้ก าหนดไว้
ที่กลุ่มอาชีพของแต่ละกลุ่มไว้ชัดเจนแล้ว  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ  

    2.2  การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
           มีการก าหนดมาตรการปูองกันและ
รักษาทรัพย์สินที่ส าคัญ  หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญ
หายหรือเสียหายหรือไม่ 
           มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่ 
           มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแล
รักษาทรัพย์สินหรือไม่ 
           มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
           มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการ
ประกันทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดยก าหนด
รหัสพัสดุควบคุมแต่ละประเภท  
 

2.3  การบัญชีทรัพย์สิน 
           บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมี
รายละเอียดหมายเลข รหัส รายการ สถานที่ใช้ 
           มีการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปีหรือไม่ 
           มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับ
ทรัพย์สินเปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับ
ทะเบียนคุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่       
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สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน 
       จากข้อ 2.1 - 2.3  มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง  มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วน และ
ได้รับการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
 

 
                                                                     ชื่อผูป้ระเมิน....................................................... 
                                                      (นางจุตติ   ชมชื่น)  
                       ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
                                              วันท่ี        ตลุาคม  2558  
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ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

2. ทรัพย์สิน 
    2.1  ความเหมาะสมของการใช้ 
           มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะ
งานต่อไปนี้ 
             - การอนุมัติซื้อ โอน หรือจ าหน่าย
ทรัพย์สิน 
             - การใช้ทรัพย์สิน 
             - การบันทึกบัญทรัพย์สิน 
             - การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือ
ของทรัพย์สิน 
           การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดหรือไม ่
           มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 
           การใช้ทรัพย์สินที่มีความส าคัญหรือ
มูลค่าสูง  ได้มีการก าหนดให้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต
เท่านั้นที่จะใช้ได ้
           มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่
ผู้ใช้ทรัพย์สินหรือไม่ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง ในการจ าหน่ายทรัพย์สินของ
กองแผนฯ 
 
 
 
- การซื้อเป็นไปตามระเบียบก าหนด 
ส่วนการเช่าทรัพย์สินไม่มีการเช่าแต่
อย่างใด  และทรัพย์สินที่ใช้ได้ก าหนดไว้
ที่กลุ่มอาชีพของแต่ละกลุ่มไว้ชัดเจนแล้ว  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ  

    2.2  การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
           มีการก าหนดมาตรการปูองกันและ
รักษาทรัพย์สินที่ส าคัญ  หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญ
หายหรือเสียหายหรือไม่ 
           มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการหรือไม่ 
           มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแล
รักษาทรัพย์สินหรือไม่ 
           มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
           มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการ
ประกันทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- มีทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดยก าหนด
รหัสพัสดุควบคุมแต่ละประเภท  
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สรุป : การควบคุมทรัพย์สิน 
       จากข้อ 2.1 - 2.3  มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง  มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วน และ
ได้รับการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
 

 
                                                                     ชื่อผูป้ระเมิน....................................................... 
                                                      (นางจุตติ   ชมชื่น)  
                       ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
                                              วันท่ี        ตลุาคม  2558  
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ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

2. ระบบสารสนเทศ 
    2.1  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
            มีการก าหนดนโยบายการน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานหรือไม่ 
            มีการก าหนดนโยบายของแต่ละส่วน
งานย่อยในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรือไม่ 
            ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
            มีข้อแนะน าหรือให้การฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 
            เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความ
เสียหายหรือท างานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบ
และมีการแก้ไขได้ทันทีหรือไม่ 
            มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
            มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
            การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการ
ประสานและวางแผนกับผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าในระยะยาวคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กับ
คอมพิวเตอร์อื่นหรือไม่ 
              

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
   งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
มีแนวทางในการด าเนินการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, การเบิกวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และการแจ้งซ่อม
คอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน ตาม
บันทึกข้อความที่ นศ 51003.3/-   
ลงวันที่  26  ตุลาคม  2558  

    2.2  การป้องกันดูแลสารสนเทศ 
            มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่
รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
            ผู้ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
แฟูมข้อมูลและโปรแกรม 
            แฟูมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญมีการ
ก าหนดให้จัดท าแฟูมส ารองและเก็บรักษาหรือไม ่
            มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้
อินเตอร์เน็ตหรือไม ่
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   ก าลังจะด าเนินการในปี  2559  
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร อบจ.นศ.    
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ค าถาม มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ค าอธิบาย / ค าตอบ 

    2.3  ประโยชน์ของสารสนเทศ 
            มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่
ประมวลจากระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
            ผู้ใช้  มีการส ารวจประโยชน์ของ
สารสนเทศที่ได้รับเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
            มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพใหม่ ๆ ของระบบสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอหรือไม ่

  
 
 
 
 
 

   ก าลังจะด าเนินการในปี  2559  
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร อบจ.นศ.    

 

สรุป : การควบคุมระบบสารสนเทศ 
       จากข้อ 2.1 - 2.3  มีการควบคุมที่เพียงพอ  ในข้อ 2.1 ในการด าเนินการเบิกจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, 
การเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ และการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน  ส่วนในข้อ 2.2 – 2.3 ก าลังจะ
ด าเนินการในปี 2559  ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร อบจ.นศ. ยังไม่สามารถด าเนินการ
ประเมินได้ 
 

 
 

                                                                     ชื่อผูป้ระเมิน....................................................... 
                                                      (นางจุตติ   ชมชื่น)  
                       ต าแหนง่  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
                                              วันท่ี        ตลุาคม  2558  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปย.๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย  กองแผนและงบประมาณ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  ที่มีผลกระทบต่อ 
    1.1 ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  
          - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร  รวมทั้งการติดตามผล  การตรวจสอบและการ
ประเมินผล  ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
ภายนอก 
          - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการด าเนินงาน 
          - มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจาย
อ านาจ 
          - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก    
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ  และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือปูองกันความเสี่ยง 
          - มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน (Performance – Based Management)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยนายมาโนช   เสนพงศ์  นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้
แถลงต่อนโยบายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 
   1. นโยบายด้านการบริหารงาน   
   2. นโยบายด้านการท่องเที่ยว 
   3. นโยบายด้านการกีฬา 
   4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5. นโยบายด้านการอาชีพ 
   6. นโยบายด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
   7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   8. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
ประกอบด้วย 
   1. วิสัยทัศน์การพัฒนา คือ   
       “นครศรีธรรมราช  จังหวัดน่าอยู่ที่สุด”   
   2. พันธกิจ  ประกอบด้วย 
       1. บริหารจัดการให้ อบจ.นศ. เป็นองค์กร
กลางประสานงานทุกภาคส่วน บูรณาการแผนการ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นเอกภาพ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนด
นโยบายและการติดสินใจเรื่องส าคัญ  และปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลัก “การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี” มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีขีด
สมรรถนะและสร้างผลงานได้สูง เปิดเผย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน สร้างขวัญ
ก าลังแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
        2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและกีฬา 
        3. ส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพ สร้าง
คุณภาพชีวิตประชาชน  สร้างงาน เพ่ิมรายได้ เพ่ิม
ประสิทธิภาพ  การผลิต  การแปรรูปผลิตภัณฑ์  
การตลาด  และช่างฝีมือแรงงาน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
บริหารจัดการงานรักษาพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพ 
การสาสาธารสุขมูลฐาน  ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง
การบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน  
        5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
ภายใต้การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
        6. พัฒนาปรับปรุง ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและโรงเรียนในสังกัด  ให้มีภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        7. ส่งเสริมให้เมืองนครเป็นนครแห่งการ
เรียนรู้  เปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชได้เรียนรู้ตลอดชีวิต  ทั้งการศึกษา
ในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
        8. ส่งเสริมสนับสนุนให้พระบรมธาตุเจดีย์
ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก 
        9. อนุรักษ์ ฟื้นฟ/ูสืบทอด ท านุบ ารุง ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
        10. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานประเภท
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ถนน สะพาน แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร  
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้แก ่
       1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
สาธารณะและส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน 
       2. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
       3. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมอาชีพ 
       4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสาธารณสุข 
       5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
การพลังงาน 
       6. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา  
ศิปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

    1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  
          - มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็น
ครั้งคราว  
          - พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้าน
จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
          - ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
          - ฝุายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มี
การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 
          - ฝุายบริหารก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานที่เป็นไป
ได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้
บรรลุตามเปูาหมายที่เป็นไปไม่ได้ 
          - ฝุายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น 
เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตาม 
จริยธรรม 
          - ฝุายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้ง
ว่า  อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงาน
เกิดขึ้น  
 

          กองแผนและงบประมาณ  ได้ปฏิบัติงาน
ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย จึงท าให้การท างานเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด การจัดกิจกรรม/โครงการมีกฎหมาย
รองรับ ตรวจสอบได้ เช่น 
          - พรบ.อบจ. พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2542 
          - พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542  
          - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2,3) พ.ศ. 2543 
และประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง “ก าหนดอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด” 
          - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) 2553  เป็นต้น  
          - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ. ที่สามารถท าได้ และเป็นไปตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานจึงเกิดความชัดเจน ถูกต้อง 
และรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดความกดดันกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
          - เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตระหนัก 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน มีสภาพการท างานที่
คล่องตัวและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

    1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
          - มีการก าหนดระดับความรู้  ทักษะและความสามารถ 
          - มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของ  
แต่ละต าแหน่งเป็นปัจจุบัน 
          - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ 
ทักษะและความสามารถที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 
          - มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม 
          - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารราจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน  และมีการระบุ
อย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่
ต้องมีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 

     
 

          - บุคลากรกองแผนและงบประมาณ มีความ
ช านาญในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง  เนื่องจากมี
การปฏิบัติงานมาเกินกว่า 10 ปี ในงานที่ปฏิบัติ 
ได้แก่ ฝุายนโยบายและแผน  ฝุายงบประมาณ  ฝุาย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   
            ส าหรับบคุลากรในฝาุยสาธารณสุข ยังขาด
แคลนบุคลากรเนื่องจากไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ แต่มี
บุคลากรของฝุายอื่นมาช่วยปฏิบัติราชการอยู่  ซึ่งใน
อนาคตต้องการอัตราก าลังเพ่ิมเติม โดยมีภารกิจงาน
จ านวนมาก บุคลากรจึงไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานอยู่ไม่ตรงสายงานจึงขาดทักษะ 
            - บุคลากรของกองแผนและงบประมาณ มี
จ านวนเพ่ิมขึ้น โดยเรียกบรรจุจากบัญชีที่
สอบแข่งขันได้ของ อบจ.นศ. ได้แก่ ต าแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน 3, เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2, 
เจ้าพนักงานธุรการ 2, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 และ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1  แต่ยังมิได้รับการอบรมใน
สายงานที่ปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติงานเกิดข้อพลาด
บ้าง หากได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในในต าแหน่ง
งานที่ปฏิบัติ ก็จะท าให้งานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่องค์กร จากวิธีการสังเกตการณ์ใน
การปฏิบัติงาน  
            - ภารกิจต่าง ๆ ภายในกองฯ มีการแบ่ง
งานอย่างชัดเจน ท าให้ง่ายต่อการติดตามการ
ด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ท าให้งานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
            - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้เป็นปัจจุบัน
ต่อไป 
 

            - บุคลากรของกองแผนฯ ที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งใหม่ยังไม่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน  เนื่องจากค าสั่งแบ่งงานฯ ยัง
ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และมีการ
โยกย้ายของข้าราชการในกองฯ ไปอยู่ท้องถิ่นอื่น จึง
ต้องด าเนินการปรับปรุงค าสั่งฯ ดังกล่าวต่อไป  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

    1.4 โครงสร้างองค์กร 
         - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่
ชัดเจน และเหมาะสมกับขนาดลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยรับตรวจ 
        - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
         - มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัย
ให้พนักงานทุกคนทราบ 
 
 
 
 
 

    1.5 การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
          - มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง  และมีการแจ้งให้
พนักงานทุกคนทราบ 
          - ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผล
การด าเนินงานที่มอบหมาย 
 
 

    1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
          - มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม  โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความ
ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 
          - มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัด
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
          - การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
          - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
พิจารณา รวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
          - มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา  เมื่อมีการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม 
 

          กองแผนและงบประมาณ มกีารแบง่งาน
ตามภารกิจที่ชัดเจน  โดยแบ่งเป็น 5 ฝุาย กับ 1 
งาน ดังนี้ 

1. ฝุายนโยบายและแผน 
2. ฝุายงบประมาณ 
3. ฝุายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

          4. ฝุายติดตามและประเมินผล 
5. ฝุายสาธารณสุข 
6. งานธุรการ 
แต่ค าสั่งแบ่งงานยังไม่เป็นปัจจุบัน และมี 

บุคลากรในกองโยกย้ายไปอยู่ท้องถิ่นอื่น และ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนี้ จึงต้องมีการ
จัดท าค าสั่งฯ ดังกล่าวใหม่ 
 

          กองแผนและงบประมาณ ยึดแนวทาง
ปฏิบัติราชการตามค าสั่ง อบจ.นศ. ท่ี1687/2552  
เรื่องมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการในกองแผน
และงบประมาณ และแจ้งให้บุคลากรทราบค าสั่งโดย
ทั่วกัน  
          ผู้บังคับบัญชาจึงสามารถติดตามงานที่
มอบหมายให้บุคลากรได้อย่างชัดเจน รวดเร็ว  
 
 
 
   

 
 

      - การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน จะ
ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้นจากหัวหน้าฝุาย และ
ผู้อ านวยการกอง เป็นล าดับ  เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ระดับสูงพิจารณาต่อไป 
      - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นหลัก 
      - การลงโทษทางวินัยจากต้องผ่านฝุายวินัย 
ของกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.นศ. แต่ในขั้นแรก
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น (ผอ.กองฯ)จะเรียก
ผู้เกี่ยวข้องมาสอบถาม และตักเตือนก่อน 

- เป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง
การเจ้าหน้าที่ อบจ.นศ.  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

   1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
         - มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
         - มีผู้ตรวจสอบภายใน  และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
          

   1.8 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ 
....................................................................................................
.................................................................................................... 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
          - แผนพัฒนาสามปี อบจ.นศ. (ฝุายนโยบายและแผน) 
ใช้วิธีการประเมินผลเองโดยหน่วยงาน (Self Assesment 
Report = SAR) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงาน และใช้แบบสอบทานเพ่ือสอบทานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
          - กิจกรรมการจัดท าประชาคม  ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล การติดตามอย่างต่อเนื่อง 
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
          - กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (ฝุายงบประมาณ) มีฝุายติดตรมประเมินผลของกองฯ 
ตรวจสอบความถูกต้องในการท างานตามขั้นตอนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
          - กิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง
ยั่งยืน  มีการติดตามและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวช้อง  
          - โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และ
กิจกรรม/โครงการปูองกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ  ประเมินผลโดยการส ารวจภาคสนามของฝุายติดตาม
และประเมินผล  โดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม  น าผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป  
 
 
 
 
 

 

 
   สรุปการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
      - หน่วยงานเจ้าของโครงการควรมีส่วนร่วมใน
การออกเก็บรวบรวมข้อมูล เสนอโครงการที่มี
รายละเอียดชัดเจน และค านึงถึงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  
      - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าและประสานแผนการพัฒนาของ อปท. 
พ.ศ. 2548 เพื่อเสนอแนะข้อบกพร่องจุดอ่อน โดย
การประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการก าหนดวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้สามารถควบคุม และลดความเสี่ยงได้อย่าง
เหมาะสม  เกิดการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
อยู่เสมอ  
      - มีการบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการเพื่อ 
ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใช้ระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผน และประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. คือ ระบบ e-plan 
และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. คือ e-LAAS 
      - มีการจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุม
ภายในของกองฯ ปีละ 1 ครั้ง  โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุม
ภายในกองแผนและงบประมาณ  รายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของ     
อบจ.นศ.ต่อไป  

       ชื่อผูป้ระเมิน...................................    
                        (นางจุตติ   ชมชื่น)                                                                                                                                          
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
              วันที.่......... ตุลาคม   2558  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

2. การประเมินความเสี่ยง  ที่มีผลกระทบต่อ 
    ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ 
และระดับกิจกรรม เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
   วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุม-  
ภายในนี้  เพ่ือทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง  การวิเคราะห์ 
และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่  
   2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
         - มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
         - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน 
   2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
         - มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับ
กิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
         - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผล
ได้ 
         - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
และให้การยอมรับ 
    2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
         - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยง 
         - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร  การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่  การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  เป็นต้น  
    2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
         - มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญ
ของความเสี่ยง 
         - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง 

       ในด้านวตัถุประสงคร์ะดับหนว่ยงาน  พบว่า
กองแผนฯ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน  เป็นเปูาหมายที่วัดผล
ได้ มีการชี้แจงให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
วัตถุประสงค์ เปูาหมายให้เข้าใจตรงกัน 
       ส าหรับวัตถุประสงคร์ะดับกิจกรรม  มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในทุก
โครงการ/กิจกรรม  และเป็นวัตถุประสงค์ที่
สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
วัตถุประสงค์ระดับโครงการ/กิจกรรม  เป็น
วัตถุประสงค์ที่ปฏิบัติได้และวัดผลได้  โดยผ่านการ
ปรึกษาหารือ หรือประชุมร่วมกัน 
       ในด้านการระบุปัจจัยเสีย่ง  พบว่า  ผูบ้รหิาร
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยง  โดยการระบุและประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       กองแผนฯ ไมไ่ด้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ระดับความส าคัญของความเสี่ยง  แต่ประเมินด้วย
การวิเคราะห์เบื้องต้น  หลังจากมีการระบุความเสี่ยง
ขององค์กรแล้ว   มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อ
จัดล าดับโดยผู้บริหาร และคณะกรรมการ  
       อย่างไรก็ตาม ควรจะให้บุคลากรทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง  โดยวิเคราะห์
จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความสี่ยง   ผลออกมาเป็นระดับของความเสี่ยง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

    2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
          - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและ
ก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง 
         - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจาก
การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง 
         - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง 
         - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนด  
เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง 
    2.6 อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
 
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
     1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม (ฝุายนโยบายและแผน) 
         เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน   
         - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางส่วน ยัง
ขาดความร่วมมือ ความเข้าใจ และไม่เล็งเห็นความส าคัญของ
โครงการที่ผ่านการจัดท าประชาคม จึงไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
เท่าที่ควร   
         เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก   
         - การจัดท าประชาคม  ต้องอาศัยข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัด  เป็นแนวทางการด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้มีความสมบูรณ์และสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  แต่เนื่องจากประชาชนไม่
เข้าใจบทบาท  อ านาจหน้าที่  ภารกิจของ อบจ. ท าให้ไม่
สามารถทราบข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนใน
จังหวัดได้อย่างแท้จริง  
 
 
 
 

      
 

       กองแผนฯ  มกีารก าหนดวิธีการควบคมุเพ่ือ
ปูองกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง  โดยวิเคราะห์
สาเหตุและก าหนดแนวทางที่เหมาะสมไว้ในแผนการ
ด าเนินโครงการ  มีการแจ้งบุคลากรทุกคนทราบ 
เกี่ยวกับการปูองกันและลดความเสี่ยง มีการติดตาม
ผลการประชุมเตรียมงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
     1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม  (ฝุาย
นโยบายและแผน)  มีความเสี่ยงระดับต่ า  โดย
ด าเนินการ คือ 
         - เจ้าหน้าที่ต้องประสานขอความร่วมมือให้
ประชาคม  หน่วยงานเข้าใจบทบาท  อ านาจหน้าที่  
ภารกิจของ อบจ.  เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
         - ร ณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม  
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  เห็นถึงผลประโยชน์ใน
การเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน   
โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอ าเภอ/
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ในการจัดประชุมประชาคม 
         - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท าประชาคม รู้สึก
เบื่อหน่าย เนื่องจากโครงการที่เสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง
เป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

     2. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (ฝุายงบประมาณ) 
         เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน   
          - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนมีบทบาทส าคัญ
ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความ
แม่นย าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวดเร็วในการท างานเกี่ยวกับ 
ตัวเลขและข้อมูลจ านวนมาก  อยู่ในระดับดี ยังต้องเพ่ิมความ 
รอบคอบ  ถี่ถ้วนเพียงเล็กน้อยจึงจะประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  
           เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  
           - ภาวะเศรษฐกิจ ราคาสินค้าเกษตร ราคาน้ ามันตลาด
ในประเทศและในตลาดโลกมีการผันผวนเป็นระยะ ๆ ส่งผล
กระทบต่อการก าหนดราคากลางพัสดุ  ในการน าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปบริหารโครงการงบลงทุน 
           - การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยที่รอการปฏิรูป 
ผู้บริหารเป็นข้าราชการประจ า  ท าให้สภาท้องถิ่นขาด
เสถียรภาพในการการถ่วงดุล (check and balance)  
 

     2. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ฝุายงบประมาณ) 
         การควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
ที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  
  

 
 

     3. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และกิจกรรม/
โครงการป้องบกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
(ฝุายสาธารณสุข) 
         เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน   
         - ความเสี่ยงที่เกิดจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการไม่มี
ความชัดเจนด้านข้อมูล บางครั้งไม่สามารถด าเนินการได้หากมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์    
 
 
 
             

     4. งานติดตามประเมินผล (ฝุายติดตามและประเมินผล) 
         เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน   
          - การด าเนินโครงการมิได้ค านึงถึงเปูาหมายและตัวชี้วัด
การพัฒนาขององค์กร ท าให้ภาพรวมการด าเนินงานในแต่ละปี
ไม่บรรลุเปูาหมายการพัฒนา 
          - ความไม่ชัดเจนของรายละเอียดโครงการ ท าให้
เครื่องมือที่เตรียมไว้ส าหรับการประเมินผลโครงการไม่สามารถ
วัดผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกประเด็น        

     3. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
และกิจกรรม/โครงการป้องบกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (ฝุายสาธารณสุข) 
         - การด าเนินการตามโครงการ  มีการควบคุม
ที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
โดยด าเนินการ ดังนี้  
           1. มีการจัดประชุมร่วมกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
           2. การส่งหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
ส ารวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ 
 

     4. งานติดตามประเมินผล  (ฝุายติดตามและ
ประเมินผล) 
         - มีความเสี่ยงเกิดขึ้นในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว  ทั้งนี้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรายงานผลการ
อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ หมดไป
เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนมีจ านวนน้อย 
สามารถติดตามทวงถามได้ทันเวลา   
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

          - หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณไม่รายงาน
ผลการด าเนินงาน  ท าให้การติดตามประเมินผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการล่าช้า       
         เป็นความเสีย่งท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก 
         - ประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ต้องการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินโครงการ/
การปฏิบัติงาน  เนื่องจากเห็นว่าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ          
ต่าง ๆ ที่เคยเสนอมาถูกเพิกเฉย หรือไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ตามที่เสนอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         อย่างไรกต็าม  มคีวามเสีย่งใหม่ในสว่นของ
ทัศนคติของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่
ส าคัญต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต  
 
 
 
 
 
 
 

             ชื่อผูป้ระเมิน...................................    
                        (นางจุตติ   ชมชื่น)                                                                                                                                          
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
              วันที.่......... ตุลาคม   2558  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

3.  กิจกรรมการควบคุม   
    ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้
ประเมินควรพิจารณาว่า  มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญ
เหมาะสม  เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ 
     3.1 กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง 
     3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม 
     3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติ
ของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร 
     3.4 มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
และเพียงพอ 
     3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่
เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การ
บันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
     3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณี
ฝุาฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 
     3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี  
     3.8 อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
 ................................................................................................. 
................................................................................................. 
    
 
 

      

 

     1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม (ฝุายนโยบาย
และแผน)  
         - การจัดท าประชาคม  เพ่ือก าหนดประเด็น
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  และ
สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  และแผน
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          - จัดท าประชาคมก่อนการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี  เพื่อน าข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในจังหวัด มาจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มี
ความสมบูรณ์  และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
           - ประสานภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ 
และองค์การชุมชน เอกชน  ภายในจังหวัด  เพื่อให้
ได้ข้อมูลสภาพปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้าน มาจัดท า
โครงการเข้าแผนพัฒนาสามปี อบจ.นศ.  
           การควบคมุภายในมีความเพียงพอ
เหมาะสม 
     2. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ฝุายงบประมาณ) 
         - สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  เสนอจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
         - ประสานการท างานระหว่างส่วนราชการใน
องค์กร โดยยึดตามระเบียบฯ ข้อกฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
         - น าเรียนการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
แก่ผู้บริหารตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด  
         การควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
ที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ 
     3.  โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
และกิจกรรม/โครงการป้องบกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (ฝุายสาธารณสุข) 
         - จัดท าแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้าน
ข้อมูล ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และ 



แบบ ปย.๑ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
         - เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และน า
ประสบการณ์จากการด าเนินงานของปีงบประมาณ 
2557  มาปรับปรุงเพื่อด าเนินการของ
ปีงบประมาณ 2558  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
         การควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
     4. งานติดตามประเมินผล  (ฝุาย ติดตามและ
ประเมินผล) 
         - สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการ
พัฒนาโดยแสดงคะแนนรวมของแต่ละส่วนราชการ 
เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ค านึงถึงกรอบตัวชี้วัดที่ก าหนดไว ้
         - เร่งรัดการด าเนินโครงการเพ่ือให้บรรลุตาม
ตัวชี้วัดการพัฒนา  โดยมีการติดตามความก้าวหน้า
ทุกไตรมาส 
         - ประเมินความสอดคล้องของกิจกรรมกับ
วัตถุประสงค์โครงการแล้วรายงานเจ้าของโครงการ    
         มกีจิกรรมการควบคุมเพ่ือลดความเส่ียง     
ที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ชื่อผูป้ระเมิน...................................    
                        (นางจุตติ   ชมชื่น)                                                                                                                                          
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
              วันที.่......... ตุลาคม   2558  
 



แบบ ปย.๑ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้  ผู้ประเมินควรพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความ
ต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน 
     4.1 จัดให้มีสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝุายบริหาร 
     4.2 มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
การเงิน  และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
     4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู ่
     4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 
     4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้  และทันกาล 
     4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา
และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการ
แก้ไข 
     4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงานของ
องค์กร 
     4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก 
อาทิ  รัฐสภา  ประชาชน  สื่อมวลชน 
     4.9 อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
................................................................................................. 
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................................................................. 
................................................................................................. 
  
 
 

     1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม (ฝุายนโยบาย
และแผน) 
         - ประสานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่ม องค์กร 
ชุมชนต่าง ๆ ในหลายช่องทางเพ่ือความรวดเร็ว 
ได้แก่ ทางอินเตอร์เน็ต  โทรศัพท์  โทรสาร  หนังสือ
ราชการ   
         การควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
     2. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ฝุายงบประมาณ) 
         - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางอินเตอร์เน็ต
ผ่านทางเว็บไซต์ของอบจ.เอง หลังการประกาศใช้ 
         การควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
     3. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
และกิจกรรม/โครงการป้องบกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (ฝุายสาธารณสุข) 
         - ประสานงานกับ อบต. เทศบาล และ รพ.
สต. ที่เกี่ยวข้อง  โดยทางหนังสือราชการ  โทรศัพท์  
โทรสาร และทางอินเตอร์เน็ต 
         - ประชุมอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประชุมแบบไม่เป็นทางการ เช่น การ
พบปะพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน  
         การควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
     4. งานติดตามประเมินผล  (ฝุายติดตามและ
ประเมินผล) 
         มกีารส่ือสารท้ังภายในและภายนอก  
         - การประสานงานภายในระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ โดยการแจ้งหนังสือราชการ  และ
การชี้แจงท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
         - การประสานงานภายนอก  โดยการเชิญ
ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิให้
ค าปรึกษาในการติดตามประเมินผล 
         การควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสม  
 
 

       ชื่อผูป้ระเมิน...................................    
                        (นางจุตติ   ชมชื่น)                                                                                                                                          
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
              วันที.่......... ตุลาคม   2558  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
 (๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
(๒) 

5.  การติดตามประเมินผล 
     ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วย
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะ
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
     5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน และ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 
     5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
     5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
     5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของกา
ควบคุมภายใน  และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือ
การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
     5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
     5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแล
ทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต  มีการไม่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  และมี
การกระท าอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 
     5.9 อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
................................................................................................. 
 

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................................................................. 
  
 
 
 
 

     1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม (ฝุายนโยบาย
และแผน) 
         - ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  โดยการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ  
     2. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ฝุายงบประมาณ) 
         - ส ารวจความถูกต้องในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอนที่กฎหมาย
ก าหนด 
         - ติดตามจ านวนรายการที่ขอแก้ไขค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปี  
         - ไม่มีการทักท้วงการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีปัจจุบันจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าข้อบัญญัติฯ 
         - มีจ านวนรายการที่ได้แก้ไขฯ ไปเพียง
เล็กน้อย  เมื่อเปรียบเทียบรายการทั้งเล่มของ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
      การควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
     3. โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
และกิจกรรม/โครงการป้องบกันและช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (ฝุายสาธารณสุข) 
         - การประเมินผลโดยการส ารวจภาคสนาม
ของฝุายติดตามประเมินผล  จากการสัมภาษณ์และ
ใช้แบบสอบถาม    น าผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
         การควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสม 
     4. งานติดตามประเมินผล  (ฝุายติดตามและ
ประเมินผล) 
         - ติดตามผลระหว่างการด าเนินการออก
ติดตามและจัดท ารายงานผลการประเมินอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
         - ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนการควบคุมภายในที่ก าหนดไว ้
         การควบคมุภายในมีความเพียงพอเหมาะสม   

       ชื่อผูป้ระเมิน...................................    
                        (นางจุตติ   ชมชื่น)                                                                                                                                          
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
              วันที.่......... ตุลาคม   2558  
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ผลการประเมินโดยรวม 
    ผลการประเมินพบว่า  กองแผนและงบประมาณมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  มีความเพียงพอที่จะ
ท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม งานฝุายนโยบายและแผน ฝุายงบประมาณ 
และฝุายสาธารณสุข  และฝุายติดตามและประเมินผล ยังพบความเสี่ยงในระดับต่ า 
   ส าหรับงานติดตามประเมินผล (ฝุายติดตามและประเมินผล)  พบความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นในส่วนของทัศนคติของ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีความส าคัญในการให้ข้อมูลต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต  
ก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในต่อไป 
 
                                         ชื่อผู้รายงาน.................................... 
                                                                             (นางจุตติ   ชมชื่น)  

                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
                                                                                               วันที่.......... ตุลาคม   2558  



 
 



ชื่อส่วนงานย่อย  กองแผนและงบประมาณ 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 
กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ / กิจกรรม /  

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 

(๒) 

 
การประเมินผลการควบคุม 
 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

 
หมายเหตุ 
 
 

(๗) 
1. กิจกรรมการจัดท า
ประชาคม 
    วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัญหา
ความต้องการของประชาชน
ในจังหวัดเป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มี
ความสมบูรณ์  และสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

 
 
- ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาของ 
อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘  
- ประกาศ
คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่ 
อปท.  เรื่องการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะของ อบจ. 

 
 
- อบจ.ไม่สามารถตอบสนอง
ปัญหาของประชาชนได้ทุก
ปัญหา  เนื่องจากบางปัญหา
ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของ อบจ. 
และข้อจ ากัดทางด้าน
งบประมาณ 
- ผู้บริหาร เล็งเห็นความ 
ส าคัญโครงการที่ได้จากการ
ประชุมประชาคมมากขึ้น 
เห็นได้จากน าโครงการ
ดังกล่าวบรรจุเข้าแผนพัฒนา
สามปีของ อบจ.นศ. แต่ก็ยัง
มี ส.อบจ. บางท่านไม่เข้า
ร่วมประชุม ท าให้ไม่ทราบ
ปัญหา ความต้องการของ
ท้องถิ่นตนเองอย่างแท้จริง   

 
 
- อบจ. ไม่สามารถน าปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนมาตอบสนอง
ความต้องการครอบคลุมได้
ทุกปัญหา 
- ไม่มีโครงการตามความ
ต้องการของประชาคมบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี หรือมี
บรรจุในแผนพัฒนาฯ แต่ไม่
สามารถปฏิบัติให้เกิดข้ึน
จริง และขาดความต่อเนื่อง 
 

 
 
- ชี้แจงท าความเข้าใจ
บทบาท และอ านาจ
หน้าที่ของ อบจ. ใน
การบริการสาธารณะ
ให้แก่ทุกภาคส่วน 
และประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 
 
กุมภาพันธ์  
25๕8 
- ฝุายนโยบาย
และแผน 
- ผอ.กองแผน
และงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ 
 



- ๒ - 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ / กิจกรรม /  

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 

(๒) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

 
หมายเหตุ 
 
 

(๗) 
2. การจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือให้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
มีความถูกต้องตามรูปแบบ
และการจ าแนกประเภท
รายรับ–รายจ่าย งบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2,3) พ.ศ. 2543  
 
 
 
 
 
 

 
 
- ติดตามการท างานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบฯ/
ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
หรือตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  

 
 
- ความผิดพลาดบกพร่อง
เล็กน้อยในการจัดท า
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
(ตุลาคม 2558 – 30 
กันยายน 2559) 

 
 
- มีการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายเนื่องจาก
งบประมาณท่ีตั้งจ่ายไว้มีไม่
เพียงพอ 
- ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า
ต่อเนื่อง 
- การเมืองเปลี่ยนแปลง รอ
การปฏิรูป ผู้บริหารเป็น 
ข้าราชการประจ าท าให้  
สภาฯ ไม่เห็นด้วยกับฝุาย
บริหารในประเด็นที่เสนอ 

 
 
- วางแผนในการน า
โครงการตาม
แผนพัฒนาฯ เพ่ือเข้า
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้
ชัดเจน เพ่ือให้สอดรับ
กับการท างานของ
โปรแกรม e-LAAS 
(ระบบบันทึกบัญชี) 
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
- น าเสนอสภาฯ 
ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม 2558 
เพ่ือประกาศให้มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 
2558  
- ฝุาย
งบประมาณ  
กองแผนและ
งบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย. ๒ 
 



- 3 - 
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ / กิจกรรม /  

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 

(๒) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

 
หมายเหตุ 
 
 

(๗) 
3. กิจกรรมด้านการฟื้นฟู
เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง
ยั่งยืน 
   - งานอบรมอาชีพหลักสูตร
ระยะสั้น 
     วัตถุประสงค์  
     เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพหลักสูตรระยะสั้นตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดการจ้างงานและให้
เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่าง
ยั่งยืน  

 
 
 
1. มีการจัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์แผนการ
ปฏิบัติและการติดตาม
ผล 
2. จัดส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
หน่วยงานต่าง ๆ 
3. มีการติดตามและ
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
การควบคุมท่ีมีอยู่มีความ
เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ 

 
 
 
1. กลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับ
การฝึกอบรมมีแนวโน้ม
ลดลงเนื่องจาก
กลุ่มเปูาหมาย ไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรม
จากหน่วยงาน 
2. สถานที่ไม่เหมาะสม
ส าหรับการฝึกอบรม 
3. การน าความรู้ไปปฏิบัติ
ของผู้เข้ารับการอบรมมี
จ านวนน้อย  

 
 
 
1. จัดท าแผนแนะ
แนวตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในจังหวัด
อย่างชัดเจน 
2. เพ่ิมการขยายการ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูป
แบบอย่างต่อเนื่อง  
3. จ ากัดจ านวนผู้เข้า
รับการอบรมให้
เหมาะสมและตรงตาม
ความต้องการอย่าง
แท้จริง  
 
 
 
 

 
 
 
กันยายน 
2558 
- ฝุายพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย. ๒ 
 



- 4 - 
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ / กิจกรรม /  

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 

(๒) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

 
หมายเหตุ 
 
 

(๗) 
4. โครงการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
     วัตถุประสงค์  
     เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
ช่วยเหลือผู้ปุวย ผู้ประสบ 
อุบัติเหตุและผู้ประสบภัย   
ต่าง ๆ ให้ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการจัดอบรมให้
ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเผชิญเหตุ
ฉุกเฉิน และช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ 
หรือประสบภัยต่าง ๆ  

 
 
- ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในการช่วยเหลือ
ผู้ปุวยหรือผู้ประสบภัย 
ต่าง ๆ   

 
 
- หน่วยงานที่เข้าร่วม
โครงการไม่เข้าใจขั้นตอน
การด าเนินการขอขึ้น
ทะเบียนรถกู้ชีพฉุกเฉิน 
เพราะบางท่ียังเข้ารับการ
อบรมรมไม่ครบตามจ านวน
ที่จะขอจดทะเบียนหน่วยได้ 

 
 
1. เชิญ อบต. 
เทศบาล เข้าร่วม
ประชุมชี้แจง ขั้นตอน
การจดทะเบียนหน่วย 
3. ส่งหนังสือถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

กันยายน  
2558   
1. ผอ.กองแผน
และงบประมาณ 
2. หัวหน้าฝุาย
สาธารณสุข 
3. เจ้าหน้าที่ฝุาย
สาธารณสุข 

 

แบบ ปย. ๒ 
 



- 5 - 
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ / กิจกรรม /  

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 

(๒) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

 
หมายเหตุ 
 
 

(๗) 
5. กิจกรรม/โครงการป้องกัน
และช่วยเหลือประชาชนจาก
ภัยโรคติดต่อ  
     วัตถุประสงค์  
     เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดของ
โรคติดต่อต่าง ๆ  

 
 
 
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้น าชุมชน เช่น อสม. ใน
การปูองกันการระบาด
ของโรคติดต่อ 
2. การรณรงค์ปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 
เช่น การจัดซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ์ ก าจัดยุง การ
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันและควบคุม 
โรคติดต่อเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
1. ประชาชนในชุมชนบาง
แหงขาดการดูแลเอาใจใส่
เรื่องสุขภาพ  
2. ประชาชนอาจไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ระบาดของโรคติดต่อและ
แนวทางปูองกันโรคติดต่อ 

 
 
 
1. ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
มากขึ้น 

 
 
 
กันยายน  
2558 
1. ผอ.กองแผน
และงบประมาณ 
2. หัวหน้าฝุาย
สาธารณสุข 
3. เจ้าหน้าที่ฝุาย
สาธารณสุข 

 

แบบ ปย. ๒ 
 



- 6 - 
 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ / กิจกรรม /  

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 

(๒) 

 
การประเมินผล 

การควบคุม 
 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

 
หมายเหตุ 
 
 

(๗) 
6. กิจกรรม/โครงการป้องกัน
และช่วยเหลือประชาชนจาก
ภัยโรคติดต่อ  
     วัตถุประสงค์  
     เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดของ
โรคติดต่อต่าง ๆ  

 
 
 
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้น าชุมชน เช่น อสม. ใน
การปูองกันการระบาด
ของโรคติดต่อ 
2. การรณรงค์ปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 
เช่น การจัดซื้อวัสดุ
เคมีภัณฑ์ ก าจัดยุง การ
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ประชาชนมีความรู้ใน
การปูองกันและควบคุม 
โรคติดต่อเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
1. ประชาชนในชุมชนบาง
แหงขาดการดูแลเอาใจใส่
เรื่องสุขภาพ  
2. ประชาชนอาจไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ระบาดของโรคติดต่อและ
แนวทางปูองกันโรคติดต่อ 

 
 
 
1. ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อ
มากขึ้น 

 
 
 
กันยายน  
2558 
1. ผอ.กองแผน
และงบประมาณ 
2. หัวหน้าฝุาย
สาธารณสุข 
3. เจ้าหน้าที่ฝุาย
สาธารณสุข 

 

แบบ ปย. ๒ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน / 
โครงการ / กิจกรรม /  

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู่ 
 

(๒) 

 
การประเมินผลการ

ควบคุม 
 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
 

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ / 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(๖) 

 
หมายเหตุ 
 
 

(๗) 
7. งานติดตามประเมินผล 
     วัตถุประสงค์  
     เพื่อให้ผลการติดตาม 
ประเมินผลมีความถูกต้อง 
ได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผน
พัฒนา 

 
- รายงานผลการ
ประเมินตัวชี้วัดการ
พัฒนาองค์กรให้แก่ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบ 
และแจ้งให้ปรับปรุง
ตัวชี้วัด/ก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเปูาหมายขึ้นใหม่ 
ควบคู่ไปกับการท าแผน
ยุทธศาสตร์กาพัฒนา 

 
- มีการรายงานผลการ
ประเมินฯ และแจ้งให้ทุก
ส่วนราชการทราบ  พร้อม
ทั้งก าหนดเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดกาพัฒนาขึ้นใหม่
ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบจ.นศ. (พ.ศ. 
2559 – 2563)  

 
- ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย
ใหม่ยังคงก าหนดขึ้นโดย
กองแผนและงบประมาณ 
และได้น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา  
อบจ.นศ. ซึ่งมีตัวแทนจาก
ทุกส่วนราชการเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ แต่ไม่ได้มี
การเสนอขอแก้ไข
รายละเอียดทั้งในส่วนของ
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมาย 
 

 
- แจ้งทุกส่วนราชการ
ให้ทราบถึงตัวชี้วัดและ
ค่าเปูาหมายที่ก าหนด
ขึ้น พร้อมก าชับให้
ด าเนินโครงการโดย
ยึดถือเปูาหมายการ
พัฒนาตามที่ก าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  

 
กันยายน  
2558 
1. ผอ.กองแผน
และงบประมาณ 
2. หัวหน้าฝุาย
สาธารณสุข 
3. เจ้าหน้าที่ฝุาย
สาธารณสุข 

 

 
 
 
 
 

แบบ ปย. ๒ 
 

ชื่อผู้รายงาน.................................................... 
                  (นางจุตติ   ชมชื่น) 
        ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
            วันที.่............ตุลาคม  2558 



 


