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     ตัวชีว้ัดที่ ๓.๕ :  อปท.เปาหมาย มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
                                ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ วาดวยการกําหนดมาตรฐาน   
                              การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   อปท. เปาหมาย  :  หมายถึง อปท. ที่มีรายไดตั้งแต ๑๕ ลานบาทขึ้นไป ประกอบดวย   
                                อบจ.   ๗๕   แหง   เทศบาล   ๑,๓๑๔   แหง  อบต.  ๑,๑๕๙   แหง     
                              รวม   ๒,๕๔๘    แหง          

ขาวสาร  วันท่ี  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๑ 
 “ ควบคมุภายใน อปท.”  ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น (ตบ.)    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย         

ขั้นตอนวิธีดําเนนิการ ของ อปท.เปาหมาย 
  ๑. ปรับปรุงคําสั่ง คกก. ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ขอ ๖)ขององคกร 
 ๒. ผูบริหารแจงใหทุกสํานัก/กอง ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ขอ ๖) 
     แลวรายงานผูบริหารภายในวันที่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๑  
 ๓. สํานัก/กองปรับปรุงคําสั่งแบงงานภายใน สํานัก/กองใหชัดเจน 
 ๔. สํานัก/กอง ปรับปรุงคําสั่ง คกก.ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ขอ ๖) 
 ๕. วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองคประกอบมาตรฐาน 
     การควบคุมภายใน ๕ ประการ  
    ๕.๑  สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ๕.๒  การประเมินความเสี่ยง 
    ๕.๓  กิจกรรมการควบคุม 
    ๕.๔  สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๕.๕  การติดตามประเมินผล 
๖. อปท. เปาหมายสงรายงาน ขอ ๖ ให กรมฯ วันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
     เมื่อ กรม ฯ ตรวจผานเกณฑที่กําหนด ให อปท. สง ผูกํากับดูแล / คตง.  
    ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

การดําเนินงานของ อปท.เปาหมาย ท่ีเพิม่ขึ้นในป ๒๕๕๑  

- อปท.ที่เพิ่มขึ้นตองไดรับการตรวจเกณฑที่กําหนดของ ป ๒๕๕๐ กอนโดย 
ใหนํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๕ และ การติดตามประเมินผลฯ 
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ของป ๒๕๕๐ ไปใหทองถิ่นอําเภอหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ของสํานักงานทองถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบผานเกณฑที่กําหนดแลว จึง
ดําเนินการตามขั้นตอนวิธีดําเนินการ ตาม ขอ ๑ – ขอ ๖ ขางตน 

    ท้ังนี้ ท้ังนั้น ตบ.ไดจัดทําแผนออกตรวจนิเทศทุกจังหวัดแลว ! 
  หากมปีญหาขัดของ  โทรดวน : ๐๘๑-๑๗๔๓๗๖๕ / ๐๘๑ – ๑๗๔๓๗๔๗ 
   ๐๘๐-๑๖๖๘๓๓๒ / ๐๘๑-๙๓๗๘๑๖๖  /๐๘๙-๗๘๓๖๐๗๘                     
๐๘๔-๓๒๒๘๘๒๖ 

เอกสารแนบ  
๑. ผังภาพขั้นตอนการตดิตามประเมินผลระบบควบคมุภายใน ป งบประมาณ ๒๕๕๑ 
๒. ตัวอยาง (ขอ ๖)  ของ สํานักปลดั เทศบาลตําบลเกาะจันทร กิ่งอาํเภอเกาะจันทร 
จังหวัดชลบุรี ซ่ึง ตบ. ไดปรับปรุงจากรายงานของเทศบาลเพื่อใชเปนตัวอยางใน
การนิเทศงาน และให อปท. ฝกปฏิบัติในระหวางนิเทศ 

๓. แบบฟอรม รายงานตามระเบียบ ฯ ขอ ๖ สาํหรับฝกปฏิบัติ 
หมายเหตุ  แบบฟอรมการรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ อปท.สามารถเรียกใชจากคูมอื
การติดตามประเมินระบบควบคมุภายใน (เลมที๒่) จาก www.thailocaladmin.go.th/



 

 
   ผังภาพ ขัน้ตอนวิธกีารติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ปงบประมาณ ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 

                              กระดาษทําการสรุปจุดออน เพื่อ เรียงลําดับความเสี่ยง   สูง กลาง ตํ่า  
 
                             

                  
 
 
 
 

 
                 
  
                                        Center (เลขานุการฯ) ประเมนิในภาพรวมขององคกร 

แลวสงให “ ผูตรวจสอบ ”  ๒  ทาง 
 

                ผูตรวจสอบภายใน (กรณไีมมีผูตรวจสอบภายใน   ไมตองจัดทํา)        จนท.ระดับอาวุโส (ปลัด อปท.) 
                                                                     

 
 

                             รายงานผูบริหารทองถิ่น และออกรายงานสงเปน “ รูปเลม ” อยางนอยใหมีรายการ ดังนี.้- 
                   ๑. แบบติดตาม ปอ.๓  
                      (คร้ังแรก (ป ๒๕๕๐) ใช แบบติดตาม ค.๔) 
                   ๒. แบบ ปอ.๒ 
                   ๓. แบบ ปอ.๓ 
                   ๔. แบบ ปอ.๑ 
                   ๕. แบบ ปส. 
                   ๖. ภาคผนวก    

แบบ ปย.๒-๑ 

แบบ ปย. ๒ 

แบบ ปม. 

แบบ ปย. ๓ 

 แบบ ปย. ๑ 

 แบบ ปส. แบบ ปย.๑ - ร 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ผนวก ง) 
หรือ แบบสอบทาน กองคลัง/สวนการคลัง 
รายงานกระทรวงมหาดไทย ทุกงวด ๓ เดือน 

นําความเสี่ยงในแบบ ปม.มาจัดทําแผน 
การปรับปรง 

หนังสือรับรองของผอ. สาํนัก/กอง 

     แบบติดตาม ปอ.๓ (ครั้งแรก 
( ป ๒๕๕๐)ใช แบบติดตาม ค.๔ ) 
      แบบ ปอ.๒  
      แบบ ปม.(กรณีพบความเสี่ยง/ 
       ยงัมีจุดออน ) 
      แบบ ปอ.๓ 
       แบบ ปอ.๑ 

ระดับสวนงานยอย/หนวยงานยอย (สํานัก/กอง) 

ประเมิน 
  องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  (ผนวก ค.) 

คตง. 

ผูกํากับดูแล 

กระทรวงมหาดไทย 

  เริ่มตน  ประเมิน 
 

แบบติดตาม ปย.๓  

แบบติดตาม ปย.๓ ที่ไดเครื่องหมาย  X , O  

 ความเส่ียงใหม..ที่เกิดขึ้น 

ระดับองคกร (อบจ. เทศบาล อบต.) 

ครั้งแรก(ป ๒๕๕๐)ใชแบบติดตาม ค.๓ 

    ปตอไปไมตองสงเปนรูปเลม 
      ใหสงรายงานเปนหนงัสือ 

    ประกอบดวย คําส่ัง ตาง ๆ และ 
   หนังสือส่ังการ ที่ปรับปรุงใหม 



 

 
 
 
 
 

ตัวอยาง  
(การฝกปฏิบตัิ) 

การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ 

ระดับหนวยงานยอย 

ของ  
สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะจันทร 
ก่ิงอําเภอเกาะจันทร  จังหวัดชลบุรี 

 ๑.  แบบติดตาม ค.๓ จํานวน  ๓  ฉบับ 
 ๒.  แบบ ปย.๒        จํานวน  ๖  ฉบบั 
  ๓.  แบบ ปม.              จํานวน  ๔  ฉบับ 
  ๔.  แบบ ปย.๓               จํานวน  ๓  ฉบับ 
   ๕.  แบบ ปย.๑               จํานวน  ๒  ฉบับ 

 
 



 

 
(ตัวอยาง  การติดตามประเมินผล ตามระเบียบ คตง.ขอ ๖) 

ชื่อหนวยงาน   สํานักปลัด   เทศบาลตําบลเกาะจันทร 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

 สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐    
วัตถุประสงคของ  

 การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม  
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนนิการ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ขอคิดเหน็ 

(๖) 
 กิจกรรม 
 ๑.งานสารบรรณ 
  วัตถุประสงค 
  เพื่อใหการปฏบิัติงาน
ดานงานสารบรรณ
เปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตาม
ระเบียบงายสะดวก
รวดเร็วตอการคนหา
และนําไปปฏบิตัิ 

ความเสี่ยง 
- คนหาเอกสารสําคัญ 
ไมพบ 

 
๑. ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหชัดเจน  
กรณีผูรับผิดชอบไมอยูใหมอบหมาย
ผูทํางานแทน 
๒.จัดอบรมโครงการ ๕ ส. โดยเชิญ
วิทยากรมาบรรยาย 
๓. เพือ่ทําลายเอกสารวัสดุ  อปุกรณ
ที่หมดอาย ุ
 

๓๔ วัน 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ 

 
นายณรงค  วัฒนาภรณ 

(ปลัดเทศบาล) 
น.ส.เกศรินทร เศรษฐกิจ 

(บุคลากร  ๖ ว) 
นายบุญเกื้อ   ศิริจันทรพร 

(จนท.วิเคราะหฯ ๓) 

         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 การติดตามประเมินผล พบวา 
    “กิจกรรมงานสารบรรณ” มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว  บรรลุวัตถุประสงคการควบคุม 
-  มีการจัดเก็บเอกสารเรียงลําดับเขาแฟมไวและให
หมายเลขแฟมและลําดับเลขที่เอกสารไวชัดเจน เพื่อ
คนหางาย 
-  มีทะเบียนลงรับ – สงหนังสือ  การจายหนงัสือ
ผูรับผิดชอบ วนัเดือนปที่รับเอกสาร  สามารถติดตาม
คนหาไดรวดเร็ว 
- จัดทําลายเอกสารที่ไมจําเปน 
   

 
สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม -ค.๓ 



 

- ๒ - 
ชื่อหนวยงาน   สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเกาะจนัทร 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
 สําหรับงวดสิ้นสุดวันที ่ ๓๐ เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐    

วัตถุประสงคของ  
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ขอคิดเห็น 

(๖) 
 กิจกรรม 
 ๒. การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล
ประจําป 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อการเตรียมโครงการ
ตางๆใหอยูลกัษณะที่
พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป 
และนําไปปฏิบัติไดทันที
เมื่อไดรับงบประมาณ 

ความเสี่ยง 
  -  แผนพัฒนายังไมสามารถ
แกไขปญหาความตองการของ
ประชาชนไดอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหชัดเจน
กรณีผูรับผิดชอบไมอยูใหมอบหมาย
ผูทํางานแทน 
๒.ปรับปรุงวิธีการจัดทําแผนโดยทํา
ฐานขอมูลเดิมสํารวจขอมูลเพิ่ม 
๓. บูรณาการฝกอบรมและ 
ฝกปฏิบัติภารกิจกิจกรรมดาน
ระบบงานสารบรรณ 
๔. ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวน
รวมในการเสนอปญหาความตองการ
โครงการ 
 

           ๓๔ วัน 
๒๓เมษายน ๒๕๕๐ 
 
นายณรงค วัฒนาภรณ 

(ปลัดเทศบาล) 
น.ส.เกศรินทร เศรษฐกิจ 

(บุคลากร  ๖ ว) 
นายบุญเกื้อ  ศิริจันทรพร 
  (จนท.วิเคราะหฯ ๓) 

 
          
 

        
  
 

           

 

      O      

การติดตามประเมินผล พบวา  
๑. ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายภารกจิหนาที่ชัดเจนทั้งเรื่องการ
ปฏิบัติหนาที่ การรายงาน และการมอบหมายหนาที ่
๒. ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลสํารวจขอมูลเพิ่มเติม จากขอมูลที่มีอยู โดย
ประสานกับทางอาํเภอ และพัฒนากรอําเภอ ไดขอมูลเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาที่คอนขางสมบูรณ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย.๕๐ 
๓. ทต. อบรมพฒันาบุคลากรโดยเชิญผูเชี่ยวชาญดาน
การวางแผนมาเปนวิทยากรใหความรูตอบุคลากร จาก
การประเมินพบวา ผูเขารบัการอบรมพอใจ 
๔. ประชาชนในเขตเทศบาลไมใหความสนใจเทาที่ 
ควรในการเขามามีสวนรวมเสนอปญหาความตองการ   
อางวาไมมีเงินคาเดินทาง และเรียกรองตองการ
คาตอบแทนเขารวมประชุม 
 

สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม -ค.๓ (ตอ) 



 

 
- ๓ - 

ชื่อหนวยงาน   สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเกาะจนัทร 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

 สําหรับงวดสิ้นสุดวันที ่ ๓๐ เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐    
วัตถุประสงคของ  

การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนนิการ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ขอคิดเหน็ 

(๖) 
๓. กิจกรรม 
 การใหบริการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
( เกี่ยวกับ “ อัคคีภัย”) 
วัตถุประสงค 
    เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสินของประชาชน 

ความเสี่ยง 
  -  สภาพอากาศแหงแลง 
ไฟไหมกิ่งไมและหญา
ลุกลามพื้นที่เกษตรไดรับ
ความเสียหาย 
 

 
๑.ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
ใหชัดเจน 
๒.จัดทําทะเบียนคุมวัสดุ 
ครุภัณฑ 
๓.ปรับปรุงขอมูลเดิม 
สํารวจขอมูลตาง ๆ เพิ่ม 
๔.บูรณาการฝกอบรมและ
ฝกปฏิบัติกับกจิกรรม
ระบบงานสารบรรณ 
 

(๓๔ วัน) 
๒๓  เมษายน ๒๕๕๐ 
นายณรงค  วัฒนาภรณ 

(ปลัดเทศบาล) 
น.ส.เกศรินทร เศรษฐกิจ 

(บุคลากร  ๖ ว) 
นายบุญเกื้อ  ศิริจันทรพร 
   (จนท.วิเคราะหฯ ๓) 

 
       

  การติดตามประเมินผล  ทต.ไดดําเนนิการ 
-  ปกปายประกาศหามจุดไฟเผาไหมและทิ้งกน
บุหรี่ 
- เจาหนาทีง่านปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย
ออกตรวจพืน้ที่ที่มจีุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง
พบวา ประชาชนใหความรวมมือดวยด ี
   โดยสรุป 
   กิจกรรมการปองกันอัคคีภัยบรรลุวัตถุประสงค
การควบคุม 

 

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

               ชื่อผูรายงาน...... นายณรงค    วัฒนาภรณ......... 
ตําแหนง ..............ปลัดเทศบาลตําบลเกาะจันทร......... 

                              วันที่  ๑๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

แบบติดตาม -ค.๓ (ตอ) 



 

 
                               ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเกาะจันทร 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
ณ   วันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
 ๑.๑. เปนความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายใน ดังนี้ 
      (๑)“งานธรุการ “ การแบงงานหนาที่ความ
รับผิดชอบไมชัดเจนเชน (๑.๑) งานรางพิมพ โตตอบ
หนังสือราชการ(เปนหนาที่ของ น.ส.เกศรินทร ฯ และ นาง
พจมาณฯ)  ไมระบุวา งานรางพิมพโตตอบหนังสอืราชการ
นั้นเปนเรื่องอะไร   ใครรับผิดชอบ และไมระบุ กรณี
เจาหนาที่ไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใครทําหนาที่
แทน (๑.๒) งานลงทะเบียนรบั–สง ของเทศบาล ไมระบุให
ชัดเจนวาตองสงหนังสือที่รับใหเจาของเรือ่งภายในกี่วัน 
เปนตน (๑.๓) งานดานสารบรรณของงานธุรการสํานกั
ปลัด  เปนหนาทีข่องนางพจมาณฯ  ไมระบุใหเกิดความ
ชัดเจนวา นางพจมาณฯ  รับผิดชอบเฉพาะเรื่องอะไร หรือ
รับผิดชอบทัง้หมดในงานธุรการของสํานักปลัด  ทําใหงาน
ธุรการมีจุดออน  เพราะมีคนทําหลายคน  บางเรื่องอยูที่ 
น.ส.เกศรินทรฯ  บางครั้งอยูที่นางพจมาณฯ  บางเรือ่งอยู
ที่นายพิเดชฯ  ทําใหคนหาเอกสารยาก จัดเก็บเอกสารไม
เปนระบบเปนความเสี่ยงของ “กิจกรรมดานระบบงาน
สารบรรณ” 
  (๒)  งานนโยบายและแผน   การแบงงานภายใน 
ไมชัดเจนทําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  ไมรูบทบาทหนาที่
ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  ไมมีการวิเคราะห
สํารวจขอมูลเดิมและขอมูลปจจบุนัที่เปลี่ยนแปลงไป  
   ทําใหการวิเคราะหจัดทําแผนไมมีการสํารวจความ
ตองการของประชาชน  ประชาชนมีสวนรวมนอยขาดการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูถึงประโยชนของการเขา
มามีสวนรวม  ในการพัฒนาชุมชน  รวมทั้งบุคลากร
เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนา
ที่ดีและมปีระสิทธภิาพทําใหแผนพัฒนาเทศบาลมีจุดออน  
เนื่องจากประชาชนโดยรวมไมไดประโยชนในการพัฒนา
ทองถิ่นเปนความเสี่ยง “กิจกรรมดานการจัดทําแผน”   

 ผลการประเมิน  
 สํานักปลัด  ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม
ภายใน   จากภารกิจงานประจํา  ตามคําส่ังแบงงาน
ของสํานักปลัด ที่ 28/2550 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2550  ในภารกิจ ๑ ฝาย  คือ (๑) ฝายบริหารทั่วไป    
โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ. ศ.  ๒๕๔๔  ผลการ
ประเมิน  พบวา 
    จากการวิเคราะหสํารวจ พบวา งานดานธุรการ,
งานวิเคราะหนโยบายและแผน และงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย     กรณีการเกิดสาธารณภัย/ภัย
ธรรมชาติ     เปนภารกิจ  “ฝายบริหารงานทั่วไป” 
ที่มีความเสี่ยง   
   การติดตามผลในแบบ ค.๓  พบวา 
    การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม  

    ขอสรุป 
๑.“กิจกรรมงานสารบรรณ” มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว  บรรลุวัตถุประสงคการควบคุม 
-  มีการจัดเก็บเอกสารเรียงลําดับเขาแฟมไวและให
หมายเลขแฟมและลําดับเลขที่เอกสารไวชัดเจน เพื่อ
คนหางาย 
-  มีทะเบียนลงรับ – สงหนังสือ  การจายหนังสือ
ผูรับผิดชอบ วันเดือนปที่รับเอกสาร  สามารถติดตาม
คนหาไดรวดเร็ว 
- จัดทําลายเอกสารที่ไมจําเปน 
 
 

 

แบบ ปย.๒ 



 

- ๒ - 
ชื่อหนวยงานยอย  สํานักปลดั  เทศบาลตาํบลเกาะจนัทร 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ  วันที่..๑๕..เดือน....ตุลาคม... พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมนิ/ ขอสรุป 
(๒) 

(๓) ดานแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
   (๓.๑)  ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายในคําสั่งแบง
งานมอบหมายภารกิจไมชัดเจนสําหรับการปฏิบัติหนาที่
การมอบหมายหนาที่ในการดูแลบาํรุงรักษาทรัพยสิน 
เครื่องมืออุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตางๆ เจาหนาที่ไมมีความรูความชัดเจนขาดประสบการณ
ในการชวยเหลือประชาชนขาดการอบรมฝกซอมใหความ
ชวยเหลอืประชาชน 
๑ .๒ .เปนความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอม
ภายนอก   ”กิจกรรมดานแผนปองกันบรรเทา 
สาธารณภัย”  คือ   ขาดการสํารวจสภาพแวดลอม
ภายนอก  เพ่ือปรับปรุงปองกันบรรเทาใหเปนแผนที่มี
ความพรอมสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อเกิดภัย  และ
เปนแผนเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริงและขาดระบบ
การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก ในการเฝา
ระวัง  การชวยเหลือปองกันและบรรเทาภัยตาง ๆ 

๒. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม  คือ 
   -  ประชาชนในเขตเทศบาลใหความสนใจในการ
กรอกแบบสอบถาม/แบบสํารวจเกีย่วกับปญหาความ
ตองการ 
    -  ใชขอมูลการติดตามและประเมินผลของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลพบวา การจัดทําแผนฯสามารถครอบคลุม
ปญหาและความตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริง 
๓. กิจกรรมดานการจัดทําแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ทต.ดําเนินการ ดังนี้ 
 -  ปกปายประกาศหามจุดไฟเผาไหมและทิ้งกนบุหร่ี 
- เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยออก
ตรวจพื้นที่ที่ มีจุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงพบวา 
ประชาชนใหความรวมมือดวยด ี

๒.การประเมินความเสี่ยง 
  ๒.๑.งานสารบรรณ  การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ
คนหายาก   เมื่อมีความจําเปนนําเรื่องเนนมาดําเนินการ
ตอไมสามารถดําเนินการได    เนื่องจากหาไมพบทําให
งานหยุดชะงัก     หากเปนเอกสารที่เกี่ยวกับ ระเบียบ 
กฎหมายหรือเกี่ยวกับการเงิน ทําใหเกิดความเสียหายแก
เจาหนาที่และผูเกี่ยวของ  จะถูกลงโทษ  ทางวินัย แพง 
อาญา  แลวแตกรณี 
     ๒.๒.การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล ขาดการวิเคราะหสํารวจขอมูลเดิม
และขอมูลปจจบุนัที่เปลี่ยนแปลงไป  ทําใหการวิเคราะห
จัดทําแผนไมมีการสํารวจความตองการของประชาชน  
เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในการจัดทําแผนพัฒนา  
ทําใหแผนพัฒนาเทศบาลมีจุดออน  การใชจายเงิน
งบประมาณไมคุมคาตอการลงทุน  ประชาชนโดยรวม
ไมไดรับประโยชน 

 

แบบ ปย.๒ 



 

- ๓ - 
ชื่อหนวยงานยอย   สํานักปลดั   เทศบาลตาํบลเกาะจนัทร 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ  วันที่..๑๕..เดือน....ตุลาคม... พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมนิ/ ขอสรุป 
(๒) 

๒.๓. แผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน  คําส่ังแบง
งานมอบภารกิจหนาที่ไมชัดเจนไมมีการมอบ
ผูรับผิดชอบในการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน  
เครื่องมือ  อุปกรณปองกันบรรเทาภัยตาง ๆ  
เจาหนาที่ไมมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ
หนาที่และการใหความชวยเหลือประชาชน    
ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายนอก  ขาดการ
สํารวจขอมูล     ขาดระบบการติดตอประสานงาน
กับหนวยงานภายนอก  ทําใหไมมีการปรับปรุง
แผนปองกันบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ  ให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  และความ
พรอมปฏิบัติเหตุภัยรายในอนาคต 

 

  ๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑  กิจกรรมดานงานสารบรรณ   
        (๑) ปรับปรุงคําส่ังแบงงานใหมีความชัดเจน  
ใครมีหนาที่อะไรทํา  กรณีไมอยูใหมีผูทําหนาที่
แทน   เพื่อใหงานตอเนื่องไมหยุดชะงัก  และ
จัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบคนหางาย 
        (๒)  จัดมีโครงการ ๕ ส. เพื่อทําลายเอกสาร  
วัสดุอุปกรณ   และครุภัณฑที่หมดอายุการใชงาน  
หมดอายุการเก็บรักษาตามระเบียบ ฯ 
      (๓)  จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรเชิญ
วิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญมาฝกอบรม
ตามโครงการ ๕ ส.  การเขียนแผนวิเคราะห , 
แผนพัฒนา , แผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
และฝกปฏิบัติจัดประกวดใหรางวัล  กองที่ไดรับ
ความสําเร็จตามโครงการ ๕ ส.                        
                                                          

   

 

แบบ ปย.๒ 



 

-  ๔ - 
สํานักปลัด     เทศบาลตําบลเกาะจันทร 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ  วันที่..๑๕..เดือน....ตุลาคม... พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมนิ/ ขอสรุป 
(๒) 

 ๓.๒.การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  กําหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม  ดังนี้ 
        -  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน  กรณี
ไมอยูใหมีผูทําหนาที่แทน                       
       -  ปรับปรุงพฒันาการจัดทําแผน  กําหนดใหสํารวจ
ขอมูลเดิม    สาํรวจขอมูลเพิ่มเติมสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก  เชน  ขอมูล  การ
นับถอืศาสนา จาํนวนประชากร  ชาย/หญงิ  คนชรา  คน
พิการ  โรคเอดส  ผูติดยาเสพติด  คนพิการ  คนวางงาน   
โรงงาน  ธนาคาร  อาชีพ (แพทย  วิศวกร   สถาปนิก ครู 
ชาวนา  ชาวไร  ชาวประมงอื่น ๆ)   สตัวพาหนะ  สัตว
ปก  ปาไม  ภูเขา  แหลงน้ํา ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ศิลปวัฒนธรรม      ภูมิปญญาทองถิน่  เพ่ือนาํสถิติ
ขอมูลไปวิเคราะหจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 
     -  ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การจัดทําแผนพฒันาเทศบาลทกุรูปแบบเผยแพรขอมูล
ขาวสารใหประชาชนทราบ  เสยีงตามสาย  แผนพับ  จดั
ประชุมในชุมชน  หอกระจายขาว สงเสริมใหประชาชน
หวงแหนในศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  จดลขิสิทธิ์ภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
    -  บูรณาการฝกอบรมและฝกปฏิบติักับกจิกรรมดาน
ระบบงานสารบรรณ 
 ๓.๓.แผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย  กําหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี ้
   -  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายหนาที่ใหมีความ
ชัดเจน  ภารกจิในการดูแลรักษาทรพัยสิน  ทะเบียน
ควบคุมเบิกจายทรัพยสิน  วัสดุอปุกรณ  ครุภัณฑ  
กรณีไมอยูใหมีผูทาํหนาทีแ่ทน 
  -  ปรับปรุงขอมูลเดิม  สํารวจขอมูลเพิ่มเติมจาก
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก  
เพ่ือนําขอมูลไปวิเคราะหปรับปรุงแผนปองกนับรรเทา
สาธารณภยัใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   การ 

 

แบบ ปย.๒ 



 

-  ๕ - 
                               ชื่อหนวยงาน  สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเกาะจันทร 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ วันที่ ๑๕ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน       
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

ประสานแผนกับศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัย
อําเภอ จังหวัด  กํานัน  ผูใหญบาน  โดยปรับปรุง
แผนตลอดเวลาเพื่อใหเกิดความพรอมไดทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต 
  -  บูรณาการฝกอบรมและฝกปฏบิัติ  กับกิจกรรม
ดานระบบงานสารบรรณ โดยจัดใหมีการฝกอบรม
และฝกปฏิบัติการชวยเหลือประชาชน  การอพยพ
ประชาชน 
๔.  สารสนเทศและการสือ่สาร 
        นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  ทั้งระบบ
อินเตอรเน็ต  โทรศัพท โทรสารการประชุม ปรับปรุง
คําส่ัง    โครงการพัฒนาบุคลากร    การติดตอ
ประสานงานทัง้ภายในภายนอก  เปนเครื่องมือชวย
ในการบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 
   (๔.๑)  กิจกรรมดานงานสารบรรณ 
      -  ปรับปรุงคําส่ังแบงงานใหมีความชัดเจนจัดให
มีโครงการ ๕ ส. เพื่อจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ  
จัดทําโครงการพฒันาบุคลากร  เชิญวิทยากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญมาฝกอบรมและจัดประกวด
ใหรางวัล กองที่ไดรับความสําเร็จตามโครงการ๕ ส. 
    (๔.๒)  กิจกรรมดานแผนพฒันาเทศบาล 
       -  ปรับปรุงคําส่ังแบงงานใหมีความชัดเจน  
สํารวจขอมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดลอมภายใน
และสภาพแวดลอมภายนอก  ประชาสัมพันธให
ประชาชนเขามีสวนรวม  ในการจดัทําแผนพัฒนา
เทศบาลทุกรูปแบเผยแพรขอมูลขาวสารให
ประชาชนทราบ  เสียงตามสาย  แผนพับ  จัด
ประชุมในชุมชน  หอกระจายขาว  และการจัด
โครงการฝกอบรมและการจัดโครงการฝกอบรมและ
ฝกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร 

 

 

แบบ ปย.๒ 



 

- ๖ - 
ชื่อหนวยงาน ....สํานักปลัด  เทศบาลตําบลเกาะจันทร............ 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ วันที่ ๑๕ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

   (๔.๓) กิจกรรมการจัดทาํแผนปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
      -  ปรับปรุงคําสั่งแบงงานมอบหมายหนาที่ใหมี
ความชัดเจน  จัดทําทะเบยีนควบคมุและเบกิจาย
ทรัพยสิน  วัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ  การสํารวจขอมูล
เพ่ิมเติมจากสภาพแวดลอมภายใน  และสภาพแวดลอม
ภายนอก  การประสานแผนกบัศูนยปองกนับรรเทาสา
ธารณภยัตาง ๆ  อาํเภอ  จังหวัด  กํานัน  ผูใหญบาน  
จัดใหมีการฝกอบรมและฝกปฏิบัติการชวยเหลอื
ประชาชน  การอพยพประชาชน  ประสานแผนการใช
จายเงิน  เพ่ือใหเกดิความคลองตัวและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติชวยเหลอืประชาชน 
๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
    - ใชแบบสอบถาม   เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบติังานอยางตอเนือ่ง
โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติ  และ ปลัด ทต.เกาะจันทร การ
ติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ค.๓(ระเบียบฯ
ขอ ๖) พบวา “กจิกรรมงานธุรการ,กิจกรรมงาน
นโยบายและแผน และกิจกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย”  ผลการประเมินตาม
แบบติดตาม ค.๓ พบวา มีการควบคุมเพียงพอแลว 
ไมตองจัดทําแผนการปรับปรุง ตอไป 

 
  
 

             สรุปผลการประเมิน   
               จากการวิเคราะหสํารวจ พบวา มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที ่ตองจัดการบรหิารความเสี่ยง  
          คือ  (๑) ดานงานธุรการ เปนกจิกรรมดานงานสารบรรณ (๒) ดานงานนโยบายและแผน 
            ซึ่งเปนกิจกรรมการจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล และ (๓) ดานการจดัทาํแผนปองกันและ 
           บรรเทาสาธารณภยั   กรณีเกิดสาธารณภัยและภัยธรรมชาต ิ  
               ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ค.๓ ทั้ง ๓ กิจกรรม มีการควบคุม 
           ที่มีความเพียงพอแลว   ไมตองจัดทําแผนการปรับปรุง 

                                                    ชื่อผูรายงาน. ..............นายณรงค   วัฒนาภรณ........... 
                                                                  ตําแหนง............ปลัดเทศบาลตําบลเกาะจันทร........ 

                                                                          วันที.่  ๑๕./ ตุลาคม  ./.  ๒๕๕๐ 

แบบ ปย.๒ 



 

แบบ ปม. 
ชื่อหนวยงาน   …สํานกัปลัด เทศบาลตําบลเกาะจนัทร 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑  เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กิจกรรม 
     วัตถุประสงคของ 
         การควบคุม 
(กระบวนการปฏบิัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน 
    ของงานที่ประเมิน) 

(๑) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู        

และสาเหตุ 
 

(๒) 

  วัตถุ 
ประสงค 
ของการ
ควบคุม
ดาน... 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
 

      การควบคุมที่มีอยู  
 

(๕) 

 
 

การประเมนิผล
การควบคุม  

(๖) 

 
 

จุดออนและ
สาเหต ุ

 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

๑. กิจกรรม 
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลประจําป 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อการเตรียมโครงการ
ตางๆใหอยูลกัษณะที่
พรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป และ
นําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อ
ไดรับงบประมาณ 
 

ความเสี่ยง 
แผนพัฒนายังไมสามารถ
แกไขปญหาความตองการ
ของประชาชนไดอยาง
แทจริง 
สาเหตุ  
   ประชาชนไมใหความสําคัญ 
เขารวมประชุมประชาคม 

 
O F C 

 
สูง 

  ๑. ปรับปรุงคําสั่งแบงงาน
วางระบบงานชัดเจน  
๒.ปรับปรุงวิธีการจัดทําแผน 
โดยสํารวจฐานขอมูลเพิ่ม 
๓. บูรณาการฝกอบรมและ
ฝกปฏิบัติภารกิจกิจกรรม
ดานระบบงานสารบรรณ 
๔. ประชาสัมพันธให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอปญหาความตองการ
โครงการ 

แผนพัฒนาขาด
ความมีสวนรวม
ของประชาชน 

จุดออน 
ประชาชน ไมให
ความสนใจเขามามี
สวนรวมเสนอปญหา
และความตองการ   
สาเหต ุ
อางวาไมมีเงินคา
เดินทาง และ
เรียกรองเงิน
คาตอบแทน 
 

๑. รณรงค 
ประชาสัมพันธให
ประชาชนเห็นถึง
ประโยชนในการ
เขามาชวยคิดชวย
ทําในการพัฒนา
ทองถิ่นของตน 
๒. ประสานความ
รวมมือทุกภาคสวน
อําเภอ  กํานัน/
ผูใหญบาน  



 

                                           -  ๒ -                                                                                                    แบบ ปม. (ตอ) 

 ชื่อหนวยงาน   สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะจนัทร 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑  เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน 
    ของงานที่ประเมิน) (๑) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู     

และสาเหต ุ
 

(๒) 

  วัตถุ 
ประสงค 
ของการ
ควบคุม
ดาน... 
(๓) 

     ระดับ 
   ความเสี่ยง 
(พิจารณา 
โอกาสและ
ผลกระทบ) 
(๔) 

 
 

การควบคุมทีม่ี
อยู  

 
(๕) 

 
 

การประเมนิผลการ
ควบคุม  

(๖) 

 
 

จุดออนและ
สาเหต ุ

 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 
 

      กลุมชุมชน และ
ภาคเอกชนตาง ๆ ใน
การจัดประชุม
ประชาคม 
๓. ตั้งคณะทํางาน 
สํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน 

                                                                                                                                    ชื่อผูรายงาน     นายณรงค  วัฒนาภรณ 
                                                                                                                                     ตําแหนง   ปลัดเทศบาลตําบลเกาะจนัทร 

                                                                   วันที่   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 



 

แบบ ปม. 
ชื่อหนวยงาน   …สํานกัปลัด เทศบาลตําบลเกาะจนัทร 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑  เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(กระบวนการปฏบิัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน 
    ของงานที่ประเมิน) 

(๑) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู        

และสาเหตุ 
 

(๒) 

  วัตถุ 
ประสงค 
ของการ
ควบคุม
ดาน... 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
 

การควบคุมทีม่ี
อยู  

 
(๕) 

 
 

การประเมนิผลการ
ควบคุม  

(๖) 

 
 
จุดออนและสาเหต ุ

 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

๒. กิจกรรม 
  การดําเนินงาน
แกปญหายาเสพติด 
วัตถุประสงค 
 ๑.เพื่อปองกันการแพร
ขยายของยาเสพติดในเขต
พื้นที่ และฟนฟูผูติด
ยาเสพติดใหหายจากผูติด
ยาและมีความเปนอยูที่ดี 
 ๒.  เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 
 
 

ความเสี่ยง  
  - มีเยาวชนผูติดยาเสพติด 
เพิ่มมากขึ้น  ผูไดรับการบําบัด
แลวหันกลับมาเสพยาอีก 
สาเหต ุ
  - เด็กและเยาวชนไมได 
เรียนหนังสอืตอ เนื่องจาก
ยากจน เมื่อมีเวลาวางจึงมั่วสุม
เสพยา  
 - ผูไดรับการบําบดัแลวไมมีงาน
ทํา จึงหัดมาเสพและคายา อีก 

 
O F C 

 
สูง 

  ๑. อุดหนนุเงนิ
ใหอําเภอและ
สถานีตํารวจ 
   ๒. จัดมีกฬีา
ฟุตบอลแกเด็ก
และเยาวชน 
 

 

 

ระบบการควบคมุเดิม    
๑. ทต. ไมมีงานโครงการ
ปองกันและปราบปราบ
ยาเสพติด 
  ๒.  การควบคุมของ ทต. 
เปนในลักษณะใหความ
รวมมือจัดสรรเงินอุดหนุน 
ใหหนวยงานที่เกีย่วของ 
เทานั้น 

จุดออน มีเยาวชนผูติด
ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  
ผูไดรับการบําบัดแลวหัน
กลับ มาเสพยาอกี 
สาเหตุ   เด็กและ
เยาวชนไมไดเรียน
หนังสือตอเนื่องจาก
ยากจน ผูไดรับการ
บําบัดแลวไมมีงานทํา 
จึงหัดมาเสพและคายา 
อีก 

๑. นําเขาทีป่ระชุม
สภา กําหนดแผน 
งานโครงการ การ
แกปญหายาเสพติด 
๒. แตงตั้งคณะ 
กรรมการปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด ของ ทต. 
 ๓. จัดทํา แผน งาน 
โครงการ การ
แกปญหายาเสพติด 
แบบบูรณาการ 



 

                                           -  ๒ -                                                                                                    แบบ ปม. (ตอ) 

 ชื่อหนวยงาน   …สํานกัปลัด เทศบาลตาํบลเกาะจนัทร 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑  เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๓๐  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน 
    ของงานที่ประเมิน) 

(๑) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู     

และสาเหต ุ
 

(๒) 

  วัตถุ 
ประสงค 
ของการ
ควบคุม
ดาน... 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
 

การควบคุมทีม่ี
อยู  

 
(๕) 

 
 

การประเมนิผลการ
ควบคุม  

(๖) 

 
 

จุดออนและ
สาเหต ุ

 
(๗) 

 
 

การปรับปรุง
การควบคุม 

(๘) 

 
 

      ๔. จัดตั้งศูนย
ปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด ของ 
ทต.เกาะจันทร 

                                                                                                                                    ชื่อผูรายงาน     นายณรงค  วัฒนาภรณ 
                                                                                                                                       ตําแหนง   ปลัดเทศบาลตําบลเกาะจันทร. 

                                                                   วันที่   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
 
 



 

                                                                 ชือ่หนวยงาน   สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะจันทร                                                                       แบบ  ปย. ๓ 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที่   ๑๕  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหต ุ
 

(๖) 
๑. กิจกรรม 
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลประจําป 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อการเตรียมโครงการตางๆ
ใหอยูลักษณะที่พรอมจะบรรจุ
ในเอกสารงบประมาณ
ประจําป และนําไปปฏิบัติได
ทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
  

 ความเสี่ยง 
แผนพัฒนายังไมสามารถ
แกไขปญหาความตองการ
ของประชาชนไดอยาง
แทจริง 
สาเหตุ  
   ประชาชนไมใหความสําคัญ 
เขารวมประชุมประชาคม 

๑๐  ตุลาคม 
๒๕๕๐ 

 ๑. รณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนเห็นถึง
ประโยชนในการเขามาชวยคิดชวยทําในการพัฒนา
ทองถิ่นของตน 
๒. ประสานความรวมมือทุกภาคสวนอําเภอ  กํานัน/
ผูใหญบาน กลุมชุมชน  และภาคเอกชนตาง ๆ ในการ
จัดประชุมประชาคม 
๓. ตั้งคณะทํางานสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
ความตองการพัฒนาทองถิ่นของประชาชน 
๔. จัดทําโครงการอบรมใหความรู จูงใจโดยการนําไป
ศึกษาดูงานทองถิ่น “ตนแบบ” ที่ประสบความสําเร็จ 
จากผลที่ประชาชนเขาไปมีสวนรวมและไดรับ
ความสําเร็จ ชุมชนอยูดีมีสุข 

 - ภายใน  ๙๐  วนั 
๑๕  มกราคม   ๒๕๕๑ 
๑.  นายณรงค    
วัฒนาภรณ                
ปลัดเทศบาล 
๒.  น.ส.เกศรินทร  
เศรษฐกิจ บุคลากร  ๖ ว 
๓.  นายบุญเกือ้  
       ศิริจันทรพร 

เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายฯ ๓         

 
 
 

ติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง 
  -โดยใชระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งหมด ที่มีใน 
เทศบาล เปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้ง 
แบบสอบถาม แบบรายงาน 
รายงานการประชุมตาง ๆ 
โดยรายงานผลดําเนินงานในที่
ประชุมสภา ทุกเดือน ถึงความ
คืบหนาของแผนการ
ดําเนินงานการปรับปรุง  

                                                                                                                              ชื่อผูรายงาน     นายณรงค  วัฒนาภรณ 
                                                                                                                                       ตําแหนง   ปลัดเทศบาลตําบลเกาะจันทร. 

                                                                   วันที่   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 



 

                                                                   ชื่อหนวยงาน   สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะจนัทร                                                                       แบบ  ปย. ๓ 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที่   ๑๕  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหต ุ
 

(๖) 
๒. กิจกรรม 
  การดําเนินงานแกปญหา
ยาเสพติด 
วัตถุประสงค 
 ๑.เพื่อปองกันการแพรขยาย
ของยาเสพติดในเขตพื้นที่ 
และฟนฟูผูติดยาเสพติดให
หายจากผูติดยาและมีความ
เปนอยูที่ดี 
 ๒.  เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล 
 

จุดออน  
มีเยาวชนผูติดยาเสพติดเพิ่ม
มากขึ้น ผูไดรับการบําบัดแลว
หันกลับ มาเสพยาอีก 
สาเหตุ    
เด็กและเยาวชนไมไดเรียน
หนังสือตอ  เนื่องจากยากจน  
ผูไดรับการบําบัดแลวไมมีงาน
ทํา จึงหัดมาเสพและคายา อีก 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
เยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมาก
ขึ้น 

๑๕ ตุลาคม 
   ๒๕๕๐ 

๑. นําเขาที่ประชุมสภา กําหนดแผน งานโครงการ 
การแกปญหายาเสพติด เพื่ออนุมัติงบประมาณ “ขยาย
พื้นที่ที่เปนปจจัยบวก” เชน ศูนยกีฬา อบรมอาชีพ 
หองสมุด 
คอมพิวเตอร เปนตน 
๒. แตงตั้งคณะ กรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ของ ทต. 
 ๓. จัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด ของ 
ทต.เกาะจันทร 
๔. จัดทํา แผนงาน โครงการ การแกปญหายาเสพติด 
แบบบูรณาการ ดังนี้ 
     ๔.๑ จัด “ลานสานฝนเยาวชน” ใหสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของพื้นที่ เพื่อใหเยาวชนเขาถึงกิจกรรม
ของตนอยางอิสระ เชน  สงเสริมดนตรีไทย  วาดรูป 
อินเทอรเน็ต  กีฬาชกมวย ปงปอง  เทนนิส ตระกอ   
    ๔.๒  จัดใหมี “ศูนยฝกอาชีพ” ชางไม ชางไฟฟา  
ชางแกรถยนต  ชางศลิปะหัตกรรมตาง ๆ 
 

 - ภายใน  ๒๔๐ วัน 
๑๖  เมษายน   
๒๕๕๑ 
   - คณะกรรมการ
ปองกันและปราบ 
ปรามยาเสพติด 
ทต.เกาะจันทร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง 
  -โดยใชระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารทั้งหมด ที่มีใน 
เทศบาล เปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้ง 
แบบสอบถาม แบบรายงาน 
รายงานการประชุมตาง ๆ 
โดยรายงานผลดําเนินงานในที่
ประชุมสภา ทุกเดือน ถึงความ
คืบหนาของแผนการ
ดําเนินงานการปรับปรุง  
 



 

 
                                                                                                                      - ๒ -  

                                                                  ชือ่หนวยงาน   สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะจันทร                                                             แบบ  ปย. ๓ (ตอ) 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที่ ๑๕  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                                                           

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหต ุ
 

(๖) 
         ๔.๓  สรางเครือขายในการประสานงานกับ  

ศอ. ปส. อําเภอ /จังหวัด และตํารวจ  
      ๔.๔ จัดทําแผนรณรงคประชาสัมพันธ
ประชาคมในพื้นที่ ผานสื่อ วิทยุชุมชน สิ่งพิมพ แผน
พับ เพื่อใหเกิดการสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม 
รวมมือ รวมใจ เปนหู เปนตา ดูแลเยาวชน และผูติด
ยาเสพติด และสกัดกั้น การแพรระบาดยาเสพติด และ
แจงขาวเพื่อนําผูติดยาเสพติด เขารับการฟนฟูบําบัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                                               ชื่อผูจัดทาํ  นายณรงค  วัฒนาภรณ 
                                                                                                                                                                   ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเกาะจันทร 

        วันที.่   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
 



 

แบบ ปย.๑ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลเกาะจันทร 
 
               การประเมินการควบคุมภายในของ (สํานกัปลัด  เทศบาลตําบลเกาะจันทร )  สําหรับงวดตัง้แต 
วันที ่๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวันที ่๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดดําเนนิการตาม แนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ซึ่งกาํหนดอยูใน
เอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายใน
ของ( สํานกัปลัด  เทศบาลตําบลเกาะจันทร ) ไดจัดใหมีข้ึนตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนนิงานของ (สาํนกัปลัด เทศบาลตําบลเกาะจันทร)  จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร   
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรพัยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลอืง
หรือการทจุริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนนิงาน และดานการปฏิบัติ  ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

               ผลการประเมิน พบวา (สํานกัปลัด เทศบาลตําบลเกาะจันทร) มีภารกิจตามคําสัง่แบงงาน และ
แบงภารกิจโครงสราง  แบงออกเปน ๑ ฝาย ไดแก ฝายบริหารงานทั่วไป พบวา กจิกรรมดานการจัดทําเทศ
บัญญัติตางๆ กจิกรรมงานดานการบริหารงานบคุคล และกจิกรรมดานการใหบรกิารดานทะเบียน
ราษฎร  มีระบบการควบคมุภายในที่เหมาะสมแลว   มคีวามเพียงพอ ไมพบความเสี่ยง 

              พบความเสี่ยง ในฝายบริหารงานทัว่ไป ที่ตองจดัการบริหารความเสีย่งหรือกําหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน   ในภารกิจ  ๓  กิจกรรม   คือ 
                      (๑)  กิจกรรมดานงานธุรการ  
                      (๒)  กิจกรรมดานงานแผนพัฒนาเทศบาล 
                      (๓)  กิจกรรมดานการจัดทําแผนการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย   
                       
 



 

 
-  ๒  - 

               จากผลการประเมินดังกลาวเชือ่วา การควบคุมภายในของ สํานักปลัด เทศบาลตําบลเกาะจันทร 
สําหรบังวดต้ังแต วันที ่๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวนัที่  ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐
ผลการประเมินตามแบบติดตาม ค.๓   พบวา ม ี๒ กจิกรรมที่บริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุม คือ  (๑) กิจกรรมงานสารบรรณ (๒)  กิจกรรมงานปองกนับรรเทาสาธารณภยั(อัคคีภัย)  
            จากการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน พบจุดออนของ กิจกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล   และ พบความเสี่ยงใหม จาก “ งานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด” 
เนื่องจาก สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป กระบวนการคายาเสพติด  มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น  เด็กและเยาวชนใน
เขตความรับผิดชอบของเทศบาล  และเขตพื้นที่ใกลเคียง  มีแนวโนมวาจะมีการคาและเสพยาเพิม่มากขึ้น  จงึ
เปนกิจกรรมใหมที่ตองมาจัดทําแผนการควบคุม    โดยที่ประชมุสภาเทศบาล  กําหนดเปน “กิจกรรม 
การดําเนินงานแกปญหายาเสพติด” 

               ทั้งนี้   ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏบัิติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน  
( แบบติดตาม ค.๓.) และ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน ( แบบ ป.ย. ๒)  
แบบประเมินการควบคุมภายใน ( พบความเสีย่งใหม ) ( แบบ ปม.)  และ  แผนการปรับปรุงการควบคมุ
ภายใน ระดับสวนงานยอย ( แบบ ป.ย. ๓) เพื่อประกอบการพิจารณา   มาพรอมนีแ้ลว 

 
 
             ลายมือชื่อ.....ณรงค  วัฒนาภรณ...... 
                                                             ( นายณรงค  วัฒนาภรณ ) 

                                                          ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลเกาะจันทร 
                                                      วันที ่   ๑๕  เดือน    ตุลาคม    พ.ศ   ๒๕๕๐ 



 

 
 
 

แบบฟอรม 
(การฝกปฏิบัติ) 

 

การรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖ 
 

ระดับหนวยงานยอย 
 

    (๑) แบบติดตาม ปย.๓ 
    (๒) แบบ ปย.๒ 

    (๓) แบบ ปม. 
    (๔) แบบ ปย.๓ 
    (๕) แบบ ปย.๑ แบบที่ ๑ 
    (๖) แบบ ปย.๑ แบบที่ ๒ 
 
 



 

 ชื่อหนวยงาน   ….( ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ )…..           
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที ่ …… เดือน …………… พ.ศ. …………. 
กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม (๑) 

  จุดออนของการ
ควบคุม หรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู  (๒) 

งวดเวลาที่
พบจุดออน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

สถานะการ
ดําเนนิการ 

(๖) 

 วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ขอคิดเหน็ 

(๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
 X    =  ยังไมดําเนินการ 
 0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม ปย.๓ 

         ชื่อผูจดัทํา    ……………………………………… 
ตําแหนง ………………………………………………… 
                วันที่ ………………………………………….. 
 



 

                                                                                              แบบ ป.ย ๒ 
                            ชื่อหนวยงาน …(ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)…..               
        สรุปผลการประเมนิองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดบัสวนงานยอย 
                                        ณ  วันที ่…….เดือน ……………พ.ศ…………. 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ขอสรปุ 

(๒) 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
     ๑ .๑ . สภาพแวดลอมภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(๒) 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
(๒) 

๑.๒ สภาพแวดลอมภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(๓) 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
(๒) 

 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

(๔) 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
(๒) 

 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(๕) 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(๖) 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
(๒) 

 
๕. การติดตามประเมินผล 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
         สรุปผลการประเมนิ   
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………… 
 

                                                      ชื่อผูรายงาน.…………..……………………………… 
                                                                   ตําแหนง …….….……………………………… 

วันที่ ………../……………./………



 

ชื่อหนวยงาน   …(ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)... 
แบบประเมินการควบคุมภายใน 

สําหรบังวดตั้งแตวันที่ ………เดือน………….......พ.ศ. ……… ถึงวันที…่…..เดือน…………………. พ.ศ……….. 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ของการควบคุม 
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน ของ
งานที่ประเมิน) (๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
และสาเหต ุ

           (๒) 

  วัตถ ุ
ประสงค 
ของการ
ควบคุม
ดาน... (๓) 

  ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พิจารณา 
โอกาสและ
ผลกระทบ) (๔) 

   
การควบคุมทีม่ีอยู  
       (๕) 

 
    การประเมินผล 
       การควบคุม  
           (๖) 

จุดออนและ   
สาเหต ุ

(๗) 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

กิจกรรม  
....................................... 
....................................... 
……………………….. 
วัตถุประสงค 
........................................
........................................
........................................ 
........................................
........................................ 
........................................ 
...................... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          ชื่อผูรายงาน.  …………..………………………………                
ตําแหนง   ….………………………………………. 

                                                                   วันที่    ……../……………./……….. 

แบบ ปม. 



 

                                                                                       ชื่อหนวยงาน   ….(ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)…. 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที ่……เดือน ………  พ.ศ.  ……… 
กิจกรรม

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
 หรือความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบ

จุดออน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหต ุ
 

(๖) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                  ชื่อผูจัดทํา ……………………………………. 
                                                                                                                                                                   ตําแหนง  …………………………………… 

        วันที.่   ……./……………./………….. 

แบบ ปย.๓ 



 

    แบบ ปย. ๑ 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

 

แบบที่ ๑  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน (หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน) 

                  การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อสวนงานยอยและชื่อหนวยรบัตรวจ)  สําหรับงวด
ต้ังแตวันที.่..... เดือน................พ.ศ. ....ถึงวันที่ ...... เดือน...........… พ.ศ........ ไดดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   กําหนดในเอกสาร
คําแนะนํา :    การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ  ๖   ระบบการควบคุมภายในของ (ชื่อ
สวนงานยอย) ไดจัดใหมีข้ึนตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมวีัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนนิงานของ ( ชื่อสวนงานยอย )  จะบรรลุวตัถุประสงคของการควบคมุภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรพัยสิน การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด  ความเสยีหาย   การรั่วไหล   การสิน้เปลืองหรือการทุจริต   ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงาน   และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย   ซึ่งรวมถงึระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 
                 (ชื่อ หนวยงานยอย อปท.)................... .................................ไดจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
ติดตามประเมนิระบบการควบคุมภายใน โดยไดวิเคราะหประเมนิจุดออนตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิ
แผนดิน วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  ของ ฝาย/งาน ตามโครงสรางของ...(ชื่อ
หนวยงานยอย) ........................คือ 
            (๑) ฝาย/งาน ................................................................................... 

(๒) ฝาย/งาน ................................................................................... 
(๓) ฝาย/งาน ................................................................................... 
(๔) ฝาย/งาน ................................................................................... 
(๕) ฝาย/งาน .................................................................................. 

             (๖) ฝาย/งาน .................................................................................. 



 

-  ๒  - 
 

                  จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวา  การควบคุมภายในของ. ( ชื่อสวนงานยอย)    สําหรับงวด
ต้ังแตวันที.่....................... ….ถึงวันที่ ...........................  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด      มีความเพียงพอและบรรลวุัตถุประสงคของการควบคุมภายใน   

 
                  ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรบัปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน      
( แบบติดตาม ปย.๓)   แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน(แบบ ปย.๒)  
และ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๓)  มาพรอมนี้แลว 

 
 

 
                      ลายมือชื่อ...................................................… 
               (ชื่อ หัวหนาสวนงานยอย) 
                    ตําแหนง…........................................…….......... 

         วันที.่...... เดือน....…...............  พ.ศ…....… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   แบบ ปย. ๑ 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน (หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน) 

                    การประเมนิการควบคุมภายในของ (ชื่อสวนงานยอยและชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวด
ต้ังแตวันที่ ......เดือน............... พ.ศ.....  ถึงวันที ่ ..... เดือน.........… พ.ศ. ....... ไดดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ซึ่งกาํหนดอยูใน
เอกสาร คําแนะนํา  :   การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖  ระบบการควบคุมภายใน
ของ ( ชื่อสวนงานยอย )   ไดจัดใหมีข้ึน ตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผล
วาการดําเนินงานของ (ชื่อสวนงานยอย)  จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคมุภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรพัยสิน  การปองกันหรือลด
ความผิดพลาด  ความเสยีหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทจุริต ดานความเชือ่ถือไดของรายงานทางการ
เงินและการดาํเนนิงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบยีบ   ขอบังคับ   มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย   ซึ่งรวมถงึระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 
                    (ชื่อหนวยงานยอย อปท.)................... .................................ไดจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของ................ (ชื่อหนวยงาน) ..................................พบ
จุดออนในกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง......... กิจกรรม คือ 
            (๑) กจิกรรม.......................................................... ของ ฝาย/งาน .......................... 

(๒) กิจกรรม.......................................................... ของ ฝาย/งาน .......................... 
(๓) กิจกรรม.......................................................... ของ ฝาย/งาน .......................... 
(๔) กิจกรรม.......................................................... ของ ฝาย/งาน .......................... 
(๕) กิจกรรม.......................................................... ของ ฝาย/งาน .......................... 
(๖) กิจกรรม.......................................................... ของ ฝาย/งาน .......................... 

  
 



 

-  ๒  - 
 
                    จากผลการประเมินดงักลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ.(ชื่อสวนงานยอย)สําหรับงวดตั้งแต
วันที.่....................... …….  ถึงวันที ่...................................เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด  อยางไรก็ตามยังคงมจีุดออนที่มนีัยสาํคญั ดังนี ้
                 ๑.......................................................................................................................                 
..…………………………….……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………..………………………………………..  
                ๒............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
               ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน         
( แบบติดตาม ปย.๓)    แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๒) 
แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)  และ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปย.๓)  มาพรอม
นี้แลว 

    

 
 

 
                                                   ลายมือชื่อ...................................................…  
                                                                     (ชื่อ หัวหนาสวนงานยอย) 
 

                            ตําแหนง…........................................…….......... 
                                                   วันที.่...... เดือน....…...............  พ.ศ. ....……. 
 
 
 

                                                                                   
 




