คูม
่ อ
ื
การจ ัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ
่
องค์กรปกครองสวนท้
องถิน
่
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ( ข้อ ๖)

(เล่ม ๓)
ี องถิน
กองตรวจสอบระบบการเงินบ ัญชท้
่
่
กรมสงเสริ
มการปกครองท้องถิน
่
กระทรวงมหาดไทย

คูม
่ อ
ื
การจ ัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ
่
องค์กรปกครองสวนท้
องถิน
่
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ( ข้อ ๖ )

(เล่ม ๓)
ิ ์
สงวนลิขสทธิ

ี อ
กองตรวจสอบระบบการเงินบ ัญชท
้ งถิน
่
่
กรมสงเสริ
มการปกครองท้องถิน
่
กระทรวงมหาดไทย

ก
คํานํา
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ได้ กําหนดให้ ทกุ ส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อเนื่อง โดยให้
ทุกส่วนราชการจัดทําแล้ วรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กํากับดูแล ภายในเก้ าสิบวัน
นับจากวันสิ ้นปี งบประมาณ (ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี ) โดยกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ได้ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในตามระเบี ย บฯ ข้ อ ๕ และติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุม ภายใน ตามระเบี ย บฯ ข้ อ ๖ ตัง้ แต่
ปี งบประมาณ ๒๕๕๐ เป็ นต้ นมา ซึ่งปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ มีการกํ าหนดโครงสร้ าง
องค์กรได้ อย่างชัดเจน และประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ ผลสําเร็จมากยิ่งขึ ้น
หนัง สื อ ฉบับ นี ้ จึ ง เป็ นเล่ ม ที่ ๓ เป็ นคู่มื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุม ภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยนําเสนอตัวอย่างของหน่วยงานย่อย (สํานัก/กอง) บางส่วนของเทศบาล
ตําบลอันตรา (ยกฐานะมาจากองค์การบริ หารส่วนตําบลอันตรา) ซึ่งจัดทําต่อเนื่องมาจากคู่มือเล่ มที่ ๑
และคู่มือเล่ มที่ ๒ เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีความเข้ าใจในการจัดทํารายงานมากขึ ้น และเพื่อ
เป็ นการสร้ างภูมิค้ มุ กันความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ เกิดประสิทธิ ผลประสิทธิภาพ และ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ได้ มีการบริ หารความเสี่ยงภายในองค์กร
จะทําให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ อันนําไปสู่การบริ หารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ข
สารบัญ

คํานํา
ส่ วนที่หนึ่ง
ขัน้ ตอน : การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖

หน้ า
ก

๑. ผังภาพ ขันตอนการติ
้
ดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖
๒. แบบฟอร์ มการรายงาน ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖
๒.๑ แบบฟอร์ มรายงาน ระดับส่ วนงานย่ อย/หน่ วยงานย่ อย
(๑) แบบติดตาม ปย.๓ (ครัง้ แรกใช้ แบบติดตาม ค.๓)
(๒) แบบ ปย.๒-๑
(๓) แบบ ปย.๒
(๔) แบบ ปม.
(๕) แบบ ปย.๓
(๖) แบบ ปย.๑ แบบที่ ๑
(๗) แบบ ปย.๑ แบบที่ ๒

๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๙

๒.๒ แบบฟอร์ มรายงาน ระดับองค์ กร
(๑) แบบติดตาม ปอ.๓ (ครัง้ แรกใช้ แบบติดตาม ค.๔)
(๒) แบบ ปอ.๒
(๓) แบบ ปอ.๓
(๔) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๑
(๕) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๒
(๖) แบบ ปส. แบบที่ ๑
(๗) แบบ ปส. แบบที่ ๒
(๘) แบบ ปย. ๑ - ร แบบที่ ๑
(๙) แบบ ปย. ๑ - ร แบบที่ ๒

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๖
๑๘
๑๙
๒๐
๒๒

ค
๓. คําอธิบายขันตอนการจั
้
ดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖

๒๔

ส่ วนที่สอง ตัวอย่ าง : การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ ทต.อันตรา
๑. ระดับหน่ วยงานย่ อย ( สํานัก / กอง )
๑.๑. รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน
(แบบติดตาม ปย.๓) ของ สํานักปลัด ทต.อันตรา
๑.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. ๒-๑) ของ สํานักปลัด ทต.อันตรา
๑.๓ สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. ๒) ของ สํานักปลัด ทต.อันตรา
๑.๔ แบบประเมินการควบคุมภายใน
(แบบ ปม.) ของ สํานักปลัด ทต.อันตรา
๑.๕ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.๓) ของ สํานักปลัด ทต.อันตรา
๑.๖ หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริ หารระดับหน่ วยงานย่ อย
(แบบ ปย.๑) ของ สํานักปลัด ทต.อันตรา
๑.๗ รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน
(แบบติดตาม ปย.๓) ของ กองการศึกษา ทต.อันตรา
๑.๘ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. ๒-๑) ของ กองการศึกษา ทต.อันตรา
๑.๙ สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ปย. ๒) ของ กองการศึกษา ทต.อันตรา
๑.๑๐ แบบประเมินการควบคุมภายใน
(แบบ ปม.) ของ กองการศึกษา ทต.อันตรา
๑.๑๑ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปย.๓) ของ กองการศึกษา ทต.อันตรา
๑.๑๒ หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับหน่ วยงานย่ อย
(แบบ ปย.๑) ของ กองการศึกษา ทต.อันตรา

๔๓
๔๙
๕๔
๕๘
๖๑
๖๓
๖๕
๖๖
๖๙
๗๒
๗๕
๗๗

ง
๒. ระดับองค์ กร (อบจ. เทศบาล อบต. )
๒.๑. รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
( แบบติดตาม ปอ.๓ ) ของ ทต.อันตรา
๒.๒. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
( แบบ ปอ.๒ ) ของ ทต.อันตรา
๒.๓. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
( แบบ ปอ.๓ ) ของ ทต.อันตรา
๒.๔. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์ กร
( แบบ ปอ.๑ ) ของ ทต.อันตรา
๓. ผ้ ูตรวจสอบภายใน
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
ของ ผ้ ูตรวจสอบภายใน ( แบบ ปส.)
๔. เจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโส
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโส ( แบบ ปย. ๑ – ร)

๗๙
๘๖
๙๒
๙๕

๙๗

๙๙

ภาคผนวก ก
๑. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ก - ๑
พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาตรฐานการควบคุมภายใน
ก-๕
ภาคผนวก ข
๑. ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการติ
้
ดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ทต.อันตรา ข - ๑
๒. ตัวอย่างหนังสือ นายก ทต.อันตรา แจ้ งสํานัก/กอง ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข - ๓
๓. ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการติ
้
ดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สํานักปลัด
เทศบาลตําบลอันตรา
ข-๔
๔. ตัวอย่างคําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการติ
้
ดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองการศึกษา
เทศบาลตําบลอันตรา
ข-๕
๕. ตัวอย่างคําสัง่ แบ่งงานของ สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา
ข-๖
๖. ตัวอย่างคําสัง่ แบ่งงานของ กองการศึกษา เทศบาลตําบลอันตรา
ข -๑๒

่
สวนที
ห
่ นึง่
ขนตอน
ั้
: การจ ัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ
่
องค์กรปกครองสวนท้
องถิน
่
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)

-๑ผังภาพ ขัน้ ตอนวิธีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖ ปี งบประมาณ ๒๕๕๑
(และปี ต่ อๆไป)
ระดับส่ วนงานย่ อย/หน่ วยงานย่ อย (สํานัก/กอง)

เริ่มต้ น ประเมิน

องค์ ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (ผนวก ค)

แบบ ปย.๒-๑

แบบติดตาม ปย.๓
ครั ง้ แรก (ปี ๒๕๕๐) ใช้ แบบติดตาม ค.

แบบ ปย. ๒

ประเมิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ผนวก ง )
หรื อ แบบสอบทาน กองคลัง/ส่ วนการคลัง

รายงานกระทรวงมหาดไทย ทุกงวด ๓ เดือน

กระดาษทําการสรุ ปจุดอ่ อน เพื่อ เรี ยงลําดับความเสี่ยง สงู กลาง ตํ่า

แบบ ปม.

นํากิจกรรมตามแบบติดตาม ปย.๓ ที่ได้
เครื่ องหมาย ²,| บันทึกลงในแบบ ปม.
ความเสี่ยงใหม่ ..ที่เกิดขึน้ ..

แบบ ปย. ๓
สํานัก/กอง/ส่ วน
รวบรวมเป็ น “รปเล่
ู ม”
ประกอบด้ วย คําสั่ง
หนังสือสั่งการต่ างๆ

แบบ ปย. ๑

นําความเสี่ยงในแบบ ปม.มาจัดทําแผน
การปรั บปรุ ง

หนังสือรั บรองของผอ. สํานัก/กอง

ระดับองค์ กร (อบจ. เทศบาล อบต.)
Center (เลขานุการฯ) ประเมินในภาพรวมขององค์ กร
แล้ วส่ งให้ “ ผ้ ูตรวจสอบ ” ๒ ทาง

แบบติดตาม ปอ.๓ (ครั ง้ แรก
( ปี ๒๕๕๐)ใช้ แบบติดตาม ค.๔ )
แบบ ปอ.๒
แบบ ปม.(กรณีพบความเสี่ยง/
ยังมีจุดอ่ อน )
แบบ ปอ.๓
แบบ ปอ.๑

ผ้ ูตรวจสอบภายใน (กรณีไม่มีผ้ ตู รวจสอบภายใน ไม่ต้องจัดทํา) จนท.ระดับอาวุโส (ปลัด อปท.)

แบบ ปส.

แบบ ปย.๑ - ร

รายงานผ้ ูบริหารท้ องถิ่น และออกรายงานส่ งเป็ น “ รปเล่
ู ม ” อย่ างน้ อยให้ มีรายการ ดังนี.้ ๑. แบบติดตาม ปอ.๓
(ครัง้ แรก (ปี ๒๕๕๐) ใช้ แบบติดตาม ค.๔)
๒. แบบ ปอ.๒
๓. แบบ ปอ.๓
๔. แบบ ปอ.๑
๕. แบบ ปส.
๖. ภาคผนวก
ประกอบด้ วย คําสั่ง ต่ าง ๆ และ
หนังสือสั่งการ ที่ปรั บปรุ งใหม่

คตง.
ผ้ ูกาํ กับดแล
ู
กระทรวงมหาดไทย
(กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น)
ปี ต่ อไปไม่ ต้องส่ งเป็ นรปเล่
ู ม
ให้ ส่งรายงานเป็ นหนังสือ

แบบฟอร์ม
การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖
ระด ับหน่วยงานย่อย

(๑) แบบติดตาม ปย.๓
(ครั ง้ แรกใช้ แบบติดตาม ค.๓)
(๒) แบบ ปย.๒-๑
(๓) แบบ ปย.๒
(๔) แบบ ปม.
(๕) แบบ ปย.๓
(๖) แบบ ปย.๑ แบบที่ ๑
(๗) แบบ ปย.๑ แบบที่ ๒

-๒-

แบบติดตาม ปย.๓

ชื่อหน่ วยงาน ………( ระดับส่ วนงานย่ อยของหน่ วยรับตรวจ )…..
รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับส่ วนงานย่ อย
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่..… เดือน …………… พ.ศ. …………ถึงวันที่......เดือน....................พ.ศ..................
กิจกรรม/วัตถุประสงค์ จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
การปรั บปรุ ง
กําหนดเสร็จ/ สถานะการ วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
ของการควบคุม
ผ้ ูรับผิดชอบ ดําเนินการ*
(๒)
(๑)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

∗ สถานะการดําเนินการ :


3
±
|

=
=
=
=

ดําเนินการแล้ ว เสร็จตามกําหนด
ดําเนินการแล้ ว เสร็จล่ าช้ ากว่ ากําหนด
ยังไม่ ดาํ เนินการ
อย่ ูระหว่ างดําเนินการ

ชื่อผู้รายงาน ………………………………………..........
ตําแหน่ง ……………………………………………

วันที่ ………………………………........……

-๓-

แบบ ปย.๒-๑

ชื่อหน่ วยงาน …(ระดับส่ วนงานย่ อยของหน่ วยรับตรวจ)…..
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่...........เดือน.................. พ.ศ. ...........
จุดที่ประเมิน

มี/ใช่

(๑)

(๒)

ไม่ มี/
ไม่ ใช่
(๒)

คําอธิบายเพิ่มเติม
(๓)

๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบตั ิ
....................................................
๒. การประเมินความเสี่ยง
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบตั ิ
...................................................
๓. กิจกรรมการควบคุม
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบตั ิ
...................................................
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบตั ิ
....................................................
๕. การติดตามประเมินผล
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบตั ิ
...................................................

ชื่อผู้ประมวล.........................................................
ตําแหน่ง...................................................….........
วันที่...................../....................../............….........
ชื่อผู้สอบทาน.......................................................
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/หัวหน้ าส่วน

-๔-

แบบ ปย.๒

ชื่อหน่ วยงาน …(ระดับส่ วนงานย่ อยของหน่ วยรับตรวจ)…
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่ ........เดือน..................พ.ศ. .....................
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
ฯลฯ
๒. การประเมินความเสี่ยง
ฯลฯ
๓. กิจกรรมการควบคุม
ฯลฯ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ฯลฯ
๕. การติดตามประเมินผล
ฯลฯ

สรุ ปผลการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้รายงาน………………………………………….
ตําแหน่ง..................................................
วันที่ …../……..………/………….

-๕-

แบบ ปม.

ชื่อหน่ วยงาน …(ระดับส่ วนงานย่ อยของหน่ วยรับตรวจ)….
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่......เดือน...............พ.ศ. ………. ถึงวันที่......เดือน.............. พ.ศ. ............
วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม
(กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้ าน
ของงานที่ประเมิน)
(๑)

ความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู
และสาเหตุ
(๒)

วัตถุ
ประสงค์
ของการ
ควบคุม
ด้ าน...
(๓)

ระดับ
ความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)
(๔)

การควบคุมที่มีอย่ ู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดอ่ อนและสาเหตุ

การปรั บปรุ งการ
ควบคุม

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

ชื่อผู้รายงาน………………………………………..
ตําแหน่ง…………………………………….
วันที่ ……/…………../……………

-๖-

กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)

แบบ ปย.๓

ชื่อหน่ วยงาน….(ระดับส่ วนงานย่ อยของหน่ วยรับตรวจ)…
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่.....เดือน.....................พ.ศ. ..........
จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
การปรั บปรุ ง
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
(๒)

(๓)

(๔)

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๕)

(๖)

ชื่อผู้รายงาน …………………………………….
ตําแหน่ง ……………………………………
วันที่ ……./……………./…………..

-๗-

แบบ ปย.๑

หนังสือรั บรองการควบคุมภายในของผ้ ูบริหารระดับส่ วนงานย่ อย
(ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไม่ พบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน (หัวหน้ าส่ วนราชการ/หัวหน้ าหน่ วยงาน/ผ้ ูบริหารสงสุ
ู ดของหน่ วยงาน)
การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อส่ วนงานย่ อยและชื่อหน่ วยรั บตรวจ) สําหรับงวด
ตังแต่
้ วันที่........เดือน.................พ.ศ.............ถึงวันที่.......เดือน...............พ.ศ.........ได้ ดาํ เนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ซึ่งกํ าหนดอยู่
ในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ นดิน ว่ าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุมภายใน
ของ (ชื่อส่ วนงานย่ อย) ได้ จดั ให้ มีขึ ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการดําเนินงานของ (ชื่อส่ วนงานย่ อย) จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้ านประสิทธิ ผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ ทรัพยากร ซึง่ รวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรื อ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลืองหรื อการทุจริ ต ด้ านความเชื่อถือได้ ของรายงาน
ทางการเงิ น และการดํ า เนิ น งาน และด้ า นการปฏิ บัติต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ มติค ณะรั ฐ มนตรี
และนโยบาย ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหาร
แนวคิดของการสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ ใจจะได้ รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้ นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ ประมาณการและใช้ ดลุ ยพินิจในการประเมินประโยชน์
้ ้ ค่าใช้ จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะ
ที่จะได้ รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้ จ่ายของระบบฯ ทังนี
ได้ รับ รวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให้ หน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนด นอกจากนี ้อาจเกิดข้ อผิดพลาด
หรื อความเสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดที่แฝงอยู่ในการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรื อละเลยการควบคุม รวมทังข้
้ อจํากัดด้ านทรัพยากร ด้ านกฎหมาย หรื อ
เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทังประสิ
้
ทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจาก
สถานการณ์และสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป

-๘จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่า การควบคุมภายในของ ( ชื่อส่ วนงานย่ อย) สําหรับงวด
ตังแต่
้ วันที่........เดือน....................พ.ศ................ถึงวันที่.......เดือน....................พ.ศ...............เป็ นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ ข้อจํากัดตามวรรคสอง
ทังนี
้ ้ ได้ แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ลายมือชื่อ…………………………………………….
(ชื่อ หัวหน้ าส่วนงานย่อย)
ตําแหน่ง…………………………………………….
วันที่……เดือน....................พ.ศ...................

-๙-

แบบ ปย.๑

หนังสือรั บรองการควบคุมภายในของผ้ ูบริหารระดับส่ วนงานย่ อย
(ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน (หัวหน้ าส่ วนราชการ/หัวหน้ าหน่ วยงาน/ผ้ ูบริหารสงสุ
ู ดของหน่ วยงาน)
การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อส่ วนงานย่ อยและชื่อหน่ วยรั บตรวจ) สําหรับงวด
ตังแต่
้ วันที่.......เดือน..................พ.ศ.............ถึงวันที่......เดือน..................พ.ศ.............ได้ ดําเนินการตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ซึง่ กําหนดอยู่
ในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ นดิน ว่ าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุมภายใน
ของ ( ชื่อส่ วนงานย่ อย ) ได้ จดั ให้ มีขึ ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล
ว่าการดําเนินงานของ (ชื่อส่ วนงานย่ อย) จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้ านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ ทรัพยากร ซึง่ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรื อลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลืองหรื อการทุจริต ด้ านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการ
เงินและการดําเนินงาน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย
ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริ หาร
แนวคิดของการสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ ใจจะได้ รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้ นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ ประมาณการและใช้ ดลุ ยพินิจในการประเมินประโยชน์
ที่จะได้ รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้ จ่ายของระบบฯ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะ
ได้ รั บ ซึ่ง รวมถึ ง การลดความเสี่ ย งที่ ทํ า ให้ ห น่ ว ยงานไม่ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ที่ กํ า หนด นอกจากนี อ้ าจเกิ ด
ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ความเสี ย หายและความผิ ด ปกติ ที่ ไ ม่ อ าจสื บ ทราบได้ เนื่ อ งจากมี ข้ อ จํ า กัด ที่ แ ฝงอยู่ใ น
การควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรื อละเลยการควบคุม รวมทังข้
้ อจํากัดด้ านทรัพยากร
ด้ านกฎหมาย หรื อเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทังประสิ
้
ทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป

- ๑๐ จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ.(ชื่อส่ วนงานย่ อย) สําหรับงวด
ตังแต่
้ วันที่......เดือน.....................พ.ศ................ถึงวันที่......เดือน.....................พ.ศ..................เป็ นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ ข้อจํากัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคง
มีจดุ อ่อนที่มีนยั สําคัญ ดังนี ้
๑................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
๒..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ทังนี
้ ้ ได้ แนบแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตาม
แผนปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายใน มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ลายมือชื่อ...................................................…
( ชื่อ หัวหน้ าส่วนงานย่อย )
ตําแหน่ง…........................................…….....
วันที่....... เดือน....…............... พ.ศ. ....……

แบบฟอร์ม
การรายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖

ระดับองค์ กร
(๑) แบบติดตาม ปอ.๓
( ครัง้ แรกใช้ แบบติดตาม ค.๔ )
(๒) แบบ ปอ.๒
(๓) แบบ ปอ.๓
(๔) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๑
(๕) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๒
(๖) แบบ ปส. แบบที่ ๑
(๗) แบบ ปส. แบบที่ ๒
(๘) แบบ ปย. ๑ - ร แบบที่ ๑
(๙) แบบ ปย. ๑ - ร แบบที่ ๒

- ๑๑ -

แบบติดตาม ปอ.๓

กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)

ชื่อหน่ วยงาน ……( ระดับหน่ วยรั บตรวจ ) …..
รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับองค์ กร
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ …… เดือน …………….พ.ศ. ………….ถึงวันที่......เดือน...................พ.ศ. ...............
จุดอ่ อนของการควบคุม งวด/เวลา
การปรั บปรุ ง
กําหนดเสร็จ/ สถานะการ วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ผ้ ูรับผิดชอบ ดําเนินการ*
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
ข้ อคิดเห็น
(๒)

∗ สถานะการดําเนินการ :

= ดําเนินการแล้ ว เสร็จตามกําหนด
3 = ดําเนินการแล้ ว เสร็จล่ าช้ ากว่ ากําหนด
± = ยังไม่ ดาํ เนินการ
| = อย่ ูระหว่ างดําเนินการ

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

ชื่อผู้รายงาน ………………………………………………
ตําแหน่ง ……………………………………….
วันที่ ……………………………………...

- ๑๒ -

แบบ ปอ.๒

ชื่อหน่ วยงาน....(ระดับหน่ วยรับตรวจ)….
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่.......เดือน....................พ.ศ. ……………
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
ฯลฯ

ผลการประเมิน / ข้ อสรุ ป
(๒)

๒. การประเมินความเสีย่ ง
ฯลฯ
๓. กิจกรรมการควบคุม
ฯลฯ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ฯลฯ
๕. การติดตามประเมินผล
ฯลฯ

สรุ ปผลการประเมิน
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ชื่อผู้รายงาน…………………………………………….
ตําแหน่ง ….................................................
วันที่......../………………./…………….

- ๑๓ -

กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)

ชื่อหน่ วยงาน…(ระดับหน่ วยรับตรวจ)…
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่......เดือน..................พ.ศ. ………..
จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
การปรับปรุ ง
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
(๒)
(๓)
(๔)

แบบ ปอ.๓

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ
(๕)

หมายเหตุ
(๖)

ชื่อผู้รายงาน …………………………………….
ตําแหน่ง ……………………………………
วันที่ ……./……………./…………..

- ๑๔ -

แบบ ปอ.๑

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้ าหน่ วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไม่ พบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน ( คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน/ผ้ ูกาํ กับดแล
ู /คณะกรรมการตรวจสอบ )
การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่ วยรั บตรวจ)
สําหรับงวดตัง้ แต่วันที่.....
เดือน..................พ.ศ..............ถึงวันที่......เดือน.................พ.ศ................ได้ ดําเนินการตามแนวทาง
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ นดิน ว่ าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุมภายใน
ของ ( ชื่อหน่ วยรั บตรวจ) ได้ จดั ให้ มีขึ ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วย
การกํ า หนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างความมั่น ใจอย่า ง
สมเหตุสมผล ว่าการดําเนินงานของ (ชื่อหน่ วยรั บตรวจ) จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ าน
ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใช้ ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรื อ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลือง หรื อการทุจริ ต ด้ านความเชื่อถือ
ได้ ข องรายงานทางการเงิ น และการดํ า เนิ น งาน และด้ า นการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึง่ รวมถึง ระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริ หาร
แนวคิดของการสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงความมัน่ ใจจะได้ รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้ น ทุน ที่ ใ ช้ โดยระบบการควบคุม ภายในดัง กล่า วได้ ป ระมาณการและใช้ ดุลยพินิ จ ในการประเมิ น
ประโยชน์ ที่จะได้ รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้ จ่ายของระบบฯ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายไม่ควรเกิน
ประโยชน์ที่จะได้ รับ ซึง่ รวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให้ หน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนด นอกจากนี ้
อาจเกิดข้ อผิดพลาดหรื อความเสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดที่แฝงอยู่
ในการควบคุม ภายในซึ่ง รวมถึ ง โอกาสของการหลี ก เลี่ ย งหรื อ ละเลยการควบคุม รวมทัง้ ข้ อ จํ า กัด ด้ า น
ทรัพยากร ด้ านกฎหมาย หรื อเกี่ ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทัง้ ประสิทธิผลของการควบคุมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป

- ๑๕ จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ ( ชื่อหน่ วยรั บตรวจ ) สําหรับงวด
ตังแต่
้ วันที่……เดือน………………พ.ศ.…………ถึงวันที่......เดือน...............พ.ศ...............เป็ นไปตาม
มาตรฐานการควบคุ ม ภายในที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น กํ า หนด มี ค วามเพี ย งพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ ข้อจํากัดตามวรรคสอง
ทังนี
้ ้ ได้ แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนปรับปรุ งการควบคุม
ภายในของงวดก่ อ น รวมทัง้ สรุ ป ผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน
มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ลายมือชื่อ………………………………………
( ชื่อ หัวหน้ าหน่วยงาน )
ตําแหน่ง………………………………………….
วันที่.......เดือน........................พ.ศ..................

- ๑๖ -

แบบ ปอ.๑

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้ าหน่ วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน/ผ้ ูกาํ กับดแล
ู /คณะกรรมการตรวจสอบ )
การประเมินการควบคุมภายในของ ( ชื่อหน่ วยรั บตรวจ ) สําหรับงวดตังแต่
้ วันที่......เดือน
.................พ.ศ...............ถึงวันที่.......เดือน..............พ.ศ................ได้ ดําเนินการตามแนวทาง การ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่ า
ด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ ( ชื่อ
หน่ วยรั บตรวจ ) ได้ จดั ให้ มีขึ ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการ
ดําเนินงานของ (ชื่อหน่ วยรั บตรวจ)
จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ านประสิทธิผล
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ ทรัพยากร ซึง่ รวมถึง การดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกัน
หรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลือง หรื อการทุจริ ต ด้ านความเชื่อถือได้ ของ
มติ
รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริ หาร
แนวคิดของการสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงความมัน่ ใจจะได้ รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้ น ทุน ที่ ใ ช้ โดยระบบการควบคุม ภายในดัง กล่า วได้ ป ระมาณการและใช้ ดุลยพินิ จ ในการประเมิ น
ประโยชน์ที่จะได้ รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้ จ่ายของระบบฯ ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายไม่ควรเกิน
ประโยชน์ที่จะได้ รับ ซึง่ รวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให้ หน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนด นอกจากนี ้
อาจเกิดข้ อผิดพลาดหรื อความเสียหาย และความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดที่แฝงอยู่
ในการควบคุมภายใน ซึ่ง รวมถึง โอกาสของการหลีก เลี่ยงหรื อละเลยการควบคุม รวมทัง้ ข้ อจํ า กัดด้ า น
ทรัพยากรด้ านกฎหมาย หรื อเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทัง้ ประสิทธิผลของการควบคุมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป

- ๑๗ จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่ อว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่ วยรั บตรวจ) สําหรับงวด
ตังแต่
้ วันที่.......เดือน....................พ.ศ................ถึงวันที่......เดือน..............พ.ศ................เป็ นไปตาม
มาตรฐานการควบคุ ม ภายในที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น กํ า หนด มี ค วามเพี ย งพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ ข้อจํากัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม
ยังคงมีจดุ อ่อนที่มีนยั สําคัญ ดังนี ้
๑……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

๒..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ทังนี
้ ้ ได้ แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
และแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ งการ
ควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทังสรุ
้ ปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ลายมือชื่อ...........................................................
(ชื่อ หัวหน้ าหน่วยงาน)
ตําแหน่ง.........................................................
วันที่.......เดือน........................พ.ศ..................

- ๑๘ -

แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
โดย
ผ้ ูตรวจสอบภายใน
( ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖ )
แบบที่ ๑ กรณีไม่ พบข้ อบกพร่ อง หรื อข้ อสังเกตที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน (หัวหน้ าส่ วนราชการ/หัวหน้ าหน่ วยงาน/ผ้ ูบริหารสงสุ
ู ดของหน่ วยงาน)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของ ( ชื่ อ หน่ วยรั บ ตรวจ )
สํ า หรั บ งวดตัง้ แต่ วั น ที่ . ....เดื อ น............พ.ศ...........ถึ ง วั น ที่ . ....เดื อ น.............พ.ศ...............
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ซึ่ง
กําหนดอยู่ในเอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่ นดิน ว่ าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้ อ ๖ การสอบทาน
ได้ ป ฏิ บัติ อ ย่ า งระมัด ระวัง รอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทานไม่ พ บว่ า (ชื่ อ หน่ วยรั บ ตรวจ)
ไม่ ดํ า เนิ น การตามแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุม ภายในฯ ดัง กล่ า ว และตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

ลายมือชื่อ...................................................ผู้ตรวจสอบภายใน
(..................................................)
ตําแหน่ง…………………………………………..
วันที่ ..........เดือน......................พ.ศ....................

- ๑๙ -

แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
โดย
ผ้ ูตรวจสอบภายใน
( ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖ )
แบบที่ ๒ กรณีพบข้ อบกพร่ อง หรื อข้ อสังเกตที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน (หัวหน้ าส่ วนราชการ/หัวหน้ าหน่ วยงาน/ผ้ ูบริหารสงสุ
ู ดของหน่ วยงาน)
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของ (ชื่ อ หน่ วยรั บ ตรวจ)
สํ า หรั บ งวดตัง้ แต่ วั น ที่ . .....เดื อ น................พ.ศ...............ถึ ง วั น ที่ . ....เดื อ น............พ.ศ.……...
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ซึ่ง
กําหนดอยู่ในเอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่ นดิน ว่ าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้ อ ๖ การสอบทาน
ได้ ป ฏิ บัติ อ ย่ า งระมัด ระวัง รอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทานไม่ พ บว่ า (ชื่ อ หน่ วยรั บ ตรวจ)
ไม่ ดํ า เนิ น การตามแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุม ภายในฯ ดัง กล่ า ว และตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไร
ก็ตาม มีข้อสังเกตที่มีนยั สําคัญ ดังนี ้
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ..................................................ผู้ตรวจสอบภายใน
( ............................................... )
ตําแหน่ง……………………………………….
วันที่……เดือน.....................พ.ศ...............

- ๒๐ -

แบบ ปย. ๑-ร
หนังสือรั บรองการควบคุมภายในของเจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโส
(ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไม่ พบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน (หัวหน้ าส่ วนราชการ/ผ้ ูบริหารสงสุ
ู ดของหน่ วยงาน)
การประเมินการควบคุมภายในของ ( ชื่อหน่ วยรั บตรวจ ) สําหรับงวดตังแต่
้ วันที่.....เดือน
...............พ.ศ.............ถึงวันที่......เดือน............พ.ศ................ได้ ดําเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ซึง่ กําหนดอยูใ่ นเอกสารคําแนะนํา
: การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่ าด้ วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่ วยรั บ
ตรวจ) ได้ จดั ให้ มีขึ ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุม ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ างความมั่น ใจ อย่า งสมเหตุส มผลว่ า การ
ดําเนินงานของ (ชื่อหน่ วยรั บตรวจ)
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ านประสิทธิ ผล
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกัน
หรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลืองหรื อการทุจริ ต ด้ านความเชื่อถือได้ ของ
รายงานทางการเงินและดําเนินงาน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบาย ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหาร
แนวคิดของการสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล รวมถึง ความมัน่ ใจจะได้ รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้ น ทุน ที่ ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดัง กล่าวได้ ประมาณการและใช้ ดุลยพิ นิ จในการประเมิน
้ ้ ค่าใช้ จ่ายไม่ควรเกิน
ประโยชน์ ที่จะได้ รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้ จ่ายของระบบฯ ทังนี
ประโยชน์ที่จะได้ รับ ซึง่ รวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให้ หน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนด นอกจากนี ้
อาจเกิดข้ อผิดพลาดหรื อความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจํากัดที่แฝงอยู่
ในการควบคุม ภายในซึ่ง รวมถึ ง โอกาสของการหลี ก เลี่ย งหรื อ ละเลยการควบคุม รวมทัง้ ข้ อ จํ า กัด ด้ า น
ทรัพยากร ด้ านกฎหมาย หรื อเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทังประสิ
้
ทธิผลของการควบคุมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป

- ๒๑ จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่ วยรั บตรวจ) สําหรับงวด
ตัง้ แต่วั นที่. .....เดือน...............พ.ศ..............ถึง วัน ที่. .....เดือน...............พ.ศ.............เป็ นไปตาม
มาตรฐานการควบคุม ภายในที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น กํ า หนด มี ค วามเพี ย งพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ ข้อจํากัดตามวรรคสอง
ทังนี
้ ไ้ ด้ แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดก่ อ น รวมทั ง้ สรุ ป ผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบของมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน
มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ลายมือชื่อ……………………………………………..
( ชื่อ เจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโสผู้ได้ รับมอบหมาย
ให้ ประมวลความเห็นในภาพรวม )
ตําแหน่ง………………………………………
วันที่......เดือน..................พ.ศ.................

- ๒๒ -

แบบ ปย. ๑-ร

หนังสือรั บรองการควบคุมภายในของเจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโส
( ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน (หัวหน้ าส่ วนราชการ/ผ้ ูบริหารสงสุ
ู ดของหน่ วยงาน )
การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่ วยรั บตรวจ) สําหรับงวดตังแต่
้ วันที่.......เดือน
.................พ.ศ................ถึงวันที่.......เดือน..............พ.ศ................ได้ ดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน กําหนดอยู่ในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
ว่ าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ
(ชื่ อ หน่ วยรั บ ตรวจ) ได้ จัด ให้ มี ขึ น้ ตามที่ กํ า หนดในระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ย
การกํ า หนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ างความมั่น ใจอย่ า ง
สมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของ (ชื่อหน่ วยรั บตรวจ) จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ าน
ประสิ ท ธิ ผ ลประสิ ท ธิ ภ าพของการดํ า เนิ น งานและการใช้ ท รั พ ยากร ซึ่ง รวมถึ ง การดูแ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลือง หรื อการทุจริ ต ด้ านความเชื่อถือ
ได้ ข องรายงานทางการเงิ น และการดํ า เนิ น งาน และด้ า นการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหาร
แนวคิ ด ของการสร้ างความมั่น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลรวมถึ ง ความมั่น ใจจะได้ รั บ ผล
อย่ า งคุ้ม ค่ า ตามต้ น ทุน ที่ ใ ช้ โดยระบบการควบคุม ภายในดัง กล่ า วได้ ป ระมาณการและใช้ ดุล ยพิ นิ จ
้ ้ค่าใช้ จ่าย
ในการประเมินประโยชน์ที่จะได้ รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้ จ่ายของระบบฯ ทังนี
ไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้ รับ ซึง่ รวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําให้ หน่วยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กําหนด
นอกจากนี ้อาจเกิดข้ อผิดพลาดหรื อความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจาก มีข้อจํากัด
ที่แฝงอยู่ ในการควบคุมภายในซึง่ รวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรื อละเลยการควบคุม รวมทังข้
้ อจํากัด
ด้ านทรัพยากร ด้ านกฎหมาย หรื อเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการอีกทัง้ ประสิทธิ ผลของการควบคุม
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงไป

- ๒๓ จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ (ชื่อหน่ วยรั บตรวจ) สําหรับงวด
ตังแต่
้ วันที่.....เดือน.................พ.ศ.............ถึงวันที่......เดือน............พ.ศ.…………เป็ นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ ข้อจํากัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจดุ อ่อนที่มี
นัยสําคัญ ดังนี ้:๑..................................................................................................................................
…………………………………………………….…………………………….………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………
๒...............................................................................................................................
…………………………………………………………………………….……...……………………………
…….………………………………………………...…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ทัง้ นี ้ ได้ แ นบรายงานผลการสอบทานการประเมิน การควบคุม ภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผนการปรับปรุ ง
การควบคุมภายในของงวดก่อน รวมทัง้ สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ลายมือชื่อ.....................................................................
(ชื่อ เจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโสผู้ได้ รับมอบหมาย
ให้ ประมวลความเห็นในภาพรวม)
ตําแหน่ง.................................................................
วันที่.......เดือน.........................พ.ศ.………..........

- ๒๔ -

คําอธิบาย...
ขัน้ ตอน: การจัดทํารายงานการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๕
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖
ตบ.สถ.
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- ๒๕ ประเด็นทีต
่ อ
้ งทบทวน !
สาระสําค ัญของระเบียบ คตง.
คตง. ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

มีสาระสําค ัญ ๔ ข้อ ได้แก่ ข้อ ๔ , ๕ , ๖ และ ข้อ ๘
ู้ า
ํ ก ับดูแล และฝ่ายบริหารเป็นผูร้ ับผิดชอบในการ
ข้อ ๔ ให้ผก
นํามาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบนี้ ไปเป็น
แนวทางในการจ ัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
ิ ธิผลดําเนินงานอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ และ
ให้เกิดประสท
บรรลุว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหาร หมายถึง ผูร้ ับตรวจ

นายก อปท.
อปท. และ

ั้
ผูบ
้ ริหารทุกระด ับชน

ปล ัด อปท.
อปท. และ

ผอ.
ผอ.สําน ัก /ผอ.
ผอ.กอง

หน.
หน.สําน ัก / หน.
หน.สว่ น
2
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สาระสําค ัญของระเบียบ คตง.
คตง. ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ต่อ)
ระเบียบฯ ข้อ ๕ คือ การนํามาตรฐานการควบคุ
มาตรฐานการควบคุม
ภายในท้
ภายในท้ายร
ยระเบียบ คตง.
คตง. ไปดําเนินการจ ัดวางระบบควบคุม
ภายใน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี น ับแต่ระเบียบประกาศใช ้
แล้วรายงานผลดําเนินการ ตามแบบค
ตามแบบค..๑ ค.๒ ค.๓ และ ค.๔
(รายงานครงเดี
ั้ ยว )
ระเบียบฯ ข้อ ๖ คือ การติดตามประเมินผลการจ ัด
วางระบบควบคุมภายในตามทีไ่ ด้จ ัดวางไว้ตาม ข้อ ๕ ว่ามี
มาตรฐานการควบคุมภายในหรือไม่ และมีเพียงพอ หรือย ัง
มีจด
ุ อ่อน แล้วสรุปผลการประเมินรายงานการติดตาม
ประเมินผลตาม แบบ ปย.
ปย. ปม.
ปม. ปส.
ปส. ปย.
ปย. ๑ – ร และแบบ ปอ.
ปอ.
ิ้ ปี งบประมาณ ๙๐ ว ัน)
ต่างๆ (รายงานทุกปี หล ังสน
ัน)
3
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- ๒๖ มาตรฐานการควบคุมภายใน หมายถึงอะไร ?
มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบ คตง.
คตง.
มีองค์ประกอบหล ัก ๕ ประการ คือ.่ ผล
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม คือ ปัจจ ัยต่างๆทีส
่ ง
ให้การควบคุมภายใน ได้ผลดีหรือล้มเหลว
ี่ ง คือ โอกาสทีจ
่ ะเกิดความ
๒. การประเมินความเสย
ผิดพลาด รวไหลสู
่ั
ญเปล่าลงทุนไม่คม
ุ ้ ประโยชน์และการ
ทุจริต
๓. กิจกรรมการควบคุม คือ กิจกรรมหรือนโยบาย
้ มาปฏิบ ัติการควบคุม
วิธก
ี ารต่างๆ ทีก
่ า
ํ หนดขึน
ื่ สาร คือ ข้อมูลข่าวสารทาง
๔. สารสนเทศและการสอ
ื่ สารระหว่างภายในการเงินและการติดต่อสอ
่ ผ
ี ล
งภายใน-ภายนอกทีม
ต่อการควบคุม
๕. การติดตามประเมินผล คือ ประเมินคุณภาพการ
ควบคุมอย่างต่อเนือ
่ งและสมํา
่ เสมอ

4
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สาระสําค ัญของระเบียบ คตง.
คตง. ว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ต่อ)

บทบ ังค ับ ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๘
ข้อ ๘ ในกรณีทห
ี่ น่วยร ับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละ
ละเลย ในการปฏิบ ัติตามระเบียบนี้
ั ัด/
ั้ น คตง.
้ ังค ับบ ัญชา
ในชนต้
คตง. จะแจ้งกระทรวงเจ้าสงก
ัด/ผูบ
ว
้
า
่
ราชการจ
ังหว ัด)
หรือผูก
้ า
ํ ก ับดูแล (กรณี อปท.
.
แจ้
ง
ผู
อปท
ัด)
กําหนดมาตรการทีจ
่ ําเป็นให้หน่วยร ับตรวจนําไปปฏิบ ัติ
ํ เนินการตามวรรคหนึง่ คตง.
ในขนสุ
ั้ ดท้าย กรณีไม่
ไม่ดา
คตง.จะ
รายงานต่อประธานร ัฐสภา แจ้งไปย ังคณะกรรมาธิการที่
เกีย
่ วข้องพิจารณาตามอํานาจหน้าที่ และแจ้
และแจ้ง
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบ ัญญ ัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ของร ัฐสภา
5
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- ๒๗ สาระสําค ัญของระเบียบ คตง.
คตง. ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

การควบคุมภายใน แบ่งออกเป็น ๒ ระด ับ
ํ น ัก/กอง)
(๑) ระด ับหน่วยงานย่อย (สา
(๒) ระด ับองค์กร (อบจ./เทศบาล/อบต.)

6
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ระเบียบฯ ข้อ ๕ ให้นํามาตรฐานการควบคุมภายใน ไปเป็นแนวทางในการ
ิ้ ภายใน ๑ ปี น ับแต่ระเบียบฯ
จ ัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้เสร็ จสน
้ ล้วรายงานตาม แบบ ค.๑ ค.๒ ค.๓ และ ค.๔ (รายงานครงเดี
ั้ ยว)
ประกาศใชแล้
แ
ว)

•

ระด ับหน่วยงานย่อย
(สําน ัก/
ัก/กอง)
กอง)
แบบ ค. ๑

การวางโครงสร้าง
่ ง
“วิเคราะห์”ค้นหาความเสีย
๕ องค์ประกอบ

ระด ับองค์กร
(อบจ.
อบจ./เทศบาล/
เทศบาล/อบต.
อบต.)
แบบ ค. ๑

รวบรวมจากแบบ ค.๑
ทุกสําน ัก/
ัก/กอง

แบบ ค. ๒

่ ง
บ ันทึกความเสีย
ทีค
่ น
้ พบจากแบบ ค.๑
มาปร ับปรุง

แบบ ค. ๓

กรณีย ังมีจด
ุ อ่อนจ ัดทํา
แผนการปร ับปรุง

แบบ ค. ๔

สรุปแบบ ค.๓
ทุกสําน ัก/
ัก/กอง

7
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- ๒๘ ระเบียบฯ ข้อ ๖ คือการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ทีไ่ ด้จ ัดวางไว้
มีมาตรฐานการควบคุมภายในฯ หรือไม่ มีความเพียงพอ หากมีจด
ุ อ่อน
ให้วางแผนการปร ับปรุง แล้วรายงาน (ติดตามประเมิน /รายงานทุกปี )

ระด ับหน่วยงานย่อย
(สําน ัก / กอง)
กอง)
แบบติดตาม ค.๓
แบบ ปย.
ปย. ๒ - ๑
แบบ ปย.
ปย. ๒

ระด ับองค์กร
(อบจ.
อบจ./เทศบาล/
เทศบาล/อบต.
อบต.)

ปี ๒๕๕๑และปี
๒๕๕๑และปี ต่อไป แบบติดตาม ค.๔
้ บบติดตาม ปย.
ใชแ
ปย.๓
ปี ๒๕๕๑ และปี ต่อไป
้ บบติดตาม ปอ.
ใชแ
ปอ.๓
แบบ ปอ.
ปอ. ๒
แบบ ปอ.
ปอ.๓.

แบบ ปม.
ปม.

แบบ ปอ.
ปอ.๑
แบบ ปย.
ปย.๓.
แบบ ปย.
ปย.๑.

แบบ ปส.
ปส.

สอบทาน
ร ับรอง

แบบ ปย.
ปย.๑-ร

8
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การเริม
่ ต้นปฏิบ ัติตามระเบียบฯ คตง.
คตง.

อปท.
จ ัดทําในสาระสําค ัญ ๖ ข้อ ด ังนี้
อปท. ต้องสํารวจและ
รวจและจ
๑. อปท.
อปท.จ ัดทําคําสง่ ั แต่งตงั้ คกก.
คกก.จ ัดวางระบบควบคุมภายใน(
ภายใน(ข้อ๕ และ ข้อ ๖)
๒. ผูบ
้ ริหารได้แจ้งให้ทก
ุ สําน ัก/
ัก/กอง จ ัดวางระบบควบคุมภายใน
ํ
่
ั
๓. สาน ัก/
ัก/กองมีคํ
คาํ สงแบ่งงานภายในของสํ
งานภายในของสําน ัก/
ัก/กอง
่
ั
๔. สําน ัก/
/
กอง
มี
ค
า
ํ
ส
งแต่
ง
ต
ง
้
ั
คกก.
.
จ
ัดวางระบบควบคุ
มภายใน
ัก
คกก
๕. อปท.
อปท.จ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๕ และ
ติดตามประเมินผล ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ตามแบบฟอร์ม
ของ คตง.
้ า
ํ ก ับดูแล/
คตง. แล้วรายงานต่อ ผูก
ล/คตง.
คตง. ตามระยะเวลา
ที่ ระเบียบฯ กําหนด
๖. วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์
ตามองค์ประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ ประการ คือ
๖.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม ข้อ ๑ – ข้อ ๔ เป็นเรือ่ งออกคําสง่ั
การวางโครงสร้าง
ี่ ง
๖.๒ การประเมินความเสย
ข้อ ๕ เป็นแบบฟอร์มตามระเบียบฯ
๖.๓ กิจกรรมการควบคุม
ื่ สาร
๖.๔ สารสนเทศและการสอ
ข้อ ๖ เป็นมาตรฐาน
การควบคุมภายใน
๖.๕ การติดตามประเมินผล
99

- ๒๙ ผ ังการจ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๕
“ระด ับหน่วยงานย่อย”
ย”
การจ ัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ ๕ ดําเนินการด ังนี้
ระด ับหน่วยงานย่อย (สําน ัก/
ัก/กอง)
กอง)
ออกคําสง่ ั แต่งตงั้ คกก.
คกก.จ ัดวางระบบควบคุมภายในสําน ัก/
ัก/กอง
ออกคําสง่ ั แบ่งงานภายในทีป
่ ร ับปรุงใหม่
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน “เดิม” ตาม แบบ ค.๑
- ข้อมูลทว่ ั ไป
- สรุปภารกิจและว ัตถุประสงค์
- สภาพแวดล้อมการควบคุม
่ งทีม
- ความเสีย
่ น
ี ัยสําค ัญและกิจกรรมการควบคุม
ี ด
ิ ตามประเมินผล
- วิธต
- ผูร้ ับผิดชอบติดตามประเมินผล

10
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ผ ังการจ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๕
“ระด ับหน่วยงานย่อย”
ย” (ต่อ)
่ ง”ทีค
นํากิจกรรม “ความเสีย
่ น
้ พบจาก แบบ ค.๑ มาบ ันทึกลงใน แบบ ค.๒
จ ัดส่งแบบ ค.๑ และ แบบ ค.๒ ไปให้ Center(
Center(เลขานุการ คกก.
คกก.จ ัดวางระบบ
ควบคุมภายในของ อปท.
อปท.)
ํ น ัก/กองดํ
่ งอย่างต่อเนือ
สา
ดําเนินการวิเคราะห์ความเสีย
่ ง
แล้วจ ัดทําแผนการปร ับปรุง หรือ แบบ ค.๓ แล้วจ ัดส่งให้ Center
นําระบบการควบคุมภายในทีป
่ ร ับปรุงใหม่ แบบ ค.๑ , แบบ ค.๒ , แบบ ค.๓
และ คําสง่ ั แต่งตงคณะกรรมการจ
ั้
ัดวางระบบควบคุมภายใน ของสําน ัก/
ัก/กอง
ํ น ัก/
คําสง่ ั แบ่งงาน ของสา
่ เป็นข้อมูลในการ
ัก/กอง เย็บเก็บเป็นรูปเล่ม (เพือ
ติดตามประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ต่อไป)
ไป)

11
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- ๓๐ ผ ังการจ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๕
“ระด ับองค์กร”
ร”
ระด ับองค์กร
้ บบ ค.๑ และแบบ ค.๔ เท่านน
แบบรายงานในระด ับองค์กร ใชแ
ั้
รวบรวมประมวลแบบ ค.๑, ค.๒ และ ค.๓ ของทุกสําน ัก/
ัก/กอง
แล้วมาประมวลเป็นของ องค์กร (อบจ.
อบจ. เทศบาล.
เทศบาล. อบต.
อบต.)
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน “เดิม” ของสําน ัก/
ัก/ กอง
รวบรวมดําเนินการ จ ัดทําแบบ ค.๑ ขององค์กร ประกอบด้วย
- ข้อมูลทว่ ั ไป
- สรุปภารกิจและว ัตถุประสงค์
- สภาพแวดล้อมการควบคุม
่ งทีส
- ความเสีย
่ ําค ัญและกิจกรรมการควบคุม
- วิธก
ี ารติดตามประเมินผล
- ผูร้ ับผิดชอบในการติดตามประเมินผล

12
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ผ ังการจ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๕
“ระด ับองค์กร”
ร” (ต่อ)
เมือ
่ จ ัดทําแบบ ค.๑ ขององค์กรเสร็ จแล้ว COPY แบบ ค.๑, ค.๒ และ ค.๓
ของทุกสําน ัก/
ัก/กอง เรียงลําด ับก ันลงมา
รวบรวมแบบ ค.๓ ของทุกสําน ัก/
ัก/กอง มาบ ันทึกใน แบบ ค.๔ ขององค์กร
รวบรวมระบบการควบคุมภายในทีป
่ ร ับปรุงใหม่ เรียงลําด ับ ด ังนี.้ (๑) แบบ ค.๑ ระด ับองค์กร , COPY แบบ ค.๑, ค.๒ และ ค.๓ ของ ทุก
สําน ัก/
ัก/กอง เรียงลําด ับลงมา , และ แบบ ค. ๔
ํ
(๒) สาเนาคําสง่ ั แต่งตงคณะกรรมการจ
ั้
ัดวางระบบควบคุมภายใน ของ
องค์กร,
่ ายก . อปท.
ร, สําเนาหน ังสือทีน
อปท. แจ้งทุกสําน ัก /กอง ให้ปร ับปรุง
การจ ัดวางระบบควบคุมภายใน (ภาคผนวก)
ภาคผนวก)
(๓) รวบรวมเย็บเก็บเป็นรูปเล่ม จ ัดส่ง ผูก
้ ําก ับดูแล และ สําเนาส่ง สตง.
สตง.
และ กระทรวงมหาดไทย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๕ จ ัดทําครงเดี
ั้ ยว)
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- ๓๑ อธิบาย ! แบบฟอร์มรายงาน ระเบียบฯ ข้อ ๕ ทงระบบ
ั้
แบบ ค.๑ ค.๒ ค.๓ และ แบบ ค.๔

•

ระด ับหน่วยงานย่อย
(สําน ัก/
ัก/กอง)
กอง)
แบบ ค. ๑

การวางโครงสร้าง
่ ง
“วิเคราะห์”ค้นหาความเสีย
๕ องค์ประกอบ

ระด ับองค์กร
(อบจ.
อบจ./เทศบาล/
เทศบาล/อบต.
อบต.)
แบบ ค. ๑

รวบรวมจากแบบ ค.๑
ทุกสําน ัก/
ัก/กอง

แบบ ค. ๒

่ ง
บ ันทึกความเสีย
ทีค
่ น
้ พบจากแบบ ค.๑
มาปร ับปรุง

แบบ ค. ๓

แบบ ค. ๔

สรุปแบบ ค.๓
ทุกสําน ัก/
ัก/กอง

กรณีย ังมีจด
ุ อ่อนจ ัดทํา
แผนการปร ับปรุง

14
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แบบ ค.๑

•
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.

่ หน่วยงาน.................................................(
ชือ
ระด ับหน่วยงานย่อย/
ยงาน.................................................(ระด
ย/ระด ับองค์กร)
ร)
รายงานความคืบหน้าในการจ ัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง.
คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ข้อ ๕
งวดตงแต่
ั้
............................ ถึง ....................................
--------------------------ข้อมูลทวไป
่ั
................................................................................................................................................
..................................................................................................
วิเคราะห์
สรุปภารกิจและว ัตถุประสงค์
วางโครงสร้าง
................................................................................................................................
................
................................................................................................................................................
......................................
่ วก ับสภาพแวดล้
ข้อมูลเกีย
ับสภาพแวดล้อมการควบคุม (องค์ประกอบที่ ๑)
................................................................................................................................
..........
..........................................................................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
่ งทีม
่ ง องค์ประกอบที่ ๒) และ
ความเสีย
่ น
ี ัยสําค ัญ(
ัญ(การประเมินความเสีย
วิเคราะห์
กิจกรรมการควบคุม (องค์ประกอบที่ ๓)
ประเมิน(ค้นหา)
หา)
................................................................................................................................
..........
..........................................................................................................................................
่ ง
ความเสีย
....................................................................................
....................................................................................
๕ องค์ประกอบ
วิธก
ี ารติดตามประเมินผล(
ผล(องค์ประกอบที่ ๔)
................................................................................................................................
.........
.........................................................................................................................................
ผูร้ ับผิดชอบในการติดตามประเมินผล (องค์ประกอบที่ ๕)
..................................................................................................................................
่ ผูร้ ายงาน................................................
ชือ
ายงาน................................................
ตําแหน่ง..........................................................
ว ันที..........เดื
.่ .........เดือน............................
น............................ พ.ศ.........
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- ๓๒ อธิบายแบบ แบบ ค. ๑ !
การจ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๕
ในระด ับ “หน่วยงานย่อย”
ย” (สําน ัก / กอง)
กอง)

แบบ ค.๒

ข้อมูลทวไป
่ั
สรุปภารกิจและ
ว ัตถุประสงค์

แบบ ค.๑

(๑)สภาพแวดล้อม
การควบคุม
(๒) การ
ประเมิน
ี่ ง
ความเสย

(๕) ผูร้ ับผิดชอบ
ติดตามประเมินผล

- การวางโครงสร้าง
- นํามาตรฐาน ๕ ข้อ
วิเคราะห์ “ค้นหา”
หา”
ี่ ง
ความเสย

ี่ งทีม
ความเสย
่ น
ี ัยสําค ัญ
และ
กิจกรรมการควบคุม(๓)

วิธ ี
ติดตามประเมินผล

(๔)สารสนเทศ
ื่ สาร
และการสอ
16

16

อธิบายแบบ ชือ่ หน่วยงาน .....(ระดับสํานัก/กอง)...................

แบบ ค.๒

่ งทีม
ความเสีย
่ น
ี ัยสําค ัญและกิจกรรมการควบคุม
งวดตงแต่
ั้
ว ันที.....................ถึ
่
งว ันที่ ....................
กิจกรรม
ว ัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุม

(๑)

่ ง
ความเสีย
ปัจจ ัยความ
่ ง
เสีย
(๒)

กิจกรรมการควบคุม
การควบคุมทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล้ว

่ งทีย
ความเสีย
่ ังมีอยู่

การปร ับปรุงการ
ควบคุม

่ ผูร้ ายงาน.................................................
ลงชือ
(....................................................)
ตําแห่นง.........................................................
ว ันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ...........
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17

- ๓๓ อธิบายแบบ ชือ่ หน่วยงาน .......(ระดับสํานัก/กอง)..................แบบ ค.๓
แผนการปร ับปรุงการควบคุมภายในระด ับหน่วยงานย่อย
้ สุด ........................................
สําหร ับงวดสิน

กิจกรรม
ว ัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุม

จุดอ่อนของ
การควบคุม
หรือความ
่ งทีย
เสีย
่ ังมีอยู่

แผนการปร ับปรุง

กําหนด
เสร็จ

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

การติดตามประเมินผล

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

่ ผูร้ ายงาน.................................................
ลงชือ
(....................................................)
ตําแห่นง.........................................................
ว ันที.่ .....เดือน............... พ.ศ. ............

18

18

อธิบายแบบ ชือ่ หน่วยงาน ...(ระดับหน่วยรับตรวจ)..............

แบบ ค.๔

แผนการปร ับปรุงการควบคุมภายในระด ับองค์กร
้ สุด ........................................
สําหร ับงวดสิน

กิจกรรม
ว ัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุม

จุดอ่อนของ
การควบคุม
หรือความ
่ งทีย
เสีย
่ ังมี
อยู่

แผนการปร ับปรุง

กําหนดเสร็จ

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

ผูร้ ับ
ผิดชอบ

(๕)

การติดตาม
ประเมินผล

(๖)

่ ผูร้ ายงาน.................................................
ลงชือ
(....................................................)
ตําแห่นง.........................................................
ว ันที่ ...... เดือน ............... พ.ศ. ............
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19

- ๓๔ ระเบียบฯ ข้อ ๖ ให้หน่วยร ับตรวจรายงานต่อ คตง.
้ า
ํ ก ับดูแล
คตง.ผูก
้
ิ
อย่างน้อยปี ละ ๑ ครงภายใน
ั้
๙๐ ว ัน น ับจากสนปี งบประมาณ
โดยมีรายละเอียดด ังนี้
(๑) การติดตามประเมินระบบการจ ัดวางระบบควบคุม
ภายในตามทีไ่ ด้จ ัดวางไว้ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในหรือไม่ (แบบติดตาม ค.๓ หรือ แบบติดตาม ปย.
ปย.๓)
ื่ ถือและประสิ
ิ ธิผล
(๒) ประเมินความเพี
ความเพียงพอ ความน่าเชอ
และประสท
ของระบบการควบคุมภายในบรรลุ
์ ารควบคุม
ภายในบรรลุว ัตถุประสงคก
และผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน(
ภายใน(แบบ ปย.
ปย.๒)
- สภาพแวดล้อมการควบคุม
ี่ ง
- การประเมินความเสย
- กิจกรรมการควบคุม
ื่ สาร
- สารสนเทศและการสอ
ิ ตามประเมินผล
- การตด
(๓) การประเมิ
การประเมินจุดอ่อน(
น(แบบ ปม.)
ปม.) พร้อมข้อเสนอแนะและ
เสนอแนะและ
แผนการปร ับปรุง (ปย.
ปย.๓)
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ผ ังภาพ
ขนตอนการติ
ั้
ดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖

ระด ับส่วนงานย่อย/
ย/หน่วยงาน
ย่อย (สําน ัก/
ัก/กอง)
กอง)

เริม
่ ต้นประเมิน
แบบ ปย.
ปย.๓

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (ผนวก ค)

แบบติดตาม ปย.
ปย.๓
ครงแรก
ั้
(ปี ๒๕๕๐)ใช ้
แบบติดตาม ค. ๓

แบบ ปย.
ปย.๒-๑
แบบ ปย.
ปย.๒

ประเมิน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน(
ภายใน(ผนวก ง)
หรือ แบบสอบทาน กองคล ัง/
ัง/ส่วนการคล ัง
รายงานกระทรวงมหาดไทย ทุกงวด ๓ เดือน

21
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- ๓๕ ภาพการปฏิบ ัติตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ทงระบบ
ั้
ตงแต่
ั้
ปี ๒๕๕๑ และ ปี ต่อ ๆ ไป
(หน่วยงานย่อย
ระด ับองค์กร)
ร)
ระด ับหน่วยงานย่อย
(สําน ัก / กอง)
กอง)

ระด ับองค์กร
(อบจ.
อบจ./เทศบาล/
เทศบาล/อบต.
อบต.)

แบบติดตาม ปย.
ปย.๓

แบบติดตาม ปอ.
ปอ.๓

แบบ ปย.
ปย. ๒ - ๑
แบบ ปอ.
ปอ. ๒

แบบ ปย.
ปย. ๒

แบบ ปอ.
ปอ.๓.

แบบ ปม.
ปม.

แบบ ปอ.
ปอ.๑
แบบ ปย.
ปย.๓.

แบบ ปส.
ปส.

สอบทาน
ร ับรอง

แบบ ปย.
ปย.๑.

ปีปี ๒๕๕๐
๒๕๕๐

แบบ ปย.
ปย.๑-ร

22
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่ หน่วยงาน ....................................
ชือ

แบบติดตาม ค.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบ ัติตามแผนการปร ับปรุงการควบคุมภายใน-ระด ับหน่วยงานย่อย
้ สุด ........................................
สําหร ับงวดสิน

คร
ั้ งแรก
ครงแรก
ั้

กิจกรรม
ว ัตถุประสงค ์
ของการควบคุม

(๑)

จุดอ่อนของการ
ควบคุมหรือความ
่ งทีย
เสีย
่ ังมีอยู่

การปร ับปรุง

กําหนดเสร็จ
ผูร้ ับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

การติดตาม
ประเมินผล

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

่ งที่ ๑ – ๔ ลอกมาจากแบบ ค.๓
ชอ

สถานการณ์ดา
ํ เนินการ :
 ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด
3 ดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด
X ย ังไม่ได้ดา
ํ เนินการ
O อยูร
่ ะหว่างดําเนินการ

่ ผูร้ ายงาน.................................................
ลงชือ
(....................................................)
ตําแห่นง.........................................................
ว ันที.่ .............................................

23

23

- ๓๖ อธิบาย ปี ๒๕๕๑ และปี ต่อๆไป ชือ่ หน่วยงาน....................แบบติดตาม ปย.๓
รายงานผลการติดตามการปฏิบ ัติตามแผนการปร ับปรุงการควบคุมภายในของงวด ก่อน-ระด ับหน่วยงานย่อย

สําหร ับงวดตงแต่
ั้
ว ันที.....เดื
่
อน............พ.ศ. ......ถึงว ันที.....เดื
่
อน.............พ.ศ. .....
กิจกรรม
ว ัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุม

จุดอ่อนของ
การควบคุม
หรือความ
่ งทีย
เสีย
่ ังมีอยู่

ว ันทีพ
่ บ
จุดอ่อน

การปร ับปรุง

กําหนดเสร็จ
ผูร้ ับ
ผิดชอบ

สถานะ
การ
ดําเนิน
การ

วิธก
ี ารติดตามและ
สรุปผล
การประเมิน/
ข้อคิดเห็น

(๑)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

ช่องที่ ๑ – ๕ ลอกมาจากแบบ ปย.
ปย.๓ งวดก่อน

สถานการณ์ดา
ํ เนินการ :

 ดําเนินการแล้วเสร็จตามกําหนด
3 ดําเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากําหนด
X ย ังไม่ได้ดา
ํ เนินการ
O อยูร
่ ะหว่างดําเนินการ

่ ผูร้ ายงาน.................................................
ลงชือ
(....................................................)
ตําแห่นง.........................................................
ว ันที่ .................................

24

24

จ ัดทําครงแรกปี
ั้
๒๕๕๐ แบบ ปย.
ปย.๒ คือมาตรฐานการควบคุมภายใน
๕ องค์ประกอบ ทีไ่ ด้วเิ คราะห์แล้วจากแบบ ค.๑

แบบ ปย.๒

ข้อมูลทวไป
่ั
สรุปภารกิจและ
ว ัตถุประสงค์
(๑)สภาพแวดล้อม
การควบคุม
(๒) การ
ประเมิน
ี่ ง
ความเสย

แบบ ค.๑

มาตรฐาน ๕ ข้อ

(๕) ผูร้ ับผิดชอบ
ติดตามประเมินผล

- การวางโครงสร้าง
- นํามาตรฐาน ๕ ข้อ
วิเคราะห์ “ค้นหา”
หา”
ี่ ง
ความเสย

ี่ งทีม
ความเสย
่ น
ี ัยสําค ัญ
และ
กิจกรรมการควบคุม(๓)

วิธ ี
ติดตามประเมินผล

(๔)สารสนเทศ
ื่ สาร
และการสอ
25

25

- ๓๗ วิธวี เิ คราะห์ประเมิน แบบ ปย.
ปย. ๒ – ๑ และ แบบ ปย.
ปย. ๒
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๑ และ ปี ต่อ ๆไป
ต้องติดตามประเมินมาตรฐานการควบคุมภายใน
จาก “สภาพแวดล้อมการควบคุมและข้อเท็ จจริง” ของ อปท.
อปท.

ห ัก
ุ แตก
จด

(๑) สภาพแวดล้อม
การควบคุม
(๒) การ
ประเมิน
ี่ ง
ความเสย

แบบ ปย.๒

-ประเมินความสมเหตุสมผล
ื่ ถือของระบบฯ
-ความน่าเชอ
-ตามมาตรฐานฯ
๕ องค์ประกอบ

(๕) การติดตาม
ประเมินผล
(๔) สารสนเทศ
ื่ สาร
และการสอ

(๓) กิจกรรม
การควบคุม
26

26

่ หน่วยงาน............................................
อธิบาย ชือ

แบบ ปย.๒-๑

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระด ับหน่วยงานย่อย
ณ .........................................
จุดทีป
่ ระเมิน

มี/ใช่

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คําอธิบายเพิม
่ เติม

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ฯลฯ
สรุป/วิธก
ี ารทีค
่ วรปฏิบ ัติ

่ ง
๒. การประเมินความเสีย
ฯลฯ
สรุป/วิธก
ี ารทีค
่ วรปฏิบ ัติ

๓. กิจกรรมการควบคุม
ฯลฯ
สรุป/วิธก
ี ารทีค
่ วรปฏิบ ัติ

่ สาร
๔. สารสนเทศและการสือ

แต่
แต่ปปี ี ๒๕๕๑
๒๕๕๑และปี
และปีต่ต่ออๆไป
ๆไป ต้ต้อองง
วิวิเเคราะห์
มาตรฐานฯ
๕
องค์
คราะห์ มาตรฐานฯ ๕ องค์ปประกอบ
ระกอบจาก
จาก
สภาพแวดล้
.
อปท
สภาพแวดล้ออมและข้
มและข้ออเท็
เท็จจจริ
จริงงของ
ของอปท.
อปท.

ฯลฯ
สรุป/วิธก
ี ารทีค
่ วรปฏิบ ัติ

๕. การติดตามประเมินผล
ฯลฯ
สรุป/วิธก
ี ารทีค
่ วรปฏิบ ัติ

่ ผูป
ชือ
้ ระมวล...............................
ตําแหน่ง.....................................
ว ันที่ ........................................
่ ผูส
ชือ
้ อบทาน....................................
(ห ัวหน้าระด ับหน่วยงานย่อย)
ตําแหน่งผูอ
้ ํานวยการสําน ัก/ผูอ
้ ํานวยการกอง
ว ันที่ ...............................................

1

1

- ๓๘ ่ หน่วยงาน............................................
อธิบาย ชือ

แบบ ปย.๒

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระด ับหน่วยงานย่อย
ณ ....................................
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ฯลฯ
่ ง
๒. การประเมินความเสีย
ฯลฯ
๓. กิจกรรมการควบคุม
ฯลฯ
่ สาร
๔. สารสนเทศและการสือ
ฯลฯ
๕. การติดตามประเมินผล
ฯลฯ

แต่
แต่ปปี ี ๒๕๕๑
๒๕๕๑และปี
และปี ต่ต่ออๆไป
ๆไป ต้ต้อองง
วิวิเเคราะห์
มาตรฐานฯ
๕
องค์
คราะห์ มาตรฐานฯ ๕ องค์ปประกอบ
ระกอบจาก
จาก
สภาพแวดล้
อ
มและข้
อ
เท็
จ
จริ
ง
ของ
.
อปท
สภาพแวดล้อมและข้อเท็ จจริงของอปท.
อปท.

สรุปผลการประเมิน .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
่ ผูร้ ายงาน.................................................
ลงชือ
(....................................................)
ตําแห่นง.........................................................
ว ันที่ ..............................................

28

28

ผ ังภาพการจ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖
“ระด ับหน่วยงานย่อย”
ย” (ต่อ)
่ ง สูง กลาง ตํา
กระดาษทําการ สรุปจุดอ่อน เพือ
่ เรียงลําด ับ ความเสีย
่

แบบ ปม.
ปม.

นํา แบบติดตาม ปย.
ั้
ปย.๓ (ครงแรก
แบบติดตาม ค.๓ ) ทีไ่ ด้
เครือ
่ งหมาย X , O มาปร ับปรุง

่ งใหม่ มาปร ับปรุง
นํา ความเสีย

แบบ ปย.
ปย. ๓
แบบ ปย.
ปย. ๑

่ งใน แบบ ปม.
นําความเสีย
ปม.
มาจ ัดทําแผนการปร ับปรุง
หน ังสือร ับรองของ
ผอ.
ผอ.สําน ัก/
ัก/กอง

เรี
ส่งง Center
เรีย
ยงลํ
งลําาด
ด ับแบบต่
ับแบบต่าางง ๆๆ รวบรวมเป
รวบรวมเป็ ็ นรู
นรูป
ปเล่
เล่ม
ม ((ส่
Center ))
ั ่ ั //หน
ั ่ ั การฯ
โดยให้
หน ังสื
โดยให้ม
มี ี ภาคผนวก
ภาคผนวก คํ
คําาส
สง่ง
ังสือ
อส
สง่ง
การฯ ต่
ต่าางง ๆๆ

29

29

- ๓๙ อธิบาย

แบบ ปม.

่ หน่วยงาน ....................................
ชือ

แบบประเมินการควบคุมภายในระด ับหน่วยงานย่อย
สําหร ับงวดตงแต่
ั้
ว ันที.....เดื
่
อน............พ.ศ. .... ถึงว ันที.....เดื
่
อน.............พ.ศ. ....
กิจกรรม
ว ัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(กระบวนการ
ปฏิบ ัติงาน/
ัติงาน/
โครงการ /
กิจกรรม/
กรรม/ด้าน
ของงานที่
ประเมิน
( ๑)

่ งที่
ความเสีย
ย ังมีอยู่
และสาเหตุ

ว ัตถุ
ประสงค์
ของการ
ควบคุม
ด้าน.....
น.....

ระด ับ
่ ง
ความเสีย
(พิจารณา
ด้าน
โอกาส
และ
ผลกระทบ)
ผลกระทบ)

(๒)

(๓)

(๔)

ลอกมาจาก
แบบติดตาม ปย.
ปย.๓
(ครงแรก
ั้
แบบติดตาม ค.๓)
ช่องที่ ๑ และ
ช่องที่ ๒
ตามลําด ับ

การประเมิน
การควบคุม

การควบคุมที่
มีอยูแ
่ ล้ว

จุดอ่อน
และสาเหตุ

การปร ับปรุง
การควบคุม

(๘)

(๕)

(๖)

(๗)

ลอกมาจาก
แบบติดตาม
ปย.
ปย.๓
ช่องที่ ๔
การ
ปร ับปรุง

ระบุผล
การประเมิน
จากการที่
ได้ทา
ํ การ
ปร ับปรุง
มาแล้วจาก
ช่องที่ ๕

ระบุ ตาม
ข้อเท็จจริง
เนือ
่ งมา
จากการที่
ได้ประเมิน
ผล
การควบคุม
ในช่องที่ ๖

่ย
บบันทึ
กิจจกรรมความเสี
” ใน
งง”
่ ง”
ันทึกก““กิ
กรรมความเสีย
ใน
ที
ไ
่
ด้
เ
ครื
อ
่
งหมาย
แบบติ
ด
ตาม
ปย.
.
๓
ปย
แบบติดตาม ปย.๓ ทีไ่ ด้เครือ
่ งหมายXXOO
่ย
และ
่ งใหม่
และความเสี
ความเสีย
งใหม่มาดํ
มาดําาเนิ
เนินนการปร
การปรับปรุ
ับปรุงง

่ ผูร้ ายงาน.................................................
ลงชือ
(....................................................)
ตําแห่นง.........................................................
ว ันที่ .............................................

30

30

ผ ังภาพการจ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖
“ระด ับหน่วยงานย่อย”
ย” (ต่อ)
่ ง สูง กลาง ตํา
กระดาษทําการ สรุปจุดอ่อน เพือ
่ เรียงลําด ับ ความเสีย
่

แบบ ปม.
ปม.

นํา แบบติดตาม ปย.
ั้
ปย.๓ (ครงแรก
แบบติดตาม ค.๓ ) ทีไ่ ด้
เครือ
่ งหมาย X , O มาปร ับปรุง

่ งใหม่ มาปร ับปรุง
นํา ความเสีย

แบบ ปย.
ปย. ๓
แบบ ปย.
ปย. ๑

่ งใน แบบ ปม.
นําความเสีย
ปม.
มาจ ัดทําแผนการปร ับปรุง
หน ังสือร ับรองของ
ผอ.
ผอ.สําน ัก/
ัก/กอง

เรี
ส่งง Center
เรีย
ยงลํ
งลําาด
ด ับแบบต่
ับแบบต่าางง ๆๆ รวบรวมเป
รวบรวมเป็ ็ นรู
นรูป
ปเล่
เล่ม
ม ((ส่
Center ))
ั ่ ั //หน
ั ่ ั การฯ
โดยให้
หน ังสื
โดยให้ม
มี ี ภาคผนวก
ภาคผนวก คํ
คําาส
สง่ง
ังสือ
อส
สง่ง
การฯ ต่
ต่าางง ๆๆ

33

33

- ๔๐ อธิบาย

่ หน่วยงาน ....................................
ชือ

แบบ ปย.๓

แผนการปร ับปรุงการควบคุมภายในระด ับหน่วยงานย่อย
้ สุด .....................................
สําหร ับงวดสิน

กิจกรรม
ว ัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุม

จุดอ่อน
ของการ
ควบคุม หรือ
่ ง
ความเสีย
ทีย
่ ังมีอยู่

ว ันทีพ
่ บ
จุดอ่อน

การปร ับปรุง

กําหนดเสร็จ /
ผูร้ ับ
ผิดชอบ

หมายเหตุ
(การติดตาม
ประเมินผล)
ผล)

(๑)

( ๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

่ ผูร้ ายงาน.................................................
ลงชือ
(....................................................)
ตําแห่นง.........................................................
ว ันที่ ................................................

32

32

ผ ังภาพการจ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖
“ระด ับหน่วยงานย่อย”
ย” (ต่อ)
่ ง สูง กลาง ตํา
กระดาษทําการ สรุปจุดอ่อน เพือ
่ เรียงลําด ับ ความเสีย
่

แบบ ปม.
ปม.

นํา แบบติดตาม ปย.
ั้
ปย.๓ (ครงแรก
แบบติดตาม ค.๓ ) ทีไ่ ด้
เครือ
่ งหมาย X , O มาปร ับปรุง

่ งใหม่ มาปร ับปรุง
นํา ความเสีย

แบบ ปย.
ปย. ๓
แบบ ปย.
ปย. ๑

่ งใน แบบ ปม.
นําความเสีย
ปม.
มาจ ัดทําแผนการปร ับปรุง
หน ังสือร ับรองของ
ผอ.
ผอ.สําน ัก/
ัก/กอง

เรี
ส่งง Center
เรีย
ยงลํ
งลําาด
ด ับแบบต่
ับแบบต่าางง ๆๆ รวบรวมเป
รวบรวมเป็ ็ นรู
นรูป
ปเล่
เล่ม
ม ((ส่
Center ))
ั ่ ั //หน
ั ่ ั การฯ
โดยให้
หน ังสื
โดยให้ม
มี ี ภาคผนวก
ภาคผนวก คํ
คําาส
สง่ง
ังสือ
อส
สง่ง
การฯ ต่
ต่าางง ๆๆ

33

33

- ๔๑ -

แบบ ปย. ๑
ื ร ับรองการควบคุมภายในของ
หน ังสอ
่ นงานย่อย
ผูบ
้ ริหารระด ับสว
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
่ น
ี ัยสําค ัญ
แบบที่ ๑ กรณีไม่พบจุดอ่อนทีม
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนทีม
่ น
ี ัยสําค ัญ

34

34

แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖
โดยผูต
้ รวจสอบภายใน หรือ หน่วยตรวจสอบภายใน
ั
แบบที่ ๑ กรณีไม่พบข้อบกพร่อง หรือ ข้อสงเกต
ทีม
่ น
ี ัยสําค ัญ
ั
แบบที่ ๒ กรณีพบข้อบกพร่อง หรือ ข้อสงเกต
ทีม
่ น
ี ัยสําค ัญ
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- ๔๒ -

แบบ ปย. ๑-ร
ื ร ับรองการควบคุมภายในของ
หน ังสอ
เจ้าหน้าทีร่ ะด ับอาวุโส
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไม่พบจุดอ่อนทีม
่ น
ี ัยสําค ัญ
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนทีม
่ น
ี ัยสําค ัญ
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ผ ังภาพการจ ัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖
“ระด ับองค์กร”
ร” (ต่อ)
ระด ับองค์กร
(อบจ.
อบจ. เทศบาล อบต.
อบต.)
Center (เลขานุการฯ)
ารฯ) ประเมินในภาพรวม ของ
องค์กร แล้วส่งให้ “ผูต
้ รวจสอบ”
รวจสอบ” ๒ ทาง

แบบติดตาม ปอ.
ปอ.๓
(ครงก่
ั้ อน (๒๕๕๐)
๒๕๕๐) ใช้แบบ
ติดตาม ค.๔)
แบบ ปอ. ๒
แบบ ปม.(กรณีพบความเสีย่ ง)
แบบ ปอ. ๓
แบบ ปอ. ๑

ผูต
้ รวจสอบภายใน(กรณีไม่มผี ตู ้ รวจสอบภายในไม่ตอ้ งจ ัดทํา)
แบบ ปส.
ปส.

จนท.
จนท.ระด ับอาวุโส (ปล ัด อปท.
อปท.)

รายงานผูบ
้ ริหารท้องถิน
่
และ ออกรายงาน ส่ง..

๑. แบบติดตาม ปอ.
ั้ อน(
ปอ.๓ (ครงก่
น(๒๕๕๐)
๒๕๕๐)ใช้แบบติดตาม ค.๔)
๒. แบบ ปอ.
ปอ. ๒
๓. แบบ ปอ.
ปอ. ๓
๔. แบบ ปอ.
ปอ. ๑
๕. แบบ ปส.
ปส.
่ั
๖. ภาคผนวก คําสง/
ฯลฯ
ง่ ั /หน ังสือสงการ

รูปเล่ม

แบบ ปย.
ปย.๑- ร
คตง.
คตง.
ผูก
้ ําก ับดูแล
กระทรวงมหาดไทย
รายงานเป็นหน ังสือ

๓๐
๓๐
ธธ.ค.
.ค.
ของุ
ของุ
ทุ
ทุก
กปีปี
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่
สวนที
ส
่ อง
ต ัวอย่าง

การรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
ของ
เทศบาลตําบลอ ันตรา

ต ัวอย่าง
๑.ระด ับหน่วยงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

ํ ักปล ัด ทต. อ ันตรา
๑.๑ สาน
- แบบ ติดตาม ปย. ๓
- แบบ ปย. ๒-๑
- แบบ ปย. ๒
- แบบ ปม.
- แบบ ปย.๓
- แบบ ปย.๑

- ๔๓ ชื่อหน่ วยงาน สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา

แบบติดตาม ปย.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับส่ วนงานย่ อย
สําหรั บงวดตัง้ แต่ วันที่...๑..ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๐... ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรม/วัตถุประสงค์

จุดอ่ อนของการควบคุม

งวด/เวลา

ของการควบคุม

หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

ที่พบจุดอ่ อน

(๑)

(๒)

(๓)
๑๐ ต.ค. ๕๐

งานนโยบายและแผน
ความเสี่ยง
๑. กิจกรรม
- แผนพัฒนายังไม่
การจัดทําแผนพัฒนา
สามารถแก้ ไขปั ญหาความ
เทศบาลประจําปี
ต้ องการของประชาชนได้
วัตถุประสงค์
อย่างแท้ จริ ง
เพื่อการเตรี ยมโครงการ
สาเหตุ
ต่างๆ ให้ อยูล่ กั ษณะที่พร้ อม
- ประชาชนไม่ให้
จะบรรจุในเอกสาร
ความสําคัญเข้ าร่วมประชุม
งบประมาณประจําปี
ประชาคม
และนําไปปฏิบตั ไิ ด้ ทนั ที
เมื่อได้ รับงบประมาณ
∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแล้ ว เสร็ จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแล้ ว เสร็ จล่าช้ ากว่ากําหนด
2 = ยังไม่ดําเนินการ
{ = อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการ
ประเมิน/ ข้ อคิดเห็น

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ ประชาชนเห็นถึงประโยชน์
ในการเข้ ามาช่วยคิด ช่วยทํา
ในการพัฒนาท้ องถิ่นของตน
๒. ประสานความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอําเภอ
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ ชุมชน
และภาคเอกชนต่าง ๆ
ในการจัดประชุมประชาคม
๓. ตั้งคณะทํางานสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน

( ๙๐ วัน)
๑๕ ม.ค. ๕๑
๑.นายเดชา โชคช่วย
(หัวหน้ าสํานักปลัด)
๒.นายมารุต สุดสงวน
(จนท.วิเคราะห์ฯ ๖)



การติดตามประเมินผล
กิจกรรม “ การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปี ” มีการควบคุม
ที่เพียงพอแล้ ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การควบคุม โดยดําเนินการดังนี ้
๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชน
เห็นถึงประโยชน์ ในการเข้ ามามีสว่ นร่วม
พัฒนาท้ องถิ่นของตน โดยประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอําเภอ/กํานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดประชุมประชาคม
และให้ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้ าร่วม
ประชุม ณ ที่ทําการกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

การปรั บปรุ ง

กําหนดเสร็จ/

- ๔๔ ชื่อหน่ วยงาน สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา

แบบติดตาม ปย.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับส่ วนงานย่ อย
สําหรั บงวดตัง้ แต่ วันที่..๑..ตุลาคม..พ.ศ. ๒๕๕๐..ถึงวันที่..๓๐.. กันยายน..พ.ศ. ๒๕๕๑..
กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม

จุดอ่ อนของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ่ อน

(๑)

(๒)

(๓)

การปรั บปรุ ง

(๔)
ความต้ องการพัฒนาท้ องถิ่น
ของประชาชน
๔. จัดทําโครงการอบรมให้ ความรู้
จูงใจโดยการนําไปศึกษาดูงาน
ท้ องถิ่น “ต้ นแบบ” ที่ประสบ
ความสําเร็ จ จากผลที่ประชาชนเข้ า
ไปมีสว่ นร่วมและได้ รับความสําเร็ จ
ชุมชนอยูด่ ีมีสขุ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/

ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

(๕)

(๖)

(๗)

กําหนดเสร็จ/

ข้ อคิดเห็น

แบ่งการอบรมเป็ น ๔ รุ่นๆ ละ ๒ วัน โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวางแผนมาเป็ นวิทยากร
ให้ ความรู้ มีประชาชนให้ ความสนใจเข้ าร่วม
ประชุมจํานวนมาก และแสดงความคิดเห็น
หลากหลาย ทําให้ การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปี ได้ รับการแก้ ไขปั ญหา
ความต้ องการของประชาชนได้ อย่างแท้ จริ ง
ในระดับหนึง่
๒. จัดทําโครงการอบรมให้ ความรู้และ
เดินทางไปศึกษาดูงานท้ องถิ่น “ต้ นแบบ”
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี และประสบความ

สําเร็ จจากผลที่ประชาชนเข้ าไปมีสว่ นร่วม
และได้ รับความสําเร็ จชุมชนอยูด่ ีมีสขุ

- ๔๕ ชื่อหน่ วยงาน สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา

แบบติดตาม ปย.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับส่ วนงานย่ อย
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑..ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๒. กิจกรรม
การดําเนินงานแก้ ปัญหา
ยาเสพติด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันการแพร่
ขยายของยาเสพติดในเขต
พื ้นที่ และฟื น้ ฟูผ้ ตู ดิ
ยาเสพติดให้ หายจากติด
ยาและมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
๒. เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาล

จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
(๒)

(๓)

จุดอ่ อน
๑๕ ต.ค. ๕๐
- มีเยาวชนติดยาเสพติด
เพิ่มมากขึ ้น ผู้ได้ รับ
การบําบัดแล้ วหันกลับมา
เสพยาอีก
สาเหตุ
- เด็กและเยาวชนไม่ได้
เรี ยนหนังสือต่อ เนื่องจาก
ยากจน ผู้ได้ รับการบําบัด
แล้ ว ไม่มีงานทําจึงหันมา
เสพและค้ ายาอีก

การปรั บปรุ ง
(๔)

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น

(๕)

(๖)

(๗)

|

การติดตามประเมินผล
กิจกรรม “ การดําเนินงานแก้ ปัญหา
ยาเสพติด” มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับ
หนึง่ โดย ทต. ได้ ดําเนินการ ดังนี ้
๑. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของ ทต. และแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ
๒. จัดโครงการ “ลานสานฝั นเยาวชน ”
ตามโครงการ To be number ๑ เพื่อให้
เยาวชน กล้ าคิด กล้ าทํา กล้ าแสดงออก
ในทางที่ถกู ต้ อง และเข้ าถึงกิจกรรมของตน
อย่างอิสระ เช่น การเล่นดนตรี ไทย

๑. นําเข้ าที่ประชุมสภา
( ๒๔๐ วัน)
กําหนดแผนงานโครงการ
๑๕ มิ.ย. ๕๑
การแก้ ปัญหายาเสพติด เพื่อ คณะกรรมการป้ องกัน
อนุมตั งิ บประมาณ “ขยาย
และปราบปราม
พืน้ ที่ท่ เี ป็ นปั จจัยบวก”
ยาเสพติด ทต.อันตรา
เช่น ศูนย์กีฬา อบรมอาชีพ
ห้ องสมุด คอมพิวเตอร์
เป็ นต้ น
๒. แต่ งตัง้ คณะ กรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ของ ทต.

- ๔๖ ชื่อหน่ วยงาน สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา

แบบติดตาม ปย.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับส่ วนงานย่ อย
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรมวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)

จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
(๒)

(๓)

การปรั บปรุ ง
(๔)
๓. จัดตัง้ ศนย์
ู ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ของ
ทต.อันตรา
๔. จัดทําแผนงาน โครงการ
การแก้ ปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ ดังนี ้
๔.๑ จัด “ลานสานฝั น
เยาวชน” ให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่
เพื่อให้ เยาวชนเข้ าถึงกิจกรรม
ของตนอย่างอิสระ

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น

(๕)

(๖)

(๗)
การประกวดร้ องเพลง การวาดรูป การเล่น
กีฬา ฯลฯ
๓. จัดให้ มี “ ศูนย์ฝึกอาชีพ ” เช่น
ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้ า, ช่างซ่อมรถยนต์ ,ช่างตัด
ผม และ ช่างศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็ น
วิชาติดตัวสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี ้ยง
ตัวเองและครอบครัวได้ แต่เนื่องจาก
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการ
ค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
รวมทั้งผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ วบางส่วนยังไม่
มีงานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิความเครี ยด
จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก

- ๔๗ ชื่อหน่ วยงาน สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา

แบบติดตาม ปย.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับส่ วนงานย่ อย
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ ...๑... ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรมวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)

จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
(๒)

(๓)

การปรั บปรุ ง
(๔)
เช่น ส่งเสริ มดนตรี ไทย วาดรูป
Internet กีฬาชกมวย ปิ งปอง
เทนนิส ตระกร้ อ
๔.๒ จัดให้ มี “ศูนย์ฝึกอาชีพ”
ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้ า, ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างตัดผม และช่างศิลปหัตถกรรม
ต่าง ๆ
๔.๓ สร้ างเครื อข่ ายในการ
ประสานงานกับ ศอ.ปส. อําเภอ /
จังหวัด และตํารวจ

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น

(๕)

(๖)

(๗)

- ๔๘ ชื่อหน่ วยงาน สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา

แบบติดตาม ปย.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับส่ วนงานย่ อย
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรมวัตถุประสงค์ จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
ของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
(๑)

(๒)

(๓)

การปรั บปรุ ง
(๔)

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น

(๕)

(๖)

(๗)

๔.๔ จัดทําแผนรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ประชาคมในพื ้นที่
ผ่านสื่อวิทยุชมุ ชน สิง่ พิมพ์ แผ่นพับ
เพื่อให้ เกิดการสนับสนุนการจัดระเบียบ
สังคม ร่วมมือ ร่วมใจเป็ นหูเป็นตา
ดูแลเยาวชนผู้ตดิ ยาเสพติด และสกัดกั้น
การแพร่ระบาดยาเสพติด และแจ้ งข่าว
เพื่อนําผู้ตดิ ยาเสพติดเข้ ารับการฟื น้ ฟู
บําบัด
∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแล้ ว เสร็ จตามกําหนด
3 = ดําเนินการแล้ ว เสร็ จล่าช้ ากว่ากําหนด
± = ยังไม่ดําเนินการ
{ = อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

ชื่อผู้รายงาน...............................................................
(นายเดชา โชคช่วย)
ตําแหน่ง .....หัวหน้ าสํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา.........
วันที่...๑๕...ตุลาคม...๒๕๕๑...

- ๔๙ -

แบบ ปย.๒-๑

ชื่อหน่ วยงาน...งานนโยบายและแผน..สํานักปลัด..เทศบาลตําบลอันตรา...
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน

มี/ใช่

(๑)
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
“ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี ”
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอก คือ
ประชาชนไม่ให้ ความสนใจเข้ ามามีสว่ นร่วมเสนอปั ญหา
ความต้ องการ โดยอ้ างว่าไม่มีเงินค่าเดินทาง และ
เรี ยกร้ องค่าตอบแทน
๒. การประเมินความเสี่ยง
“ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี ”
ความเสี่ยง
- ประชาชนไม่ ใ ห้ ค วามสนใจเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มเสนอ
ปั ญหาความต้องการ โดยอ้ างว่ า ไม่ มี เ งิ น ค่ า เดิ น ทาง
และเรี ยกร้ องค่าตอบแทน
๓. กิจกรรมการควบคุม
“ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี ”
กําหนดกิจกรรมขึ ้นมาควบคุมดังนี ้
๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้ ามาช่วยคิด ช่วยทําในการพัฒนา
ท้ องถิ่นของตน
๒. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอําเภอ
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ ชุมชน และภาคเอกชนต่าง ๆ ใน
การจัดประชุมประชาคม
๓. ตั้งคณะทํางานสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ความต้ องการพัฒนาท้ องถิ่นของประชาชน
๔. จัดทําโครงการอบรมให้ ความรู้ จูงใจโดยการ
นําไปศึกษาดูงานท้ องถิ่น “ต้ นแบบ” ที่ประสบ
ความสําเร็ จ จากผลที่ประชาชนเข้ าไปมีสว่ นร่วมและได้ รับ
ความสําเร็ จ ชุมชนอยูด่ ีมีสขุ

(๒)

ไม่ มี/
ไม่ ใช่
(๓)

ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๔)
ผลการประเมิน
งานนโยบายและแผน สํานักปลัด เทศบาลตําบล
อันตรา ได้ วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจํา พบว่า มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม
จากรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผน
การปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า
“ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ ของการควบคุม โดยดําเนินการ คือ
๑.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเห็น
ถึงประโยชน์ ในการเข้ ามามีสว่ นร่วมพัฒนาท้ องถิ่น
ของตน โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
อําเภอ/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดประชุมประชาคม
และให้ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้ าร่วมประชุม
ณ ที่ทําการกํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน แบ่งการอบรมเป็ น
๔ รุ่นๆ ละ ๒ วัน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
วางแผนมาเป็ นวิทยากรให้ ความรู้ มีประชาชนให้
ความสนใจเข้ าร่วมประชุมจํานวนมาก และแสดง
ความคิดเห็นหลากหลาย ทําให้ การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปี ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาความต้ องการ
ของประชาชนได้ อย่างแท้ จริ งในระดับหนึง่
๑.๒ จัดทําโครงการอบรมให้ ความรู้และเดินทาง
ไปศึกษาดูงานท้ องถิ่น “ต้ นแบบ ” ที่มีการบริ หาร
จัดการที่ดี และประสบความสําเร็ จจากผลที่ประชาชน
เข้ าไปมีสว่ นร่วมและได้ รับความสําเร็ จชุมชนอยูด่ ีมีสขุ

- ๕๐ -

แบบ ปย.๒-๑ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน...งานนโยบายและแผน...สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา...
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน

มี/ใช่

(๑)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
“ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี ”
- ปรับปรุงคําสัง่ แบ่งงานให้ มีความชัดเจน
สํารวจข้ อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้ อมภายใน
และสภาพแวดล้ อมภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดทําแผน
พัฒนาเทศบาลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ ประชาชนทราบ ผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ
จัดประชุมในชุมชน หอกระจายข่าว และการจัด
โครงการฝึ กอบรม และฝึ กปฏิบตั พิ ฒ
ั นาบุคลากร
๕. การติดตามประเมินผล
- ใช้ แบบรายงานการประชุมเป็ นเครื่ องมือใน
การติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิ และปลัด ทต.อันตรา
ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุง ฯ (แบบติดตาม ปย.๓)
พบว่า “ กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(๒)

ไม่ มี/
ไม่ ใช่
(๓)

ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๔)

ลงชื่อ.........................................................ผู้ประมวล
(นายมารุต สุดสงวน)
ตําแหน่ง....หัวหน้ างานนโยบายและแผน......
ลงชื่อ..........................................................ผู้สอบทาน
(นายเดชา โชคช่วย)
ตําแหน่ง...หัวหน้ าสํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา...

- ๕๑ -

แบบ ปย.๒-๑

ชื่อหน่ วยงาน...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย..สํานักปลัด..เทศบาลตําบลอันตรา
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...เดือน..กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน

มี/ใช่

(๑)
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
“ กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด”
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอก
เนื่องจากเยาวชนผู้ตดิ ยาเสพติด มีจํานวนเพิม่ มากขึ ้น
และผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ ว หันกลับมาเสพยาอีก
สาเหตุเกิดจากเด็กและเยาวชนไม่ได้ เรี ยนหนังสือต่อ
ครอบครัวฐานะทางบ้ านยากจน ไม่มีรายได้ ไม่มีงานทํา
มีเวลาว่างจึงมัว่ สุมเสพยา
๒. การประเมินความเสี่ยง
“ กิจกรรมการดําเนิ นงานแก้ ปัญหายาเสพติด”
ความเสี่ยง
- มีเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ ้น และผู้ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ ว หันกลับมาเสพยาอีก
๓. กิจกรรมการควบคุม
“ กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด ”
กําหนดกิจกรรมขึ ้นมาควบคุมดังนี ้
๑. นําเข้ าที่ประชุมสภา กําหนดแผนงาน
โครงการ การแก้ ปัญหายาเสพติด เพื่ออนุมตั ิ
งบประมาณ “ขยายพืน้ ที่ท่ เี ป็ นปั จจัยบวก” เช่น ศูนย์
กีฬา อบรมอาชีพ ห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ เป็นต้ น
๒. แต่ งตัง้ คณะ กรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ของ ทต.
๓. จัดตัง้ ศนย์
ู ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของ ทต.อันตรา
๔. จัดทําแผนงาน โครงการการแก้ ปัญหา
ยาเสพติดแบบบรณาการ
ดังนี ้
ู

(๒)

ไม่ มี/
ไม่ ใช่
(๓)

ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๔)
ผลการประเมิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา ได้ วิเคราะห์
ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจํา
ตามคําสัง่ แบ่งงาน พบความเสี่ยง ๑ กิจกรรม
จากรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผน
การปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า
“ กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด ”
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
การควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง โดย ทต.ได้ ดําเนินการ
ดังนี ้
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของ ทต. และแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบดําเนินการ
๒.๒ จัดโครงการ “ลานสานฝั นเยาวชน”
ตามโครงการ To be number ๑ เพื่อให้ เยาวชน
กล้ าคิด กล้ าทํา และกล้ าแสดงออกในทางที่ถกู ต้ อง
และเข้ าถึงกิจกรรมของตนอย่างอิสระ เช่น การเล่น
ดนตรี ไทย การประกวดร้ องเพลง การเล่นกีฬา ฯลฯ
๒.๓ จัดให้ มี “ ศูนย์ฝึกอาชีพ” เช่น ช่างไม้
ช่างไฟฟ้ า, ช่างซ่อมรถยนต์ ,ช่างตัดผม และช่าง
ศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นวิชาติดตัวสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเลี ้ยงตัวเองและครอบครัวได้
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมีฐาน
ยากจน กระบวนการค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมาก
ยิ่งขึ ้น รวมทั ้งผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ วบางส่วนยังไม่มี
งานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหัน
มาเสพและค้ ายาอีก

- ๕๒ -

แบบ ปย.๒-๑

ชื่อหน่ วยงาน...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย....สํานักปลัด...เทศบาลตําบลอันตรา..
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐..เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน

มี/ใช่

(๑)
๔.๑ จัด “ลานสานฝั นเยาวชน” ให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ เพื่อให้ เยาวชนเข้ าถึงกิจกรรม
ของตนอย่างอิสระ เช่น ส่งเสริ มดนตรี ไทย วาดรูป
Internet กีฬาชกมวย ปิ งปอง เทนนิส ตระก้ อ ฯลฯ
๔.๒ จัดให้ มี “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้ า
ช่างซ่อมรถยนต์ ,ช่างตัดผม และช่างศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ
๔.๓ สร้ างเครื อข่ าย ในการประสานงานกับ ศอ.ปส.
อําเภอ /จังหวัด และตํารวจ
๔.๔ จัดทําแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประชาชน
ในพื ้นที่ ผ่านสื่อวิทยุชมุ ชน สิง่ พิมพ์ แผ่นพับ เพื่อให้ เกิด
การสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม ร่วมมือ ร่วมใจ เป็ นหู
เป็ นตา ดูแลเยาวชนผู้ตดิ ยาเสพติด และสกัดกั้นการแพร่
ระบาดยาเสพติด และแจ้ งข่าวเพื่อนําผู้ตดิ ยาเสพติดเข้ ารับ
การฟื น้ ฟูบําบัด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
“ กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด ”
- ปรับปรุงคําสัง่ แบ่งงานให้ มีความชัดเจน
และแจ้ งเวียนเพื่อทราบ
- จัดทําคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
- จัดโครงการ “ ลานสานฝั นเยาวชน ” ตาม
โครงการ To be number ๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบ ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่น
พับ ป้ายผ้ า สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ฯลฯ
- จัดโครงการอบรมเยาวชนให้ เข้ ารับ “การฝึ ก
อาชีพ” เพื่อเป็นวิชาติดตัวสามารถนําไปประกอบอาชีพ
เลี ้ยงตัวเองและครอบครัวได้

(๒)

ไม่ มี/
ไม่ ใช่
(๓)

ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๔)

- ๕๓ -

แบบ ปย.๒-๑ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย....สํานักปลัด...เทศบาลตําบลอันตรา..
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๕. การติดตามประเมินผล
ใช้ แบบรายงานการประชุมเป็ นเครื่ องมือ
ในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิ และปลัด ทต.อันตรา
ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุงฯ (แบบติดตาม ปย.๓)
พบว่า
กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ ในระดับหนึง่ แต่ยงั คงมีจดุ อ่อน คือ
เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า ประชาชนมีฐานะ ยากจน กระบวนการค้ า
ยาเสพติด มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งผู้ที่ได้
รับการบําบัดแล้ วบางส่วนยังไม่มีงานทํา มีรายได้
ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหันมาเสพ
และค้ ายาอีก

มี/ใช่ ไม่ มี/
ไม่ ใช่
(๒) (๓)

ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๔)

ลงชื่อ.........................................................ผู้ประมวล
(นายมานพ สะอาด)
ตําแหน่ง.....หัวหน้ างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
ลงชื่อ..........................................................ผู้สอบทาน
(นายเดชา โชคช่วย)
ตําแหน่ง...หัวหน้ าสํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา...

- ๕๔ ชื่อหน่ วยงาน ..สํานักปลัด... เทศบาลตําบลอันตรา...

แบบ ปย.๒

สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่ ..๓๐..เดือน..กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดล้ อมการควบคุม
(๑.๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอก คือ
ประชาชนไม่ให้ ความสนใจเข้ ามามีสว่ นร่วมเสนอปั ญหา
ความต้ องการ โดยอ้ างว่า ไม่มีเงินค่าเดินทาง และเรี ยกร้ อง
ค่าตอบแทน
(๑.๒) กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอก เนื่องจาก
เยาวชนผู้ตดิ ยาเสพติด มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น และผู้ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ ว หันกลับมาเสพยาอีก สาเหตุเกิดจากเด็ก
และเยาวชนไม่ได้ เรี ยนหนังสือต่อ เนื่องจากฐานะทางบ้ าน
ยากจนและไม่มีงานทํา มีเวลาว่างจึงมัว่ สุมเสพยา
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๒.๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี
ความเสี่ยง
- ประชาชนไม่ให้ ความสนใจเข้ ามามีสว่ นร่วมเสนอปั ญหา
ความต้ องการ โดยอ้ างว่าไม่มีเงินค่าเดินทาง และเรี ยกร้ อง
ค่าตอบแทน
( ๒.๒) กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
ความเสี่ยง
- มีเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ ้น และผู้ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ ว หันกลับมาเสพยาอีก
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๓.๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี
กําหนดกิจกรรมขึ ้นมาควบคุมดังนี ้
๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึงประโยชน์
ในการเข้ ามาช่วยคิดช่วยทําในการพัฒนาท้ องถิ่นของตน
๒. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอําเภอ กํานัน/

ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๒)
ผลการประเมิน
สํานักปลัด แบ่งโครงสร้ างและการปฏิบตั งิ าน ออกเป็ น
๕ ฝ่ าย/งาน คือ ๑. ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป ๒. งานนโยบาย
และแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ๕. งานทะเบียนราษฎร จากการ
วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ
๑. งานนโยบายและแผน (กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปี ) ๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด)
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบตั ติ าม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า
๑. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ ว บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม โดยทต. ได้ ดําเนินการ คือ
๑.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ ในการเข้ ามามีสว่ นร่วมในการเข้ ามาพัฒนา
ท้ องถิ่นของตน โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
อําเภอ/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดประชุมประชาคม
และให้ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้ าร่วมประชุม ณ ที่ทําการ
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน แบ่งการอบรมเป็ น ๔ รุ่นๆ ละ ๒ วัน
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้ านการวางแผนมาเป็ นวิทยากรให้
ความรู้ มีประชาชนให้ ความสนใจเข้ าร่วมประชุมจํานวน
มาก และแสดงความคิดเห็นหลากหลาย ทําให้ การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลประจําปี ได้ รับการแก้ ไขปั ญหาความ
ต้ องการของประชาชนได้ อย่างแท้ จริ งในระดับหนึง่

- ๕๕ -

แบบ ปย.๒ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน..สํานักปลัด...เทศบาลตําบลอันตรา...
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่ ...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ ชุมชน และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการจัด
ประชุมประชาคม
๓. ตั้งคณะทํางานสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ความต้ องการพัฒนาท้ องถิ่นของประชาชน
๔. จัดทําโครงการอบรมให้ ความรู้ จูงใจโดยการนําไปศึกษา
ดูงานท้ องถิ่น “ต้ นแบบ” ที่ประสบความสําเร็จ จากผลที่
ประชาชนเข้ าไปมีสว่ นร่วมและได้ รับความสําเร็ จ ชุมชนอยูด่ ี
มีสขุ
(๓.๒) กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
กําหนดกิจกรรมขึ ้นมาควบคุมดังนี ้
๑. นําเข้ าที่ประชุมสภา กําหนดแผนงานโครงการ
การแก้ ปัญหายาเสพติด เพื่ออนุมตั งิ บประมาณ “ขยายพืน้ ที่
ที่เป็ นปั จจัยบวก” เช่น ศูนย์กีฬา อบรมอาชีพ ห้ องสมุด
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
๒. แต่ งตัง้ คณะ กรรมการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ของ ทต.
๓. จัดตัง้ ศนย์
ู ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของ ทต.อันตรา
๔. จัดทําแผนงาน โครงการ การแก้ ปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ ดังนี ้
๔.๑ จัด “ลานสานฝั นเยาวชน” ให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ เพื่อให้ เยาวชนเข้ าถึงกิจกรรมของตน
อย่างอิสระ เช่น ส่งเสริ มดนตรี ไทย วาดรูป Internet กีฬา
ชกมวย ปิ งปอง เทนนิส ตระกร้ อ ฯลฯ
๔.๒ จัดให้ มี “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้ า
ช่างซ่อมรถยนต์, ช่างตัดผม และช่างศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ

ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๒)
๑.๒ จัดทําโครงการอบรมให้ ความรู้และเดินทางไป
ศึกษาดูงานท้ องถิ่น “ ต้ นแบบ ” ที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดีและประสบความสําเร็ จจากผลที่ประชาชนเข้ าไปมีสว่ น
ร่วมและได้ รับความสําเร็ จ ชุมชนอยูด่ ีมีสขุ
๒. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของการ
ควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง โดย ทต. ได้ ดําเนินการ ดังนี ้
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของ ทต. และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ
๒.๒ จัดโครงการ “ ลานสานฝั นเยาวชน ”
ตามโครงการ To be number ๑ เพื่อให้ เยาวชน กล้ าคิด
กล้ าทํา และกล้ าแสดงออกในทางที่ถกู ต้ อง และเข้ าถึง
กิจกรรมของตนอย่างอิสระ เช่น การเล่นดนตรี ไทย
การประกวดร้ องเพลง การวาดรูป การเล่นกีฬา ฯลฯ
๒.๓ จัดให้ มี “ ศูนย์ฝึกอาชีพ ” เช่น ช่างไม้ , ช่างไฟฟ้ า
ช่างซ่อมรถยนต์, ช่างตัดผม และช่างศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ
เพื่อเป็ นวิชาติดตัวสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี ้ยงตัวเอง
และครอบครัวได้
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน
กระบวนการค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
รวมทั้งผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ วบางส่วนยังไม่มี
งานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหันมา
เสพและค้ ายาอีก

- ๕๖ -

แบบ ปย.๒ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน .. สํานักปลัด..เทศบาลตําบลอันตรา..
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐..เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
๔.๓ สร้ างเครื อข่ าย ในการประสานงานกับ ศอ.ปส.
อําเภอ /จังหวัด และตํารวจ
๔.๔ จัดทําแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประชาคมในพื ้นที่
ผ่านสื่อวิทยุชมุ ชน สิง่ พิมพ์ แผ่นพับ เพื่อให้ เกิดการสนับสนุน
การจัดระเบียบสังคม ร่วมมือ ร่วมใจ เป็ นหู เป็ นตา ดูแลเยาวชน
ผู้ตดิ ยาเสพติด และสกัดกั้นการแพร่ระบาดยาเสพติด และแจ้ งข่าว
เพื่อนําผู้ตดิ ยาเสพติดเข้ ารับการฟื น้ ฟูบําบัด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(๔.๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี
- ปรับปรุงคําสัง่ แบ่งงานให้ มีความชัดเจน สํารวจข้ อมูล
เพิ่มเติมจากสภาพแวดล้ อมภายในและสภาพแวดล้ อมภายนอก
ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ ามีสว่ นร่วม ในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนทราบ
ผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในชุมชน หอกระจายข่าว
และการจัดโครงการฝึ กอบรมและฝึ กปฏิบตั พิ ฒ
ั นาบุคลากร
(๔.๒) กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
๑. ปรับปรุงคําสัง่ แบ่งงานให้ มีความชัดเจนและแจ้ งเวียน
เพื่อทราบ
๒. จัดทําคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
๓. จัดโครงการ “ ลานสานฝั นเยาชน” ตามโครงการ
To be number ๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนทราบ
ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่นพับ ป้ายผ้ า สถานีวทิ ยุ
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ฯลฯ
๔. จัดโครงการอบรมเยาวชนให้ เข้ ารับ “การฝึ กอาชีพ ” เช่น
ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้ า,ช่างซ่อมรถยนต์,ช่างตัดผม,ช่างศิลปหัตถกรรม
ต่างๆ เพื่อเป็ นวิชาติดตัวสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี ้ยงตัวเอง
และครอบครัวได้

- ๕๗ -

แบบ ปย.๒ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน ....สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา....
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๕. การติดตามประเมินผล
ใช้ แบบรายงานการประชุม เป็ นเครื่ องมือ ในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิ
และปลัด ทต.อันตรา ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓)
พบว่า
๑. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม
๒. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ ในระดับหนึง่ แต่ ยังคงมีจุดอ่ อน คือ เนื่องจากสภาพแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน
กระบวนการค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น รวมทั้ง
ผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ วบางส่วน ยังไม่มีงานทํา มีรายได้ น้อย
ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก

ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๒)

สรุ ปผลการประเมิน
จากการวิเคราะห์สํารวจ สํานักปลัด มีความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือ
๑. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ ว บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการควบคุม
๒. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด ยังคงมีจดุ อ่อน คือ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งผู้ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ วบางส่วนยังไม่มีงานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหันมาเสพ และค้ ายาอีก

ชื่อผู้รายงาน. .........................................................
(นายเดชา โชคช่วย)
ตําแหน่ง.....หัวหน้ าสํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา....
วันที่ ...๑๕...ตุลาคม...๒๕๕๑...

- ๕๘ ชื่อหน่ วยงาน...สํานักปลัด...เทศบาลตําบลอันตรา...
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่..๑..เดือน ..ตุลาคม.. พ.ศ. ...๒๕๕๐... ถึงวันที่.. ๓๐..เดือน..กันยายน..พ.ศ. ...๒๕๕๑...

แบบ ปม.

นํากิจกรรมที่ประเมินในแบบติดตาม ปย.๓
ที่ได้ เครื่องหมาย ²,|
มาประเมินและบริหารความเสี่ยงในแบบ ปม.

วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม
(กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้ าน
ของงานที่ประเมิน)
(๑)
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๑. กิจกรรม
การดําเนินงานแก้ ปัญหา
ยาเสพติด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันการแพร่
ขยายของยาเสพติดในเขต
พื ้นที่ และฟื น้ ฟูผ้ ตู ดิ ยา
เสพติดให้ หายจากติดยา
และมีความเป็นอยูท่ ี่ดี
๒. เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล

ความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู
และสาเหตุ

(๒)
ความเสี่ยง
- ผู้ตดิ ยาเสพติดมีจํานวน
เพิ่มมากขึ ้น รวมทั้งผู้ที่
ได้ รับการบําบัดแล้ ว
บางส่วนยังไม่มีงานทํา
จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก
สาเหตุ
๑. เนื่องจาก
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ประชาชนมีฐานะยากจน
ไม่มีงานทํา มีรายได้ ไม่
เพียงพอ
๒. ความคึกคะนอง
และมีพฤติกรรมเลียนแบบ

วัตถุ
ประสงค์
ของการ
ควบคุม
ด้ าน...
(๓)
OFC

ระดับ
ความเสี่ยง
การควบคุมที่มีอย่ ู
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)
(๕)
(๔)
สงู
๑. จัดตั ้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของ ทต. และแต่งตั ้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ
๒. จัดโครงการ “ลานสานฝั นเยาวชน”
ตามโครงการ To be number ๑
เพื่อให้ เยาวชน กล้ าคิด กล้ าทํา กล้ า
แสดงออกในทางที่ถกู ต้ อง และเข้ าถึง
กิจกรรมของตนอย่างอิสระ เช่น การ
เล่นดนตรี ไทย การประกวดร้ องเพลง
การวาดรูป การเล่นกีฬา ฯลฯ
๓. จัดให้ มี “ ศูนย์ฝึกอาชีพ ” เช่น
ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้ า, ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างตัดผม และ ช่างศิลปหัตถกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเป็ นวิชาติดตัวสามารถ
นําไปประกอบอาชีพเลี ้ยงตัวเองและ
ครอบครัวได้

จุดอ่ อน

การปรั บปรุ ง
การควบคุม

การประเมินผล
การควบคุม

และสาเหตุ

(๖)

(๗)

(๘)

- เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า ประชาช
มีฐานะยากจน
รวมทั้งผู้ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ ว
บางส่วน ยังไม่มี
งานทํา มีรายได้
ไม่เพียงพอ
จึงหันมาเสพ
และค้ ายาอีก

จุดอ่ อน
- ผู้ตดิ ยาเสพติด มี
จํานวนเพิ่มมากขึ ้น รวมทั้ง
ผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ ว
บางส่วน ยังไม่มีงานทํา
จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก
สาเหตุ
๑.เนื่องจาก
สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ประชาชนมีฐานะยากจน
ไม่มีงานทํา มีรายได้ ไม่
เพียงพอ
๒. ความคึกคะนองและ
มีพฤติกรรมเลียนแบบ

๑.เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับยาเสพติด
ให้ มากขึ ้น โดย
ชี ้ให้ เห็นถึงโทษ
ของยาเสพติด
๒.จัดทําโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน
พึง่ ตนเอง ตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ๕๙ ชื่อหน่ วยงาน...สํานักปลัด...เทศบาลตําบลอันตรา...
นําความเสี่ยงใหม่ มาประเมินในแบบ ปม.
แบบประเมินการควบคุมภายใน
เพื่อบริหารความเสี่ยง
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม
(กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้ าน
ของงานที่ประเมิน)
(๑)
งานทะเบียนราษฎร
๒.กิจกรรม
การทําบัตรประจําตัว
ประชาชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ ประชาชน
คนไทย มีหลักฐาน
ใช้ แสดงตน และขอรับ
บริ การต่างๆ จากภาครัฐ
และเอกชน

ความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู
และสาเหตุ

(๒)
ความเสี่ยง
- ประชาชนผู้มาติดต่อขอ
ทําบัตรประจําตัวประชาชน
แสดงหลักฐานเท็จ ในการ
ยื่นคําขอมีบตั รประจําตัว
ประชาชน เช่น นําบัตร
ประจําตัวประชาชนของ
ผู้อื่นมาใช้ แอบอ้ างสวมตัว,
อ้ างชื่อของผู้อื่นขอทําบัตร ฯ

วัตถุ
ระดับ
ประสงค์ ความเสี่ยง
ของการ (พิจารณา
ควบคุม โอกาสและ
ด้ าน... ผลกระทบ)
(๓)
(๔)
O C
สงู

แบบ ปม.(ต่ อ)

การควบคุมที่มีอย่ ู

การประเมินผล
การควบคุม

จุดอ่ อน
และสาเหตุ

การปรั บปรุ งการควบคุม

(๕)
๑. คําสัง่ แบ่งงานสํานัก
ปลัด ที่ ๑๙/๒๕๕๑ ลว.๕
ก.พ.๕๑ แบ่งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ าย/
งาน และหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของ จนท.แต่
ละคนไว้ ชดั เจน
๒. ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ก่อนดําเนินการ
โดยละเอียด
๓. สอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติม รายตัว
ก่อนดําเนินการ

(๖)

(๗)

(๘)

- จนท.ผู้รับผิดชอบ
ในการขอมีบตั ร
ประจําตัวประชาชน
ขาดความรอบคอบใน
การตรวจเอกสาร
หลักฐาน ทําให้ การยื่น
ขอมีบตั รประจําตัว
ประชาชนบางราย
หลักฐานที่นํามายื่นไม่
ตรงกับฐานข้ อมูลเดิม

จุดอ่ อน
- ประชาชนผู้มาติดต่อ
ขอทําบัตรประจําตัว
ประชาชนแสดงหลักฐาน
เท็จ ในการยื่นคําขอมี
บัตรประจําตัวประชาชน
เช่น นําบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้อื่น
มาใช้ แอบอ้ างสวมตัว,
อ้ างชื่อของผู้อื่น
ขอทําบัตรฯ

๑. กําชับเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบในการขอมี
บัตรประจําตัวประชาชน
ตรวจสอบใบหน้ า และ
ข้ อมูลเดิมของผู้ยื่นคําขอ ฯ
จากฐานข้ อมูลบัตร
ประจําตัวประชาชน
ให้ ละเอียดรอบคอบ
ก่อนลงมือทําบัตร ฯ
โดยเคร่งครัด

- ๖๐ ชื่อหน่ วยงาน...สํานักปลัด...เทศบาลตําบลอันตรา...
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ ...๑...เดือน...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม
(กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้ าน
ของงานที่ประเมิน)
(๑)

วัตถุ
ระดับ
ความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ประสงค์ ความเสี่ยง
และสาเหตุ
ของการ (พิจารณา
ควบคุม โอกาสและ
ด้ าน...
ผลกระทบ)
(๒)
(๓)
(๔)

แบบ ปม.

การควบคุมที่มีอย่ ู

การประเมินผล
การควบคุม

จุดอ่ อน
และสาเหตุ

การปรั บปรุ งการควบคุม

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)
๒. กรณีไม่มีภาพใบหน้ า
และรายการบัตรเดิมใน
ฐานข้ อมูลให้ ทําการตรวจสอบ
ไปยังสํานักทะเบียนที่เคยมีชื่อ
และสอบถามพยานบุคคล
ผู้น่าเชื่อถือ ให้ ได้ ข้อเท็จจริ ง
ก่อนอนุญาตให้ ทําบัตรฯ

สาเหตุ
- จนท.ผู้รับผิดชอบ
ในการขอมีบตั ร
ประจําตัวประชาชน
ไม่รอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานที่ประชาชน
นํามายื่นฯ

ชื่อผู้รายงาน.....................................................
(นายเดชา โชคช่วย)
ตําแหน่ง...หัวหน้ าสํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา.....
วันที่...๑๕...ตุลาคม...๒๕๕๑...

- ๖๑ ชื่อหน่ วยงาน …สํานักปลัด.. เทศบาลตําบลอันตรา...
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม
(๑)
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๑.กิจกรรม
การดําเนินงานแก้ ปัญหา
ยาเสพติด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันการแพร่
ขยายของยาเสพติดในเขต
พื ้นที่ และฟื น้ ฟูผ้ ตู ดิ ยา
เสพติดให้ หายจากติดยา
และมีความเป็นอยูท่ ี่ดี
๒. เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาล

จุดอ่ อนของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่ อน

(๒)
จุดอ่ อน/ความเสี่ยง
- ผู้ตดิ ยาเสพติด
มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น
รวมทั้งผู้ที่ได้ รับการบําบัด
แล้ วบางส่วนยังไม่มีงานทํา
จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก
สาเหตุ
๑. เนื่องจากสภาพแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า ประชาชนมีฐาน
ยากจน ไม่มีงานทํา
มีรายได้ น้อยไม่เพียงพอ
๒. ความคึกคะนอง และมี
พฤติกรรมเลียนแบบ

(๓)
๑ ก.ย. ๕๑

การปรั บปรุ ง

(๔)
๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด
ให้ มากขึ ้น โดยชี ้ให้ เห็นถึงโทษของยาเสพติด
๒. จัดทําโครงการเศรษฐกิจชุมชนพึง่ ตนเอง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ปย.๓

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
(วิธีการติดตามประเมินผล)

(๕)
(๓๔๕ วัน)
๓๐ ก.ย.๕๒
๑.นายเดชา โชคช่วย
(หัวหน้ าสํานักปลัด)
๒. คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ทต.อันตรา

(๖)
๑. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้ าหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง
๒. ติดตามประเมินผลโครงการฯ
เป็ นระยะ ๆ

- ๖๒ ชื่อหน่ วยงาน…สํานักปลัด...เทศบาลตําบลอันตรา...
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับส่ วนงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐..เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม
(๑)
งานทะเบียนราษฎร
๒.กิจกรรม
การทําบัตรประจําตัว
ประชาชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ ประชาชน
คนไทยมีหลักฐาน
ใช้ แสดงตนและขอรับ
บริ การต่างๆ จากภาครัฐ
และเอกชน

แบบ ปย.๓(ต่ อ)

จุดอ่ อนของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่ อน

การปรั บปรุ ง

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
(วิธีการติดตามประเมินผล)

(๒)
จุดอ่ อน/ความเสี่ยง
- ประชาชนผู้มาติดต่อขอทํา
บัตรประจําตัวประชาชนแสดง
หลักฐานเท็จ ในการยื่นคําขอมี
บัตรประจําตัวประชาชน เช่นนํา
บัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้อื่นมาใช้ แอบอ้ างสวมตัว,
อ้ างชื่อของผู้อื่นขอทําบัตร ฯ
สาเหตุ
- จนท.ผู้รับผิดชอบในการขอ
มีบตั รประจําตัวประชาชน
ไม่รอบคอบในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่ประชาชน
นํามายื่นฯ

(๓)
๑๐ ส.ค.๕๑

(๔)
๑. กําชับเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการขอมีบตั ร
ประจําตัวประชาชน ตรวจสอบใบหน้ าและข้ อมูล
เดิมของผู้ยื่นคําขอฯ จากฐานข้ อมูลบัตรประจําตัว
ประชาชนให้ ละเอียดรอบคอบก่อนลงมือทําบัตรฯ
โดยเคร่งครัด
๒. กรณีไม่มีภาพใบหน้ า และรายการบัตรเดิมใน
ฐานข้ อมูลให้ ทําการตรวจสอบไปยังสํานักทะเบียน
ที่เคยมีชื่อและสอบถามพยานบุคคลผู้น่าเชื่อถือ
ให้ ได้ ข้อเท็จจริงก่อนอนุญาตให้ ทําบัตรฯ

(๕)
(๑๘๐ วัน)
๑๕ เม.ย.๕๒
๑.นายเดชา โชคช่วย
( หัวหน้ าสํานักปลัด)
๒.นายสมโชค ทองดี
(จบห.ทะเบียนและบัตร ๖)

(๖)
๑. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของ จนท. อย่างต่อเนื่อง
๒. ตรวจสอบภาพใบหน้ า
และข้ อมูลเดิมในระบบ
ฐานข้ อมูลด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบ
ลายนิ ้วมือของประชาชนผู้ยื่น
ขอมีบตั รประจําตัวประชาชน

ชื่อผู้รายงาน ....................................................
(นายเดชา โชคช่วย)
ตําแหน่ง...หัวหน้ าสํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา...
วันที่...๑๕...ตุลาคม...๒๕๕๑...

- ๖๓ -

แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผ้ ูบริหารระดับส่ วนงานย่ อย
(ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาํ บลอันตรา
การประเมิ น การควบคุม ภายในของ (สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลตํ า บลอั น ตรา) สํ า หรั บ งวดตัง้ แต่
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ดําเนินการตาม แนว
ทางการติดตามประเมิน ผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่น ดิน ซึ่ง กํ า หนดอยู่ในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดินว่ าด้ วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ (สํานักปลัด
เทศบาลตําบลอันตรา) ได้ จดั ให้ มีขึ ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนด
มาตรฐาน การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการ
ดํ า เนิ น งานของ (สํ า นั ก ปลั ด เทศบาลตํ า บลอั น ตรา) จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม ภายใน
ด้ านประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพของการดําเนินงานและการใช้ ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน
การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลืองหรื อการทุจริ ต ด้ านความเชื่อถือได้ ของ
รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบาย ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริ หาร
(สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา) ได้ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบจุดอ่อนที่เป็ นความ
เสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ
(๑) งานนโยบายและแผน (กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี )
(๒) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด)
จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบติดตาม ปย.๓ พบว่า กิจกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลประจําปี มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม สําหรับกิจกรรม
การดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด ยังคงมีจุดอ่ อน คือ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น รวมทังผู
้ ้ ที่ได้ รับการบําบัด
แล้ วบางส่วนยังไม่มีงานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก และพบความเสี่ยง
ใหม่ที่เกิดขึ ้นในภารกิจของงานทะเบียนราษฎร คือ กิจกรรมการทําบัตรประจําตัวประชาชน เนื่องจาก

- ๖๔ - ประชาชนผู้ม าติ ด ต่ อ ขอทํ า บัต รประจํ า ตัว ประชาชน แสดงหลัก ฐานเท็ จ ในการยื่ น คํ า ขอมี บัต ร
ประจําตัวประชาชน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการขอมีบตั รประจําตัวประชาชน ไม่รอบคอบในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่ประชาชนนํามายื่นฯ
ทังนี
้ ้ ได้ แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
(แบบติดตาม ปย.๓) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒-๑) สรุ ปผล
การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน
(แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๓) มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ลายมือชื่อ...........................................................
(นายเดชา โชคช่วย)
ตําแหน่ง...หัวหน้ าสํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา...
วันที่...๑๕...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๑...

ต ัวอย่าง

๑. ระด ับหน่วยงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
ึ
๑.๒ กองการศกษา
ทต. อ ันตรา
- แบบติดตาม ปย. ๓
- แบบ ป.ย. ๒-๑
- แบบ ป.ย. ๒
- แบบ ปม.
- แบบ ป.ย. ๓
- แบบ ป.ย. ๑
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- ๖๖ -

แบบ ปย. ๒-๑

งานจัดการศึกษาศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตําบลอันตรา
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่ วยงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
มี/ใช่ ไม่ มี/
จุดที่ประเมิน
ไม่ ใช่
คําอธิบายเพิ่มเติม
(๑)
(๒) (๓)
(๔)
๑.สภาพแวดล้ อมการควบคุม
“ กิจกรรมการพัฒนาศนย์
ู เด็กเล็ก ” เป็ นความเสี่ยง
ที่เกิดจาก “สภาพแวดล้ อมภายใน” ดังนี ้
ด้ านบุคลากร
(๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมา
ดําเนินการจัดกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก
(๒) ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีวฒ
ุ ิการศึกษาตรง
ตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง ๑ คน และมีคณ
ุ วุฒิ
การศึกษาอื่น ๕ คน
(๓) ผู้ดแู ลเด็กเล็ก จํานวน ๒ คน ได้ รับทุนการศึกษา
ในหลักสูตรปฐมวัย ที่กรมฯจัดขึ ้น และผู้ดแู ลเด็กทั้ง ๒ คน
มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กเล็กหลายปี
ด้ านอาคารสถานที่
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก
และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรั้วกัน้
จึงไม่ปลอดภัย
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) ครูผ้ ดู แู ลเด็กเล็ก ไม่มีประสบการณ์และไม่มีคณ
ุ วุฒิ
การศึกษาด้ านปฐมวัย ทําให้ คณ
ุ ภาพของเด็กไม่มีความ
พร้ อมเข้ าสูร่ ะดับอนุบาล
(๒) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรั้วรอบขอบชิด
จึงไม่มีความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กทุกด้ าน
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๑) จัดทําสือ่ การเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
(๒) จัดทําสภาพภูมิทศั น์บริ เวณอาคารและดําเนิน
การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ ได้ มาตรฐานของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

งานจัดการศึกษาศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็ก
ได้ ตดิ ตามประเมินผลการควบคุมภายใน
“กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก” พบว่า
มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสบผลสําเร็ จ
ในระดับหนึง่ แต่ อย่ างไรก็ตาม ยังคงมี
จุดอ่ อน พบความเสี่ยงในเรื่ อง
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐา
สําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ
ถนนไม่มีรั้วกั้น จึงไม่ปลอดภัย ซึง่ เป็ นความ
เสี่ยง เนื่องมาจากไม่ มีแผนงาน / โครงการ
เพื่อดําเนินการขอจัดตัง้ งบประมาณ

- ๖๗ -

แบบ ปย. ๒-๑ (ต่ อ)

งานจัดการศึกษาศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตําบลอันตรา
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่ วยงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
มี/ใช่ ไม่ มี/
จุดที่ประเมิน
ไม่ ใช่
คําอธิบายเพิ่มเติม
(๑)
(๒) (๓)
(๔)
(๓) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในด้ านต่างๆ
(๔) จัดให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเล็กศึกษาดูงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตามความเหมาะสม เช่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลนคร
พัฒนา
(๕) สรุปผลการปฏิบตั งิ านให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
ตามลําดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ใช้ ระบบ internet , Website ของกองการศึกษา
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
(๒) จัดทําสือ่ การเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
(๓) จัดทําสภาพภูมิทศั น์บริ เวณอาคารและดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ ได้ มาตรฐานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๔) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในด้ านต่างๆ
(๕) สรุปผลการปฏิบตั งิ านให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
ตามลําดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
๕. การติดตามประเมินผล
(๑) มีการพัฒนาจัดทําสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
(๒) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
(๓) มีการจัดทําสภาพภูมิทศั น์บริ เวณอาคาร
และดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ ได้ มาตรฐาน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๔) ครูผ้ สู อนได้ รับการพัฒนาศึกษาต่อจากเงินอุดหนุน
ของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น และได้ รับการอบรม
พัฒนาศึกษาดูงาน

- ๖๘ -

แบบ ปย. ๒-๑ (ต่ อ)

งานจัดการศึกษาศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา เทศบาลตําบลอันตรา
รายงานผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่ วยงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
มี/ใช่ ไม่ มี/
จุดที่ประเมิน
ไม่ ใช่
คําอธิบายเพิ่มเติม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕) สรุปผลการปฏิบตั งิ านให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
ตามลําดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
อย่ างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่ อน พบความเสี่ยง ในเรื่ อง
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก
และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรัว้ กั้น
จึงไม่ปลอดภัย ซึง่ เป็ นความเสี่ยงเนื่องมาจากไม่มี
แผนงาน/โครงการ เพื่อดําเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ

ลงชื่อ

ผู้ประมวล
(....นางสาวบัวผุด ดอกตูม....)
หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ๑

ลงชื่อ

ผู้สอบทาน

(....นายเครื อเทพ ชบาเถา....)
นักวิชาการศึกษา ๗ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

- ๖๙ -

แบบ ปย. ๒

ชื่อหน่ วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตําบลอันตรา...
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่ วยงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
กิจกรรม การพัฒนาศนย์
ู เด็กเล็ก
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจาก “ สภาพแวดล้ อมภายใน ” ดังนี ้
ด้ านบุคลากร
(๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาดําเนินการ
จัดกิจกรรมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๒) ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจํานวน ๖ คน มีวฒ
ุ ิการศึกษาตรง
ตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ๑ คน และมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาอื่น ๕ คน
(๓) ผู้ดแู ลเด็ก จํานวน ๒ คน ได้ รับทุนการศึกษาในหลักสูตรปฐมวัย
ที่กรมฯ จัดขึ ้น และ ผู้ดแู ลเด็กทัง้ ๒ คน มีประสบการณ์
ในการดูแลเด็กเล็กหลายปี
ด้ านอาคารสถานที่
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
้ าให้ ไม่มีความ
ู ๒ บริเวณด้ านหน้ าอยูต่ ิดถนนไม่มีรัว้ กันทํ
ปลอดภัย

ผลการประเมิน
กองการศึกษา แบ่งโครงสร้ างและการปฏิบตั ิงาน ออกเป็ น
๓ ฝ่ าย/งาน คือ ๑. ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป ๒. งานจัดการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ๓. งานส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ จากการวิเคราะห์ประเมินผล
ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ
๑ งาน คือ งานจัดการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (กิจกรรมการ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก)
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบตั ิตามแผน
การปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า กิจกรรมการพัฒนา
ศนย์
ู เด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอประสบผลสําเร็จในระดับ
หนึง่ คือ
๑. มีการจัดทําสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒. มีการจัดทําสภาพภูมิทศั น์บริเวณอาคาร
และดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ ได้ มาตรฐานของศูนย์
ุ วุฒิการศึกษา
(๑) ครูผ้ ดู แู ลเด็ก ไม่มีประสบการณ์ และไม่มีคณ
ด้ านปฐมวัย ทําให้ คณ
ุ ภาพของเด็กไม่มีความพร้ อมเข้ าสูใ่ นระดับอนุบาล พัฒนาเด็กเล็ก
๓. จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินการ ศูนย์
(๒) ศูนย์เด็กเล็กอยูต่ ิดถนนไม่มีรัว้ รอบขอบชิด จึงไม่มีความปลอดภัย
พัฒนาเด็กเล็กในด้ านต่างๆ
สําหรับเด็กเล็กทุกด้ าน
๔. จัดให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเล็กศึกษาดูงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ตาม
๓. กิจกรรมการควบคุม
ความเหมาะสม เช่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลนครพัฒนา
(๑) จัดทําสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
๕. สรุปผลการปฏิบตั ิงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบตามลําดับ
(๒) จัดทําสภาพภูมิทศั น์บริเวณอาคาร และดําเนินการปรับปรุงอาคาร
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
สถานที่ให้ ได้ มาตรฐานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
แต่ อย่ างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่ อน พบความเสี่ยง ในเรื่ อง
(๓) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินการศูนย์พฒ
ั นา
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก
เด็กเล็กในด้ านต่างๆ
และไม่เพียงพอ
(๔) จัดให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเล็กศึกษาดูงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตามความ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริเวณด้ านหน้ าอยูต่ ิดถนนไม่มีรัว้ กัน้
เหมาะสม เช่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลนครพัฒนา
จึงไม่ปลอดภัย ซึง่ เป็ นความเสี่ยง เนื่องมาจากไม่ มีแผนงาน/
(๕) สรุปผลการปฏิบตั ิงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบตามลําดับ
โครงการ เพื่อดําเนินการขอจัดตัง้ งบประมาณ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข

- ๗๐ -

แบบ ปย. ๒ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตําบลอันตรา...
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับหน่ วยงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ใช้ ระบบ Internet, website ของกองการศึกษา
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
(๒) จัดทําสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
(๓) จัดทําสภาพภูมิทศั น์บริเวณอาคาร และดําเนินการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้ ได้ มาตรฐานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๔) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในด้ านต่างๆ
(๕) สรุปผลการการปฏิบตั ิงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบตามลําดับ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
๕. การติดตามประเมินผล
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรมการพัฒนา
ศนย์
ู เด็กเล็ก” พบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดับ
หนึง่ คือ
(๑) มีการพัฒนาจัดทําสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
(๒) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ในการดําเนินการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในด้ านต่างๆ
(๓) มีการจัดทําสภาพภูมิทศั น์บริเวณอาคาร และดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ ได้ มาตรฐานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๔) ครูผ้ สู อนได้ รับการพัฒนาศึกษาต่อจากเงินอุดหนุนของ สถ.
และ ได้ รับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงาน
(๕) สรุปผลการปฏิบตั ิงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบตามลําดับ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
อย่ างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่ อน พบความเสี่ยง ในเรื่ อง
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ิดถนนไม่มีรัว้ กัน้ จึงไม่ปลอดภัย
ซึง่ เป็ นความเสี่ยงเนื่องมาจากไม่มีแผนงาน/โครงการ เพื่อดําเนินการขอ
จัดตังงบประมาณ
้

- ๗๑ สรุ ปผลการประเมิน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบว่า กิจกรรมการพัฒนาศนย์
ู เด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอ
ประสบผลสําเร็ จในระดับหนึง่
อย่ างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่ อน พบ ความเสี่ยง ในเรื่ อง
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรัว้ กั้น จึงไม่ปลอดภัย
ซึง่ เป็ นความเสี่ยงเนื่องมาจากไม่ มีแผนงาน / โครงการ เพื่อดําเนินการขอจัดตัง้ งบประมาณ

ชื่อผู้รายงาน.................................................................
(...นายเครื อเทพ ชบาเถา...)
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๗ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

นํากิจกรรมที่ประเมินในแบบติดตาม ปย.๓
ที่ได้ เครื่องหมาย ²,|
มาประเมินและบริหารความเสี่ยงในแบบ ปม.

- ๗๒ ชื่อหน่ วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตําบลอันตรา...
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรั บงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๕๐...ถึง วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๕๑...

ระดับ
วัตถุประสงค์
การควบคุมที่มีอย่ ู
ความเสี
่
ย
ง
ของการ
ควบคุมด้ าน (พิจารณา
โอกาสและ
...
ผลกระทบ)
(๒)
(๓)
(๑)
(๕)
(๔)
งานจัดการศึกษา
OFC
สงู
ความเสี่ยง
๑. จัดทําคู่มือการ
ศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็ก
การดําเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ปฏิบตั ิงานของศูนย์ฯ
กิจกรรม
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานศูนย์
๒. มีการนิเทศติดตาม
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม
ประเมินการปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์
การปกครองท้ องถิ่น
อย่างเป็ นระบบ
เพื่อพัฒนาศูนย์พฒ
ั นา
สาเหตุ
๓. มีแผนการพัฒนา
เด็กเล็กให้ มีคณ
ุ ภาพ
จากเกณฑ์การประเมินของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และผ่านการประเมิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
๔. มีการจัดทํารายการ
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็ก การดําเนินงานด้ านที่ยงั ไม่ได้
อาหารสําหรับเด็กเล็ก
เล็กของกรมส่งเสริมการ มาตรฐานคือ
อย่างเหมาะสม
ปกครองท้ องถิ่น
๑. อาคารสถานที่
๕. มีการจัดประชุม
- ศ ๑ ห้ องนํ ้า
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
- ศ ๒ ความปลอดภัย
ปี การศึกษาละ ๑ ครัง้
๒. ภาวะโภชนาการ และการ
ประกอบอาหารยังไม่ได้ มาตรฐาน
๓.การมีสว่ นร่วมระหว่างศูนย์ฯ
และชุมชนยังมีน้อย

กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู
และสาเหตุ

การประเมิน
ผลการควบคุม

แบบ ปม.

จุดอ่ อนและสาเหตุ

การปรั บปรุ ง
การควบคุม

(๖)

(๗)

(๘)

๑. การดําเนินงานของศูนย์ฯ
การประเมินผลที่ไม่ครอบคลุม
ทุกด้ านและ ไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่น
๒. ผดด.ได้ รับทุนการศึกษา
สําหรับศึกษาต่อและได้ รับ
การฝึ กอบรมพัฒนาความรู้
ความสามารถทุกคน
๓. กระบวนการปรุงอาหาร
ยังไม่ได้ มาตรฐาน

จุดอ่ อน
- ขาดเครื่ องมือการนิเทศ
ติดตามประเมินผล
ที่ชดั เจน
สาเหตุ
การนิเทศติดตาม
ประเมินผลที่ผา่ นมาใช้
เครื่ องมือไม่ตรงตาม
มาตรฐานของกรมฯ
จุดอ่ อน
ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได
มาตรฐานและไม่เพียงพอ
สาเหตุ
เนื่องจากอาคารเรี ยน
เป็ นอาคารของระดับ
ประถมศึกษา

๑.ใช้ เครื่ องมือเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่น เป็ นแนวทาง
ในการดําเนินงาน ศพด.
๒.จัดตังงบประมาณ
้
ในการปรับปรุงสถานที่
๓.จัดจ้ างผู้รับจ้ างมา
ประกอบอาหารใน ศพด.
หรื อฝึ กอบรม ผดด.ให้ มี
ความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาหาร
ให้ เด็กภายใน ศพด.
ด้ วยตนเอง

แบบ ปม. (ต่ อ)

- ๗๓ ชื่อหน่ วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตําบลอันตรา...
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๕๐...ถึง วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๕๑...
กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู
และสาเหตุ

วัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุม
ff

ด้ าน...

(๑)

(๒)

(๓)

ระดับ
ความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมที่มีอย่ ู

การประเมิน
ผลการควบคุม

จุดอ่ อน
และสาเหตุ

การปรับปรุ ง
การควบคุม

(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

๔. การประชุมผู้ปกครอง ห้ องนํ ้าจึงเหมาะสําหรับเด็
๔. จัดทําโครงการ
ได้ รับความร่วมมือดี
ประถมฯ แต่ไม่เหมาะแก่เด็กเล็ก กิจกรรมสัมพันธ์ชมุ ชน
จุดอ่ อน
ให้ มากขึ ้น
ศนย์
ู ๒ บริเวณด้ านหน้ าอยู่
ติดถนนไม่มีรัว้ กัน้
สาเหตุ
เนื่องจากมีพื ้นที่จํากัด
จุดอ่ อน
การปรุงอาหารใช้ วิธีการจ้ าง
ผู้รับจ้ างทําอาหารมาส่งให้ ศพด.
สาเหตุ
ผู้รับจ้ างไม่สามารถมา
ดําเนินการปรุงอาหารที่ ศพด.ได้

- ๗๔ ชื่อหน่ วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตําบลอันตรา...
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๕๐...ถึง วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๕๑...
กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู
และสาเหตุ

(๑)

(๒)

วัตถุประสงค์
ระดับ
ของการ
ความเสี่ยง
ควบคุมด้ าน (พิจารณา
...
โอกาสและ
ผลกระทบ)
(๓)
(๔)

แบบ ปม. (ต่ อ)

การควบคุมที่มีอย่ ู

การประเมิน
ผลการควบคุม

จุดอ่ อน
และสาเหตุ

(๕)

(๖)

(๗)

การปรับปรุ ง
การควบคุม

(๘)

จุดอ่ อน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนน้ อย
สาเหตุ
ไม่ได้ จดั ทํา
โครงการ/กิจกรรม

ชื่อผู้รายงาน.…………..………………………
(...นายเครื อเทพ ชบาเถา...)
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๗ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม
(๑)
งานจัดการศึกษา
ศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็ก
กิจกรรม
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ให้ มีคณ
ุ ภาพและผ่านการประเมิน
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น

- ๗๕ ชื่อหน่ วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตําบลอันตรา...
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับหน่ วยงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
การปรับปรุ ง
กําหนดเสร็จ/
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
ผ้ ูรับผิดชอบ
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
จุดอ่ อน/ความเสี่ยง
การดําเนินงานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่น
สาเหตุ
จากเกณฑ์การประเมิน
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้ องถิ่น การดําเนินงานด้ าน
ที่ยงั ไม่ได้ มาตรฐานคือ
๑. อาคารสถานที่
- ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้า
- ศนย์
ู ๒ ความปลอดภัย

๓๐ มิ.ย.๕๑

๑. ใช้ เครื่ องมือเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
ศพด.
๒.จัดตังงบประมาณ
้
ในการปรับปรุงสถานที่
๓.จัดจ้ างผู้รับจ้ างมาประกอบ
อาหารใน ศพด. หรื อฝึ กอบรม
ผดด. ให้ มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาหารให้ เด็ก
ภายใน ศพด. ด้ วยตนเอง
๔.จัดทําโครงการกิจกรรมสัมพันธ์
ชุมชนให้ มากขึ ้น

( ๙๐ วัน)
๑๕ ม.ค.๕๒
๑.ปลัดเทศบาล
๒. ผอ.กองการศึกษา
๓.หัวหน้ าศูนย์ฯ
๔.ผู้ดแู ลเด็ก

แบบ ปย.๓

หมายเหตุ
(การติดตามประเมินผล)
(๖)
การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- โดยใช้ เครื่ องมือการประเมินผลของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น ติดตาม
การดําเนินงานทุกด้ าน
- จัดทําแบบสอบถามผู้ปกครอง/ชุมชน
ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม
(๑)

- ๗๖ ชื่อหน่ วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตําบลอันตรา...
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับหน่ วยงานย่ อย
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
การปรับปรุ ง
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
(๒)
(๓)
(๔)

แบบ ปย.๓ (ต่ อ)

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ
(๕)

หมายเหตุ
(การติดตามประเมินผล)
(๖)

๒. ภาวะโภชนาการ
และการประกอบอาหาร
ยังไม่ได้ มาตรฐาน
๓. การมีสว่ นร่วมระหว่างศูนย์ฯ
และชุมชนยังมีน้อย

ชื่อผู้รายงาน..............................................................................
(...นายเครื อเทพ ชบาเถา...)
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๗ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

- ๗๗ -

แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผ้ ูบริหารระดับส่ วนงานย่ อย
(ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน นายกเทศมนตรีตาํ บลอันตรา
การประเมินการควบคุมภายในของ (กองการศึกษา เทศบาลตําบลอันตรา ) สําหรับงวดตังแต่
้
วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่ าด้ วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ ( กองการศึกษา
เทศบาลตําบลอันตรา ) ได้ จัดให้ มีขึน้ ตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผล ว่า
การดําเนินงานของ (กองการศึกษา เทศบาลตําบลอันตรา) จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ าน
ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพของการดํ า เนิ น งานและการใช้ ท รั พ ยากร ซึ่ง รวมถึ ง การดูแ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น
การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลืองหรื อการทุจริ ต ด้ านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิ น และการดํ า เนิ น งาน และด้ านการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริ หาร
(กองการศึกษา เทศบาลตําบลอันตรา) ได้ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบจุดอ่อน
ในกิจกรรมที่เป็ นความเสี่ยง ๑ กิจกรรม ตามภารกิจของงานจัดการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก คือ กิจกรรม
การพัฒนาศนย์
ู เด็กเล็ก
จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่า การควบคุมภายในของ กองการศึกษา เทศบาลตําบลอันตรา
สําหรับงวดตังแต่
้ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่ อนที่มีนยั สําคัญ
ดังนี ้
๑. ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ เนื่องจากอาคารเรี ยนเป็ นอาคาร
ของระดับประถมศึกษา ห้ องนํ ้าจึงเหมาะสําหรับเด็กประถมฯ
๒. ศนย์
ู ๒ บริเวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนยังไม่มีรัว้ กัน้ เนื่องจากมีพื ้นที่จํากัด

- ๗๘ ทังนี
้ ้ ได้ แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบตั ติ ามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
(แบบติดตาม ปย.๓) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒-๑)
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) แบบประเมินการควบคุม
ภายใน ( แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย. ๓) มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ชื่อผู้รายงาน.................................................................
(...นายเครื อเทพ ชบาเถา...)
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๗ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

ต ัวอย่าง
๒. ระด ับองค์กร

(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
เทศบาลตําบลอ ันตรา
- แบบติดตาม ปอ.๓
- แบบ ป.อ. ๒
- แบบ ป.อ. ๓
- แบบ ป.อ. ๑

- ๗๙ -

แบบติดตาม ปอ.๓

ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...
รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับองค์ กร
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม

จุดอ่ อนของการควบคุม

งวด/เวลา

หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

ที่พบจุดอ่ อน

(๑)

(๒)

(๓)

๑. สํานักปลัด
๑.๑ กิจกรรม
การจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปี
(งานนโยบายและแผน)
วัตถุประสงค์
เพื่อการเตรี ยมโครงการ
ต่างๆ ให้ อยูล่ กั ษณะที่
พร้ อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปี
และนําไปปฏิบตั ไิ ด้ ทนั ที
เมื่อได้ รับงบประมาณ

ความเสี่ยง
๑๐ ต.ค. ๕๐
- แผนพัฒนายังไม่
สามารถแก้ ไขปั ญหาความ
ต้ องการของประชาชน
ได้ อย่างแท้ จริ ง
สาเหตุ
- ประชาชนไม่ให้ ความ
สําคัญ เข้ าร่วมประชุม
ประชาคม

การปรั บปรุ ง
(๔)

ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น

(๕)

(๖)

(๗)



การติดตามประเมินผล
กิจกรรม “ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมโดย ทต.ดําเนินการ
ดังนี ้
๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเห็น ถึง
ประโยชน์ ในการเข้ ามามีส่วนร่ วมพัฒนาท้ องถิ่น
ของตน โดยประสานความร่ ว มมื อ จากทุก ภาค
ส่ ว นอํ า เภอ/กํ า นั น /ผู้ ใหญ่ บ้านการจั ด ประชุ ม
ประชาคมและให้ ป ระชาชน ในแต่ล ะหมู่บ้ า น
เข้ า ร่ ว มประชุม ณ ที่ ทํ า การกํ า นัน /ผู้ใ หญ่ บ้ า น
แบ่ง การอบรมเป็ น ๔ รุ่ นๆ ละ ๒ วัน โดยเชิ ญ
เชี่ ย วชาญด้ า นการวางแผนมาเป็ นวิ ท ยากรให้
ความรู้ มีประชาชนให้ ความสนใจเข้ าร่วมประชุม

กําหนดเสร็จ/

๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
( ๙๐ วัน)
ให้ ประชาชนเห็นถึงประโยชน์
๑๕ ม.ค. ๕๑
ในการเข้ ามาช่วยคิด ช่วยทํา ๑.นายเดชา โชคช่วย
(หัวหน้ าสํานักปลัด)
ในการพัฒนาท้ องถิ่นของตน
๒. ประสานความร่วมมือ ๒. นายมารุต สุดสงวน
จากทุกภาคส่วนอําเภอ
(จนท.วิเคราะห์ฯ ๖)
กํานัน/ใหญ่บ้าน กลุม่ ชุมชน
และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการ
จัดประชุมประชาคม
๓. ตั้งคณะทํางานสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน
ความต้ องการพัฒนาท้ องถิ่น
ของประชาชน

- ๘๐ ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...

แบบติดตาม ปอ.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับองค์ กร
สําหรั บงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม

จุดอ่ อนของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

ที่พบจุดอ่ อน

(๑)

(๒)

(๓)

งวด/เวลา

การปรั บปรุ ง
(๔)
๔. จัดทําโครงการอบรมให้ ความรู้
จู ง ใจโดยการนํ า ไปศึ ก ษาดู ง าน
ท้ อ ง ถิ่ น “ต้ น แ บ บ ” ที่ ป ร ะ ส บ
ความสําเร็ จจากผลที่ประชาชนเข้ า
ไปมีส่วนร่ วมและได้ รับความสําเร็ จ
ชุมชนอยูด่ ีมีสขุ

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการ
ประเมิน/ข้ อคิดเห็น

(๕)

(๖)

(๗)
จํานวนมาก และแสดงความ
คิดเห็นหลากหลาย ทําให้
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี ได้ รับการแก้ ไขปั ญหา
ความต้ องการของประชาชน
ได้ อย่างแท้ จริ งในระดับหนึง่
๒. จัดทําโครงการอบรม
ให้ ความรู้และเดินทางไปศึกษาดู
งานท้ องถิ่น “ต้ นแบบ” ที่มี
การบริ หารจัดการที่ดี และประสบ
ความสําเร็ จจากผลที่ประชาชน
เข้ าไปมีสว่ นร่วม และได้ รับ
ความสําเร็ จ ชุมชนอยูด่ ีมีสขุ

- ๘๑ ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...

แบบติดตาม ปอ.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับองค์ กร
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรมวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

จุดอ่ อนของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

งวด/เวลา
ที่พบจุดอ่ อน

(๑)

(๒)

(๓)

๑.๒ กิจกรรม
การดําเนินงาน
แก้ ปัญหายาเสพติด
(งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อป้องกันการแพร่
ขยายของยาเสพติด
ในเขตพื ้นที่ และฟื น้ ฟู
ผู้ตดิ ยาเสพติดให้ หาย
จากติดยาและมีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี
๒. เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาล

จุดอ่ อน
- มีเยาวชนติดยาเสพติด
เพิ่มมากขึ ้น ผู้ได้ รับการบําบัด
แล้ วหันกลับมาเสพยาอีก
สาเหตุ
- เด็กและเยาวชนไม่ได้ เรี ยน
หนังสือต่อ เนื่องจากมีฐานะ
ยากจน ผู้ได้ รับการบําบัดแล้ ว
ไม่มีงานทํา จึงหันมาเสพ
และค้ ายาอีก

๑๕ ต.ค. ๕๐

การปรั บปรุ ง
(๔)

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น

(๕)

(๖)

(๗)

|

การติดตามประเมินผล
กิจกรรม “ การดําเนินงานแก้ ปัญหา
ยาเสพติด” มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึง่
โดย ทต. ได้ ดําเนินการ ดังนี ้
๑. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดของ ทต. และแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบดําเนินการ
๒. จัดโครงการ “ลานสานฝั นเยาวชน ”
ตามโครงการ To be number ๑ เพื่อให้ เยาวชน
กล้ าคิด กล้ าทํา และกล้ าแสดงออกในทาง
ที่ถกู ต้ อง และเข้ าถึงกิจกรรมของตนอย่างอิสระ
เช่น การเล่นดนตรี ไทย การประกวดร้ องเพลง
การวาดรูป การเล่น กีฬา ฯลฯ

๑. นําเข้ าที่ประชุมสภา
( ๒๔๐ วัน)
กําหนดแผนงานโครงการ
๑๕ มิ.ย. ๕๑
การแก้ ปัญหายาเสพติด
คณะกรรมการป้ องกัน
เพื่ออนุมตั งิ บประมาณ
และปราบปราม
“ ขยายพืน้ ที่ท่ เี ป็ น ปั จจัย ยาเสพติด ทต.อันตรา
บวก ” เช่น ศูนย์กีฬา
อบรมอาชีพ ห้ องสมุด
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
๒. แต่ งตัง้ คณะ กรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ของ ทต.
๓. จัดตัง้ ศนย์
ู ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
ของ ทต.อันตรา

- ๘๒ ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...

แบบติดตาม ปอ.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับองค์ กร
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรมวัตถุประสงค์ จุดอ่ อนของการควบคุม
งวด/เวลา
ของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
(๑)

(๒)

(๓)

การปรั บปรุ ง
(๔)
๔. จัดทําแผนงาน โครงการ
การแก้ ปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ ดังนี ้
๔.๑ จัด “ลานสานฝั น
เยาวชน” ให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ เพื่อ
ให้ เยาวชนเข้ าถึงกิจกรรมของ
ตนอย่างอิสระ เช่น ส่งเสริ ม
ดนตรี ไทย วาดรูป Internet
กีฬาชกมวย ปิงปอง เทนนิส
ตระกร้ อ ฯลฯ
๔.๒ จัดให้ มี “ศูนย์ฝึกอาชีพ”
ช่างไม้ , ช่างไฟฟ้ า , ช่างซ่อม
รถยนต์ , ช่างตัดผม และช่าง
ศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ

กําหนดเสร็จ/ สถานะดําเนินการ วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น
ผ้ ูรับผิดชอบ
(๕)

(๖)

(๗)
๓. จัดให้ มี “ ศูนย์ฝึกอาชีพ ”
เช่น ช่างไม้ , ช่างไฟฟ้ า, ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างตัดผม และช่างศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ
เพื่อเป็ นวิชาติดตัวสามารถนําไปประกอบ
อาชีพเลี ้ยงตัวเองและครอบครัวได้
แต่เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมีฐานะ
ยากจน กระบวนการค้ ายาเสพติด มี
ความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งผู้ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ วบางส่วน ยังไม่มีงานทํา
มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด
จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก

- ๘๓ ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...

แบบติดตาม ปอ.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับองค์ กร
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรมวัตถุประสงค์
ของการควบคุม

จุดอ่ อนของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

ที่พบจุดอ่ อน

(๑)

(๒)

(๓)

งวด/เวลา

การปรั บปรุ ง
(๔)
๔.๓ สร้ างเครื อข่ าย
ในการประสานงานกับ ศอ.ปส.
อําเภอ /จังหวัด และตํารวจ
๔.๔ จัดทําแผนรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ประชาคมใน
พื ้นที่ ผ่านสื่อวิทยุชมุ ชน สิง่ พิมพ์
แผ่นพับ เพื่อให้ เกิดการสนับสนุน
การจัดระเบียบสังคม ร่วมมือ
ร่วมใจ เป็ นหู เป็ นตา ดูแล
เยาวชนผู้ตดิ ยาเสพติด และ
สกัดกั้นการแพร่ระบาดยาเสพติด
และแจ้ งข่าวเพื่อนําผู้ตดิ ยา
เสพติดเข้ ารับการฟื น้ ฟูบําบัด

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น

(๕)

(๖)

(๗)
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- ๘๕ ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...

แบบติดตาม ปอ.๓ (ต่ อ)

รายงานผลการติดตามการปฏิบัตติ ามแผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในของงวดก่ อน - ระดับองค์ กร
สําหรับงวดตัง้ แต่ วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรมวัตถุประสงค์ จุดอ่ อนของการควบคุม งวด/เวลา
ของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู ที่พบจุดอ่ อน
(๑)

(๒)

(๓)

การปรั บปรุ ง
(๔)

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุ ปผลการประเมิน/
ข้ อคิดเห็น

(๕)

(๖)

(๗)
๔. จัดให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเล็กศึกษาดูงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตามความเหมาะสม
เช่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลนคร
พัฒนา
๕. สรุปผลการปฏิบตั งิ าน
ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบตามลําดับ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแล้ ว เสร็ จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแล้ ว เสร็ จล่าช้ ากว่ากําหนด
2 = ยังไม่ดําเนินการ
| = อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

ชื่อผู้รายงาน......................................................................
(นายชัชวาลย์ ยาวิชยั )
ตําแหน่ง....นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา....
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑

- ๘๖ -

แบบ ปอ.๒
ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
ผลการประเมิน
สํานักปลัด
๑.สภาพแวดล้ อมการควบคุม
(๑.๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอก
คือ ประชาชนไม่ให้ ความสนใจเข้ ามามีสว่ นร่วมเสนอปั ญหา
ความต้ องการ โดยอ้ างว่า ไม่มีเงินค่าเดินทาง และเรี ยกร้ อง
ค่าตอบแทน
(๑.๒) กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้ อมภายนอก เนื่องจาก
เยาวชนผู้ตดิ ยาเสพติด มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น และผู้ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ ว หันกลับมาเสพยาอีก สาเหตุเกิดจากเด็กและ
เยาวชนไม่ได้ เรี ยนหนังสือต่อ เนื่องจากฐานะทางบ้ านยากจน
และไม่มีงานทํา มีเวลาว่างจึงมัว่ สุมเสพยา
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๒.๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี
ความเสี่ยง
- ประชาชนไม่ให้ ความสนใจเข้ ามามีสว่ นร่วมเสนอ
ปั ญหาความต้ องการ โดยอ้ างว่าไม่มีเงินค่าเดินทางและ
เรี ยกร้ องค่าตอบแทน
( ๒.๒) กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
ความเสี่ยง
- มีเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ ้น และผู้ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ ว หันกลับมาเสพยาอีก
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๓.๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ประจําปี กําหนดกิจกรรมขึ ้นมาควบคุมดังนี ้
๑. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเห็นถึงประโยชน์
ในการเข้ ามาช่วยคิดช่วยทําในการพัฒนาท้ องถิ่นของตน

สํานักปลัด แบ่งโครงสร้ างและการปฏิบตั งิ าน ออกเป็ น
๕ ฝ่ าย/งาน คือ ๑. ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป ๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. งานทะเบียนราษฎร จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
พบความเสี่ยงในภารกิจ ๒ งาน คือ ๑. งานนโยบายและแผน
(กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี ) ๒. งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด)
จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบตั ติ ามแผน การปรับปรุง
(แบบติดตาม ปย.๓) พบว่า
๑. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ ว บรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม
โดย ทต. ได้ ดําเนินการ คือ
๑.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ในการเข้ า
มามีสว่ นร่วมในการเข้ ามาพัฒนาท้ องถิ่นของตน โดยประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน อําเภอ/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในการจัดประชุม
ประชาคมและให้ ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านเข้ าร่วมประชุม ณ ที่ทําการ
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน แบ่งการอบรมเป็ น ๔ รุ่นๆ ละ ๒ วัน โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวางแผนมาเป็ นวิทยากรให้ ความรู้ มีประชาชนให้
ความสนใจเข้ าร่วมประชุมจํานวนมาก และแสดงความคิดเห็น
หลากหลาย ทําให้ การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี ได้ รับการ
แก้ ไขปั ญหาความต้ องการของประชาชนได้ อย่างแท้ จริ งในระดับหนึง่
๑.๒ จัดทําโครงการอบรมให้ ความรู้และเดินทางไปศึกษา
ดูงานท้ องถิ่น “ ต้ นแบบ ” ที่มีการบริ หารจัดการที่ดีและประสบ
ความสําเร็ จจากผลที่ประชาชนเข้ าไปมีสว่ นร่วมและได้ รับ
ความสําเร็ จ ชุมชนอยูด่ ีมีสขุ

- ๘๗ -

แบบ ปอ.๒ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
๒. ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอําเภอ กํานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ ชุมชน และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการจัดประชุม
ประชาคม
๓. ตั้งคณะทํางานสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ความต้ องการพัฒนาท้ องถิ่นของประชาชน
๔. จัดทําโครงการอบรมให้ ความรู้ จูงใจโดยการนําไปศึกษา
ดูงานท้ องถิ่น “ต้ นแบบ” ที่ประสบความสําเร็จ จากผลที่ประชาชน
เข้ าไปมีสว่ นร่วมและได้ รับความสําเร็ จชุมชนอยูด่ ี มีสขุ
(๓.๒) กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
กําหนดกิจกรรมขึ ้นมาควบคุมดังนี ้
๑. นําเข้ าที่ประชุมสภา กําหนดแผน งานโครงการการแก้ ปัญหา
ยาเสพติด เพื่ออนุมตั งิ บประมาณ “ขยายพืน้ ที่ท่ เี ป็ นปั จจัยบวก”
เช่น ศูนย์กีฬา อบรมอาชีพ ห้ องสมุด คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
๒. แต่ งตัง้ คณะ กรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของ ทต.
๓. จัดตัง้ ศนย์
ู ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของ ทต.อันตรา
๔. จัดทําแผนงาน โครงการ การแก้ ปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการ ดังนี ้
(๔.๑) จัด “ลานสานฝั นเยาวชน” ให้ สอดคล้ องกับ
สภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ เพื่อให้ เยาวชนเข้ าถึงกิจกรรมของตน
อย่างอิสระ เช่น ส่งเสริ มดนตรี ไทย วาดรูป Internet กีฬาชกมวย
ปิ งปอง เทนนิส ตระกร้ อ ฯลฯ
(๔.๒) จัดให้ มี “ศูนย์ฝึกอาชีพ” ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้ า ,ช่างซ่อม
รถยนต์, ช่างตัดผม และช่างศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ
(๔.๓) สร้ างเครื อข่ าย ในการประสานงานกับ ศอ.ปส.
อําเภอ /จังหวัด และตํารวจ

๒. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
การควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง โดย ทต. ได้ ดําเนินการ
ดังนี ้
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ของ ทต. และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ
๒.๒ จัดโครงการ “ ลานสานฝั นเยาวชน ”
ตามโครงการ To be number ๑ เพื่อให้ เยาวชน กล้ าคิด
กล้ าทํา และกล้ าแสดงออกในทางที่ถกู ต้ อง และเข้ าถึง
กิจกรรมของตนอย่างอิสระ เช่น การเล่นดนตรี ไทย
การประกวดร้ องเพลง การวาดรูป การเล่นกีฬา ฯลฯ
๒.๓ จัดให้ มี “ ศูนย์ฝึกอาชีพ ” เช่น ช่างไม้ , ช่างไฟฟ้ า
ช่างซ่อมรถยนต์, ช่างตัดผม และช่างศิลปหัตถกรรมต่าง ๆ
เพื่อเป็ นวิชาติดตัว สามารถนําไปประกอบอาชีพเลี ้ยงตัวเอง
และครอบครัวได้
แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวน
การค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งผู้ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ วบางส่วน ยังไม่มีงานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ
เกิดความเครี ยด จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก

- ๘๘ -

แบบ ปอ.๒ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน ...เทศบาลตําบลอันตรา..
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
(๔.๔) จัดทําแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ประชาคม
ในพื ้นที่ ผ่านสื่อวิทยุชมุ ชน สิง่ พิมพ์ แผ่นพับ เพื่อให้ เกิด
การสนับสนุน การจัดระเบียบสังคม ร่วมมือ ร่วมใจ เป็ นหู
เป็ นตา ดูแลเยาวชนผู้ตดิ ยาเสพติด และสกัดกั้นการแพร่
ระบาดยาเสพติด และแจ้ งข่าวเพื่อนําผู้ตดิ ยาเสพติดเข้ ารับ
การฟื น้ ฟูบําบัด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(๔.๑) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี
- ปรับปรุงคําสัง่ แบ่งงานให้ มีความชัดเจน สํารวจข้ อมูล
เพิ่มเติมจากสภาพแวดล้ อมภายในและสภาพแวดล้ อม
ภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้ ามีสว่ นร่วม ในการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลทุกรูปแบบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้ ประชาชนทราบ ผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุม
ในชุมชน หอกระจายข่าว และการจัดโครงการฝึ กอบรม
และฝึ กปฏิบตั พิ ฒ
ั นาบุคลากร
(๔.๒) กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด
๑. ปรับปรุงคําสัง่ แบ่งงานให้ มีความชัดเจนและแจ้ ง
เวียนเพื่อทราบ
๒. จัดทําคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
๓. จัดโครงการ “ ลานสานฝั นเยาชน ” ตามโครงการ
To be number ๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนทราบ
ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว แผ่นพับ ป้ายผ้ า สถานีวทิ ยุ
สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น ฯลฯ
๔. จัดโครงการอบรมเยาวชนให้ เข้ ารับ “การฝึ กอาชีพ ”
เช่น ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้ า ,ช่างซ่อมรถยนต์ ,ช่างตัดผม และ
ช่างศิลปหัตถกรรมต่างๆ เพื่อเป็ นวิชาติดตัวสามารถนําไป
ประกอบอาชีพเลี ้ยงตัวเองและครอบครัวได้

- ๘๙ -

แบบ ปอ.๒ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา....
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
๕.การติดตามประเมินผล
ใช้ แบบรายงานการประชุม เป็ นเครื่ องมือในการติดตามประเมินผล
การปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิ และปลัด ทต.อันตรา
ผลการประเมินตามแบบรายงานการปฏิบตั ติ ามแผนการปรับปรุง
(แบบติดตาม ปอ.๓) พบว่า
๑. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี มีการควบคุม
ที่เพียงพอแล้ ว บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม
๒. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด มีการควบคุม
ที่เพียงพอ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมได้ ในระดับหนึง่ แต่ ยังคง
มีจุดอ่ อน คือ เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมาก
ยิ่งขึ ้น รวมทั้งผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ วบางส่วน ยังไม่มีงานทํา มีรายได้
ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก

กองการศึกษา
กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
๑. สภาพแวดล้ อมการควบคุม
เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจาก “ สภาพแวดล้ อมภายใน ’’ ดังนี ้
ด้ านบุคลากร
(๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาดําเนินการ
จัดกิจกรรมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๒) ผู้ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจํานวน ๖ คน มีวฒ
ุ ิการศึกษา
ตรงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหน่ง ๑ คน และมีคณ
ุ วุฒิการศึกษาอื่น ๕ คน
(๓) ผู้ดแู ลเด็ก จํานวน ๒ คน ได้ รับทุนการศึกษาในหลักสูตร
“ ปฐมวัย ” ที่กรมฯจัดขึ ้น และ ผู้ดแู ลเด็กทั้ง ๒ คน มีประสบการณ์ในการ
ดูแลเด็กเล็กหลายปี
ด้ านอาคารสถานที่
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรั้วกั้น ทําให้ ไม่มีความ
ปลอดภัย

- ๙๐ -

แบบ ปอ.๒ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๑) มีการจัดทําสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
(๒) มีการจัดทําสภาพภูมิทศั น์บริ เวณอาคาร และดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ ได้ มาตรฐานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๓) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในด้ านต่างๆ
(๔) จัดให้ ผ้ ดู แู ลเด็กเล็กศึกษาดูงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ตามความเหมาะสม เช่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลนครพัฒนา
(๕) สรุปผลการปฏิบตั งิ านให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบตามลําดับ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
(๑) ใช้ ระบบ Internet, website ของกองการศึกษา
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
(๒) จัดทําสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
(๓) จัดทําสภาพภูมิทศั น์บริ เวณอาคาร และดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ ได้ มาตรฐานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
(๔) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในด้ านต่างๆ
(๕) สรุปผลการการปฏิบตั งิ านให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
ตามลําดับเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
๕. การติดตามประเมินผล
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรม
การพัฒนาศนย์
ู เด็กเล็ก” พบว่า มีการควบคุมที่เพียงพอ
ประสบผลสําเร็ จในระดับหนึง่ คือ
(๑) มีการพัฒนาจัดทําสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายมากขึ ้น
(๒) จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ในการดําเนินการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในด้ านต่างๆ
(๓) มีการจัดทําสภาพภูมิทศั น์บริ เวณอาคาร และดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ ได้ มาตรฐานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

- ๙๑ -

แบบ ปอ.๒ (ต่ อ)

ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...
สรุ ปผลการประเมินองค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
องค์ ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
(๑)
(๒)
(๔) ครูผ้ สู อนได้ รับการพัฒนาศึกษาต่อจากเงินอุดหนุนของ สถ.
และ ได้ รับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงาน
(๕) สรุปผลการปฏิบตั งิ านให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบตามลําดับ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
อย่ างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่ อน พบความเสี่ยง ในเรื่ อง
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรัว้ กั้น จึงไม่ปลอดภัย
ซึง่ เป็ นความเสี่ยงเนื่องมาจากไม่มีแผนงาน/โครงการ เพื่อดําเนินการขอ
จัดตั ้งงบประมาณ
สรุ ปผลการประเมิน
จากการวิเคราะห์สํารวจ เทศบาลตําบลอันตรา มีความเสี่ยง ๓ กิจกรรม คือ
สํานักปลัด
๑. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประจําปี (ภารกิจของงานนโยบายและแผน)
๒. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด (ภารกิจของงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
กองการศึกษา
๓. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก (ภารกิจของงานจัดการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก)
ผลการประเมิน พบว่า
๑. สํานักปลัด กิจกรรมการการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด ยังคงมีจุดอ่ อน คือ เนื่องจากสภาพแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น รวมทั้ง
ผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ วบางส่วน ยังไม่มีงานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหันมาเสพและค้ ายาอีก
๒. กองการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาศนย์
ู เด็กเล็ก ยังคงมีจดุ อ่อน/ความเสี่ยง คือ
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรั้วกั้น จึงไม่ปลอดภัย

ชื่อผู้รายงาน. .........................................................
(นายชัชวาลย์ ยาวิชยั )
ตําแหน่ง....นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา....
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑

- ๙๒ ชื่อหน่ วยงาน.…สํานักปลัด...เทศบาลตําบลอันตรา...
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
กิจกรรม
วัตถุประสงค์ ของ
การควบคุม
(๑)

สํานักปลัด

จุดอ่ อนของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่ อน

(๒)

(๓)
๑ ก.ย. ๕๑

จุดอ่ อน
- ผู้ตดิ ยาเสพติด
๑. กิจกรรม
การดําเนินงานแก้ ปัญหา มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น รวมทั้ง
ยาเสพติด
ผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ วบางส่วน
(งานป้องกันและบรรเทา ยังไม่มีงานทํา จึงหันมาเสพ
สาธารณภัย)
และค้ ายาอีก
วัตถุประสงค์
สาเหตุ
๑. เพื่อป้องกันการแพร่
๑. เนื่องจากสภาพแวดล้ อม
ขยายของยาเสพติดในเขต ที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
พื ้นที่ และฟื น้ ฟูผ้ ตู ดิ
ประชาชนมีฐานะยากจน ไม่มี
ยาเสพติดให้ หายจากติด งานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ
ยาและมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี และกระบวนการค้ ายาเสพติด
๒. เพื่อสนองนโยบายของ มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
รัฐบาล
๒. ความคึกคะนอง และมี
พฤติกรรมเลียนแบบ

การปรั บปรุ ง

(๔)
๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้ มากขึ ้น โดยชี ้ให้ เห็นถึงโทษ
ของยาเสพติด
๒. จัดทําโครงการเศรษฐกิจชุมชน
พึง่ ตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ปอ.๓

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
(วิธีการติดตามประเมินผล)

(๕)
(๖)
(๓๔๕ วัน)
๑. ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
๓๐ ก.ย.๕๒
ของเจ้ าหน้ าที่อย่างต่อเนื่อง
๑.นายเดชา โชคช่วย
๒. ติดตามประเมินผลโครงการ ฯ เป็ น
(หัวหน้ าสํานักปลัด) ระยะ ๆ
๒. คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ทต.อันตรา

- ๙๓ ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
งวด/เวลาที่
การปรับปรุ ง
พบจุดอ่ อน

กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม

จุดอ่ อนของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

(๑)

(๒)

(๓)

จุดอ่ อน
- ประชาชนผู้มาติดต่อขอทํา
บัตรประจําตัวประชาชนแสดง
หลักฐานเท็จในการยื่นคําขอมี
บัตรประจําตัวประชาชน เช่นนํา
บัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้อื่นมาใช้ แอบอ้ างสวมตัว,
อ้ างชื่อของผู้อื่นขอทําบัตร ฯ
สาเหตุ
- จนท.ผู้รับผิดชอบในการขอ
มีบตั รประจําตัวประชาชน
ไม่รอบคอบในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่ประชาชน
นํามายื่นฯ

๑๐ ส.ค.๕๑

๒.กิจกรรม
การทําบัตรประจําตัว
ประชาชน
(งานทะเบียนราษฎร)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ ประชาชน
คนไทยมีหลักฐาน
ใช้ แสดงตนและขอรับ
บริ การต่างๆ จากภาครัฐ
และเอกชน

(๔)

แบบ ปอ.๓(ต่ อ)

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ
(๕)

(๑๘๐ วัน)
๑. กําชับเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการขอมีบตั ร
๑๕ เม.ย.๕๒
ประจําตัวประชาชน ตรวจสอบใบหน้ าและข้ อมูล
เดิมของผู้ยื่นคําขอฯ จากฐานข้ อมูลบัตรประจําตัว ๑.นายเดชา โชคช่วย
ประชาชนให้ ละเอียดรอบคอบก่อนลงมือทําบัตรฯ
( หัวหน้ าสํานักปลัด)
โดยเคร่งครัด
๒.นายสมโชค ทองดี
๒. กรณีไม่มีภาพใบหน้ า และรายการบัตรเดิม (จบห.ทะเบียนและบัตร ๖)
ในฐานข้ อมูลให้ ทําการตรวจสอบไปยังสํานัก
ทะเบียนที่เคยมีชื่อและสอบถามพยานบุคคล
ผู้น่าเชื่อถือให้ ได้ ข้อเท็จจริ งก่อนอนุญาต
ให้ ทําบัตรฯ

หมายเหตุ
(วิธีการติดตามประเมินผล)

(๖)
๑. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของ จนท. อย่างต่อเนื่อง
๒. ตรวจสอบภาพใบหน้ า
และข้ อมูลเดิมในระบบฐาน
ข้ อมูลด้ วยระบบคอมพิวเตอร์
และตรวจสอบลายนิ ้วมือ
ของประชาชนผู้ยื่นขอมีบตั ร
ประจําตัวประชาชน

กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(๑)
กองการศึกษา
๓.กิจกรรม
การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
(งานจัดการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก)
วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ให้ มีคณ
ุ ภาพและผ่าน
การประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถิ่น

จุดอ่ อนของการควบคุม
หรื อความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

- ๙๔ ชื่อหน่ วยงาน...เทศบาลตําบลอันตรา...
แผนการปรับปรุ งการควบคุมภายในระดับองค์ กร
ณ วันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
งวด/เวลา
การปรับปรุ ง
ที่พบจุดอ่ อน

แบบ ปอ.๓ (ต่ อ)

กําหนดเสร็จ/
ผ้ ูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
(วิธีการติดตามประเมินผล)

(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

จุดอ่ อน/ความเสี่ยง
การดําเนินงานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
สาเหตุ
จากเกณฑ์การประเมินของ
กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
การดําเนินงานด้ านที่ยงั ไม่ได้
มาตรฐานคือ
๑. อาคารสถานที่
- ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้า
- ศนย์
ู ๒ ความปลอดภัย

๓๐ มิ.ย.๕๑

๑. ใช้ เครื่ องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน ศพด.
๒. จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่
๓. จัดจ้ างผู้รับจ้ างมาประกอบอาหารใน ศพด.
หรื อฝึ กอบรม ผดด. ให้ มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาหารให้ เด็กภายใน ศพด.
ด้ วยตนเอง
๔. จัดทําโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ชมุ ชนให้ มากขึ ้น

( ๙๐ วัน)
๑๕ ม.ค.๕๒
๑. ปลัดเทศบาล
๒. ผู้อํานวยการ
กองการศึกษา
๓.หัวหน้ าศูนย์ฯ
๔.ผู้ดแู ลเด็ก

การติดตามประเมินผล
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- โดยใช้ เครื่ องมือการประเมินผล
ของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น
ติดตามการดําเนินงานทุกด้ าน
- จัดทําแบบสอบถามผู้ปกครอง/
ชุมชนที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ชื่อผู้รายงาน ....................................................
(นายชัชวาลย์ ยาวิเศษ)
ตําแหน่ง...นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา...
วันที่...๒๙...ตุลาคม...๒๕๕๑...

- ๙๕ -

แบบ ปอ. ๑

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้ าหน่ วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน/ผ้ ูกาํ กับดแล
ู /คณะกรรมการตรวจสอบ
การประเมินการควบคุมภายในของ
(เทศบาลตําบลอันตรา) สําหรับงวดตังแต่
้ วันที่
๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ ดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่ กําหนดอยู่ในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
ว่ า ด้ ว ยการกํ า หนดมาตรฐานการควบคุ ม ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุม ภายใน
ของ (เทศบาลตําบลอันตรา) ได้ จดั ให้ มีขึ ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของ ( เทศบาลตําบลอันตรา) จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้ านประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภาพของการดําเนิ นงานและการใช้ ทรั พยากร ซึ่ง รวมถึง การดูแลรั กษา
ทรั พย์ สิน การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่ วไหล การสิน้ เปลืองหรื อ การทุจริ ต
ด้ านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริหาร
(เทศบาลตําบลอันตรา) ได้ วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ๒ สํานัก/
กอง คื อ (๑) สํ า นัก ปลัด (๒) กองการศึก ษา โดยวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลตามองค์ ป ระกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่ า สํานักปลัด และกองการศึกษา มีระบบการควบคุมภายใน
ที่มีความเพียงพอ ประสบผลสําเร็ จในระดับเหนึง่
อย่ า งไรก็ ต าม ยัง คงมี จุด อ่อ นพบความเสี่ ย ง ที่ ต้ อ งจัด การบริ ห ารความเสี่ ย งหรื อ กํ า หนด
แผนการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ ๓ กิจกรรม เป็ นกิจกรรมเดิมที่ได้ วางแผนการปรับปรุง
ตามแบบ ปย.๓ จํ า นวน ๒ กิ จ กรรม และกิ จ กรรมที่ เ ป็ นจุด อ่ อ น/ความเสี่ ย งใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จํ า นวน
๑ กิจกรรม ดังนี ้

- ๙๖ -

สํานักปลัด
๑. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด เป็ นความเสีย่ งในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (กิจกรรมเดิมที่ได้ วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓) เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป ภาวะ
เศรษฐกิจตกตํา่ ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น รวมทังผู
้ ้ ที่ได้ รับ
การบําบัดแล้ วบางส่วนยังไม่มงี านทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหันมาเสพ และค้ ายาอีก
๒. กิจกรรมการทําบัตรประตัวประชาชน เป็ นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนราษฎร
(ความเสี่ยงใหม่) เนื่องจากประชาชนผู้มาติดต่อขอทําบัตรประจําตัวประชาชน แสดงหลักฐานเท็จในการยื่น
ขอมีบตั รประจําตัวประชาชน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการขอมีบตั รประจําตัวประชาชน ไม่รอบคอบใน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ประชาชนนํามายื่นฯ
กองการศึกษา
ั นา
๓. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็ นความเสี่ยงในภารกิจของงานจัดการศึกษาศูนย์พฒ
เด็กเล็ก (กิจกรรมเดิมที่ได้ วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓) ยังคงมีจดุ อ่อน คือ
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรัว้ กัน้ จึงไม่ปลอดภัย
ทัง้ นี ้ ได้ แ นบรายงานผลการติด ตามการปฏิ บัติต ามแผนปรั บ ปรุ ง การควบคุม ภายในของ
งวดก่ อ น (แบบติ ดตาม ปอ.๓) สรุ ป ผลการประเมิ น องค์ ป ระกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน
(แบบ ปอ. ๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ( แบบ ปอ. ๓) มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ลายมือชื่อ.................................................................
(นายชัชวาลย์ ยาวิเศษ)
ตําแหน่ง... นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา...
วันที่...๒๙...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๑...

ต ัวอย่าง
๓. รายงานผลการสอบทานการประเมิน
การควบคุมภายในของ
“ ผูต
้ รวจสอบภายใน ” (แบบ ปส.)
ื ับรองการควบคุมภายในของ
๔. หน ังสอร
“ เจ้าหน้าทีร่ ะด ับอาวุโส ” (แบบ ป.ย.๑-ร)

- ๙๗ -

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
โดย
ผ้ ูตรวจสอบภายใน
( ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖ )
แบบที่ ๒ กรณีพบข้ อบกพร่ อง หรื อข้ อสังเกตที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน นายกเทศมนตรีตาํ บลอันตรา
ข้ าพเจ้ าได้ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ เทศบาลตําบลอันตรา สําหรับงวด
ตังแต่
้ วันที่...๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๕๑...
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ซึ่ง
กําหนดอยู่ในเอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่ นดิน ว่ าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ การสอบทาน
ได้ ปฏิบตั ิอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทาน ไม่พบว่า สํานัก/กอง ของ เทศบาล
ตําบลอันตรา ไม่ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว และตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
อย่างไรก็ตาม มีข้อตรวจพบ / สังเกตที่มีนยั สําคัญ ดังนี ้
จากการสอบทาน พบความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรื อกําหนดแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ ๓ กิจกรรม เป็ นกิจกรรมเดิมที่ได้ วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓
จํานวน ๒ กิจกรรม และกิจกรรมที่เป็ นจุดอ่ อน/ความเสี่ยงใหม่ ท่ เี กิดขึน้ จํานวน ๑ กิจกรรม ดังนี ้
สํานักปลัด
๑. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด เป็ นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (กิจกรรมเดิมที่ได้ วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓) เนื่องจากสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการค้ ายาเสพติดมีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น รวมทัง้
ผู้ที่ได้ รับการบําบัดแล้ วบางส่วนยังไม่มีงานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด จึงหันมาเสพ และ
ค้ ายาอีก

- ๙๘ ๒. กิจกรรมการทําบัตรประจําตัวประชาชน เป็ นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนราษฎร
(ความเสี่ยงใหม่) เนื่องจากประชาชนผู้มาติดต่อขอทําบัตรประจําตัวประชาชน แสดงหลักฐานเท็จในการ
ยื่นขอมีบตั รประจําตัวประชาชน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการขอมีบตั รประจําตัวประชาชน ไม่รอบคอบ
ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ประชาชนนํามายื่นฯ
กองการศึกษา
ั นา
๓. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็ นความเสี่ยงในภารกิจของงานจัดการศึกษาศูนย์พฒ
เด็กเล็ก (กิจกรรมเดิมที่ได้ วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓) ยังคงมีจดุ อ่อน คือ
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริ เวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรัว้ กัน้ จึงไม่ปลอดภัย

ลายมือชื่อ..................................................ผู้ตรวจสอบภายใน
( นางสาวปราณี แย้ มยิ ้ม )
ตําแหน่ง...เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน ๕...
วันที่...๒๕...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ....๒๕๕๑...

- ๙๙ -

แบบ ปย.๑-ร

หนังสือรั บรองการควบคุมภายในของเจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโส
( ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่ อนที่มีนัยสําคัญ
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาํ บลอันตรา
การประเมิ น การควบคุม ภายในของ เทศบาลตํา บลอั น ตรา สํ า หรั บ งวดตัง้ แต่วั น ที่
...๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...ได้ ดาํ เนินการ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนดอยู่ใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ นดิน ว่ าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้ อ ๖ ระบบการควบคุม
ภายในของ เทศบาลตําบลอันตรา ได้ จดั ให้ มีขึ ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของ สํานัก/กอง ของ เทศบาลตําบลอันตรา จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้ านประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ ้นเปลือง หรื อการทุจริ ต
ด้ านความเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน และด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบตั ขิ องฝ่ ายบริ หาร
จากการสอบทาน ได้ วิเคราะห์ ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เทศบาล
ตํ า บลอัน ตรา ๒ สํ า นัก /กอง คื อ (๑) สํ า นัก ปลัด (๒) กองการศึก ษา โดยวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ผลตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่ า สํานักปลัด และกองการศึกษา มีระบบ
การควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดับเหนึง่
จากผลการประเมิน ดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลอันตรา สําหรับ
งวดตังแต่
้ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็ นไปตาม
มาตรฐานการควบคุม ภายในที่ ค ณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น กํ า หนด มี ค วามเพี ย งพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจดุ อ่อน/ความเสี่ยง ที่ต้องจัดการบริ หารความ
เสี่ยงหรื อกําหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ ๓ กิจกรรม เป็ นกิจกรรมเดิมที่ได้ วาง
แผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓ จํานวน ๒ กิจกรรม และกิจกรรมที่เป็ นจุดอ่อน/ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ ้น
จํานวน ๑ กิจกรรม ดังนี ้

- ๑๐๐ สํานักปลัด
๑. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ ปัญหายาเสพติด เป็ นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมเดิมที่ได้ วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓) เนื่องจากสภาพแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการค้ ายาเสพติด มีความซับซ้ อน
มากยิง่ ขึ ้น รวมทังผู
้ ้ ที่ได้ รับการบําบัดแล้ วบางส่วนยังไม่มีงานทํา มีรายได้ ไม่เพียงพอ เกิดความเครี ยด
จึงหันมาเสพ และค้ ายาอีก
๒. กิ จกรรมการทํ า บัตรประจํ าตัวประชาชน เป็ นความเสี่ ยงในภารกิ จ ของงานทะเบี ย น
ราษฎร (ความเสี่ยงใหม่) เนื่องจากประชาชนผู้มาติดต่อขอทําบัตรประจําตัวประชาชน แสดงหลักฐานเท็จ
ในการยื่นขอมีบตั รประจําตัวประชาชน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการขอมีบตั รประจําตัวประชาชนไม่
รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ประชาชนนํามายื่นฯ
กองการศึกษา
๓. กิ จกรรมการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก เป็ นความเสี่ยงในภารกิจของงานจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมเดิมที่ได้ วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓) ยังคงมีจดุ อ่อน คือ
(๑) ศนย์
ู ๑ ห้ องนํ ้าไม่ได้ มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก และไม่เพียงพอ
(๒) ศนย์
ู ๒ บริเวณด้ านหน้ าอยูต่ ดิ ถนนไม่มีรัว้ กัน้ จึงไม่ปลอดภัย
ทัง้ นี ้ ได้ แ นบรายงานผลการติ ด ตามการปฏิ บัติ ต ามแผนปรั บ ปรุ ง การควบคุม ภายใน
ของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) สรุ ปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ( แบบ ปอ. ๓) มาพร้ อมนี ้แล้ ว

ลายมือชื่อ.................................................เจ้ าหน้ าที่ระดับอาวุโส
(นายโอภาส ชัยนาม)
ตําแหน่ง...ปลัดเทศบาลตําบลอันตรา...
วันที่...๒๗... เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๑...

ภาคผนวก ก

ก-๑

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
----------------โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อให้ หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายใน
ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการดําเนินงานและแก่การใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สนิ ของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
“หน่ วยรั บตรวจ” หมายความว่า
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ น กระทรวง ทบวง หรื อ กรม
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้ องถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณหรื อตามกฎหมายอื่น
(๕) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๖) หน่วยงานที่ได้ รับเงินอุดหนุนหรื อกิจการที่ได้ รับเงิน หรื อทรัพย์สนิ ลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรื อ (๕)
(๗) หน่วยงานอื่นใดหรื อกิจการที่ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให้ สาํ นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผู้ตรวจสอบ
“หน่ ว ยงานของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด เทศบาล
องค์การบริ หารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตังขึ
้ ้น

ก-๒
“ผ้ ูกาํ กับดแล
ู ” หมายความว่า บุคคลหรื อคณะบุคคลผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรื อ
บังคับบัญชา ผู้รับตรวจ หรื อ หน่วยรับตรวจ
“ผ้ ูรับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้ าส่วนราชการ หัวหน้ าหน่วยงาน หรื อ ผู้บริหารระดับสูง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการหรื อการบริหารของหน่วยรับตรวจ
“ฝ่ ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรื อผู้บริ หารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
“ผ้ ูตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ
หรื อดํารงตําแหน่งอื่นที่ทําหน้ าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบตั งิ านที่ผ้ กู ํากับดูแล ฝ่ ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจจัดให้ มีขึ ้น เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วย
รับตรวจจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ซึง่ รวมถึงการทุจริ ตในหน่วยรับตรวจ ด้ านความเชื่อถือได้ ของการรายงานทางการเงินและด้ านการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายระเบียบ ข้ อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
ข้ อ ๔ ให้ ผ้ กู ํากับดูแล และหรื อฝ่ ายบริหารเป็ นผู้รับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ ายระเบียบนี ้ไปใช้ เป็ นแนวทางสําหรับการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ข้ อ ๕ ให้ หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้ มาตรฐานการควบคุมภายในท้ าย
ระเบียบนี ้เป็ นแนวทางให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับ โดยอย่างน้ อยต้ องแสดงข้ อมูลดังนี ้
(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงค์การดําเนินงานที่สาํ คัญในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม
(๒) ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซือ่ สัตย์ และจริยธรรมของ
ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในหน่วยรับตรวจ
(๓) ความเสีย่ งที่สาํ คัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(๔) ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันหรื อลดความเสีย่ งที่สําคัญตาม(๓)
(๕) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ให้ หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้ าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ ามี) ทุกหกสิบวัน พร้ อมทังส่
้ งสําเนาให้ สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินด้ วย เว้ นแต่ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ ดําเนินการเป็ นอย่างอื่น

ก-๓
ข้ อ ๖ ให้ ผ้ ูรับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่นดิน ผู้กํา กับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้นปี งบประมาณหรื อปี
ปฏิทินแล้ วแต่กรณี เว้ นแต่การรายงานครัง้ แรกให้ กระทําภายในสองร้ อยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุม
ภายในแล้ วเสร็ จ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(๑) ทําความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้ อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี ้
หรื อไม่
(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด รวมทังข้
้ อมูลสรุ ปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประกอบด้ วย
(ก) สภาพแวดล้ อมการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(๓) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้ อมข้ อเสนอแนะและแผนการปรับปรุ งระบบการควบคุม
ภายใน
ข้ อ ๗ ในกรณี ห น่ ว ยรั บ ตรวจไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี ไ้ ด้ ให้ ขอทํ า ความตกลงกั บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้ อ ๘ ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรื อปล่อยปละละเลยในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี ้ หรื อตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
การณ์ของหน่วยรับตรวจนันให้
้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้ อสังเกตและความเห็นพร้ อมทังพฤติ
้
กระทรวงเจ้ าสังกัด หรื อผู้บงั คับบัญชาหรื อผู้ควบคุมกํากับ หรื อรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้ วแต่กรณีเพื่อ
กําหนดมาตรการที่จําเป็ นเพื่อให้ หน่วยรับตรวจไปปฏิบตั ิ
ในกรณีกระทรวงเจ้ าสังกัดหรื อผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้ควบคุมกํากับหรื อรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานต่อประธาน
รัฐสภา เพื่อแจ้ งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้ องเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่และแจ้ งไป
ยั ง คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ของรั ฐ สภา เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัตริ ายจ่ายประจําปี

ก-๔
ข้ อ ๙ ให้ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี ้ และให้ คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการบังคับใช้ ระเบียบนี ้
ในกรณีมีเหตุอนั สมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอาจยกเว้ นหรื อผ่อนผันการปฏิบตั ติ าม
ความในระเบียบนี ้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

( นายปั ญญา ตันติยวรงค์ )
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

ก-๕

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน
มาตรฐานการควบคุมภายใน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทนํา
๑. การควบคุมภายในเป็ นปั จจัยที่จะช่วยให้ การดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีประสิทธิผล
และช่วยป้องกันหรื อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ไม่วา่ จะในรูป ของความสิ ้นเปลือง ความสูญ
เปล่าของการใช้ ทรัพย์สนิ หรื อการกระทําอันเป็ นการทุจริ ต
๒. มาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนี ้ได้ จดั ทําจากผลการ ตรวจสอบและ
ประสบการณ์การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทังได้
้ อนุวตั ติ ามมาตรฐานสากล คือ รายงาน
ของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ ๕ แห่ง และ แนวทางปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ มาตรฐานการควบคุมภายในของ
สถาบันการตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ ( International Organization Of Supreme Audit Institutions –
INTOSAI) มาปรับใช้ ตามความ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมของไทย

แนวคิด
๓. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน มีดงั นี ้
(๑) การควบคุมภายในเป็ นส่ วนประกอบที่แทรกอย่ ูในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายใน
เป็ นสิ่งที่ต้องกระทําอย่างเป็ นขันตอน
้
มิใช่เป็ นผลสุดท้ ายของการกระทํา แต่เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องและแทรก
อยู่ในการปฏิบตั ิงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ ฝ่ ายบริ หารจึงควรนําการควบคุมภายในมาใช้ โดยรวมเป็ นส่วน
หนึง่ ของกระบวนการบริ หารงาน ซึง่ ได้ แก่ การวางแผน การดําเนินการและการติดตามผล
(๒) การควบคุมภายในเกิดขึน้ ได้ โดยบุคลากรของหน่ วยรั บตรวจ บุคลากรทุกระดับของหน่วย รับ
ตรวจเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการทําให้ มีการควบคุมภายในเกิดขึ ้นในหน่วยรับตรวจ ฝ่ ายบริหารเป็ นผู้รับผิดชอบใน
การจัดให้ มีระบบการควบคุมที่ดี โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ การวางกลไกการควบคุมและการกําหนดกิจกรรม
ต่างๆ รวมทัง้ การติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิตาม
ระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ ้น
(๓) การควบคุมภายในให้ ความมั่นใจอย่ างสมเหตุสมผลว่ าจะบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ที่กําหนด
แม้ ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ เกิดความมัน่ ใจว่าจะทําให้ การดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ เพราะการควบคุมภายในยังมีข้อจํากัดจากปั จจัยอื่นซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ เช่น การใช้ ดุลยพินิจผิดพลาดการสมรู้ ร่วมคิดกัน การปฏิบตั ิผิดกฎหมาย
ระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ นอกจากนี ก้ ารวางระบบการควบคุม ภายในจะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ต้ น ทุน และ
ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกันว่าผลประโยชน์ที่ได้ รับจากการควบคุมภายในจะคุ้มค่ากับต้ นทุนที่เกิดขึ ้น

ก-๖
คํานิยาม
๔. “หน่ วยรั บตรวจ” หมายความว่า
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ น กระทรวง ทบวง หรื อ กรม
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้ องถิ่น ได้ แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริ หาร
้ ้น
ส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตังขึ
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณหรื อตามกฎหมายอื่น
(๕) หน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ แก่ หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน เป็ นต้ น
(๖) หน่วยงานที่ได้ รับเงินอุดหนุน หรื อ กิจการที่ได้ รับเงิน หรื อทรัพย์สนิ ลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรื อ (๕) ได้ แก่ องค์กรเอกชน เป็ นต้ น
(๗) หน่วยงานอื่นใดหรื อกิจการที่ได้ รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให้ สาํ นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็ นผู้ตรวจสอบ
๕. “ผ้ ูกาํ กับดแล
ู ” หมายความว่า บุคคลหรื อคณะบุคคลผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรื อ
บังคับบัญชา ผู้รับตรวจ หรื อ หน่วยรับตรวจ
• ในกรณีหน่วยรับตรวจระดับกรม ได้ แก่ ปลัดกระทรวง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า
• ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็ นรัฐวิสาหกิจ ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หารของรัฐวิสาหกิจนัน้
• ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็ นหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ได้ แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนในกรณี
ั ้ ่ในส่วนภูมิภาค ได้ แก่ อธิ บดีหรื อผู้ดํารง
หน่วยรับตรวจเป็ นหน่วยงานของราชการส่วนกลางแต่ตงอยู
ตําแหน่งเทียบเท่า
• ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็ นหน่วยงานของราชการส่วนท้ องถิ่น ได้ แก่ ผู้วา่ ราชการจังหวัด นายอําเภอ
• ในกรณีหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้ แก่ บุคคลหรื อ คณะบุคคลที่เป็ นผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนัน้
๖. “ผ้ ูรับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้ าส่วนราชการ หัวหน้ าหน่วยงานหรื อผู้บริ หารระดับสูง ผู้รับผิดชอบใน
การปฏิบตั ริ าชการหรื อการบริหารของหน่วยรับตรวจ
๗. “ฝ่ ายบริหาร” หมายความว่า ผู้รับตรวจ หรื อผู้บริ หารทุกระดับของหน่วยรับตรวจ
๘. “ผ้ ูตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดาํ รงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจหรื อ
ดํารงตําแหน่งอื่นที่ทําหน้ าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
๙. “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบตั งิ านที่ผ้ กู ํากับดูแล ฝ่ ายบริหารและบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจจัดให้ มีขึ ้น เพื่อสร้ างความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจจะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้ านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ซึง่ รวมถึงการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้ านความเชื่อถือได้ ของการรายงานทางการเงินและด้ านการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายระเบียบ ข้ อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี

ก-๗
ขอบเขตการใช้
๑๐. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําขึน้ เป็ นแม่ บท สําหรับหน่วยรับตรวจทุกหน่วยใช้ เป็ นแนวทางจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในให้ เหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความสลับซับซ้ อน ของส่วนงานในความรับผิดชอบ
และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและปรับปรุง การควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็ นที่น่าพอใจอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการ นํามาตรฐานไปใช้ จะต้ องไม่ขดั กับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนด

วัตถุประสงค์ ของการควบคุมภายใน
๑๑.ผู้กํากับดูแลฝ่ ายบริ หารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้ องให้ ความสําคัญต่อวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานนี ้ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
(๑) เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives)
ได้ แก่ การปฏิบตั งิ านและการใช้ ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ ้นเปลือง
หรื อการทุจริตในหน่วยรับตรวจ
(๒) เพื่อให้ เกิดความน่ าเชื่อถือได้ ของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting
Objectives) ได้ แก่ การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใช้ ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจให้ เป็ นไปอย่าง
ถูกต้ อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
(๓) เพื่อให้ เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง (Compliance
Objectives) ได้ แ ก่ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การ
ดําเนินงานของหน่วยรั บตรวจ รวมทัง้ การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่ หน่วยรั บตรวจได้
กําหนดขึ ้น
๑๒. วัต ถุป ระสงค์ ข องการควบคุม ภายในของแต่ ล ะหน่ ว ยรั บ ตรวจจะแตกต่ า งกัน ไปขึ น้ กับ ฝ่ ายบริ ห าร
ให้ ความสําคัญกับวัตถุประสงค์ใดมากกว่ากัน กล่าวคือ บางหน่วยงานอาจเน้ นเรื่ องระวังป้องกันการทุจริ ต
การรั่วไหล บางหน่วยงานเน้ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ทางการบริ หารบางหน่วยงาน เน้ นเรื่ องการใช้ ประโยชน์
สูงสุดจากทรั พยากร บางหน่วยงานอาจเน้ นเรื่ องการรายงานถูกต้ องซึ่ง เป็ นเรื่ องของนโยบาย ทัศนคติ
ลักษณะหน่วยงาน หรื อทุกเรื่ องผสมผสานกัน การจัดวางระบบการควบคุมภายในจึงควรให้ ความสําคัญกับ
การกําหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่กําหนด และปรับปรุงการควบคุมให้ มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยูเ่ สมอ

ก-๘
องค์ ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
๑๓. มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้ วย องค์ประกอบ ๕ ประการ ซึง่ ผู้กํากับดูแลและฝ่ ายบริหาร
จะต้ องจัดให้ มีในการดําเนินงานเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
(๑) สภาพแวดล้ อมของการควบคุม ( Control Environment )
(๒) การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment)
(๓) กิจกรรมการควบคุม ( Control Activities)
(๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications)
(๕) การติดตามประเมินผล ( Monitoring)
๑๔. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม
“สภาพแวดล้ อมของการควบคุม” หมายถึง ปั จจัยต่างๆ ซึง่ ร่ วมกันส่งผลให้ มีการควบคุมขึ ้นใน
หน่วยรั บตรวจ หรื อทํ าให้ การควบคุมที่ มี อยู่ได้ ผลดีขึน้ หรื อในทางตรงข้ ามสภาพแวดล้ อมอาจทํ าให้ การ
ควบคุมย่อหย่อนลงได้ ตัวอย่างปั จจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมการควบคุมภายใน เช่น ปรัชญาและรู ปแบบ
การทํ า งานของผู้บ ริ ห าร ความซื่ อ สัต ย์ แ ละจริ ย ธรรม ความรู้ ทัก ษะและความสามารถของบุค ลากร
โครงสร้ างการจัดองค์ กร การมอบอํานาจและหน้ าที่ความรั บผิดชอบ นโยบายและวิธีบริ หารด้ านบุคลากร
เป็ นต้ น
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมของการควบคุม ผู้กํากับดูแล ฝ่ ายบริหาร และบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจต้ องสร้ างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ การควบคุมภายในโดยส่งเสริ ม
ให้ บคุ ลากรทุกคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบและตระหนักถึงความ
จําเป็ นและความสําคัญของการควบคุมภายใน รวมทัง้ ดํารงรักษาไว้ ซงึ่ สภาพแวดล้ อมของการควบคุมที่ดี
๑๕. การประเมินความเสี่ยง
“ความเสีย่ ง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรื อเหตุการณ์ซงึ่ ไม่พงึ ประสงค์ที่ทําให้ งานไม่ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด
“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทัง้ การกํ าหนดแนวทางที่จําเป็ นต้ องใช้ ในการ
ควบคุมความเสี่ยง หรื อการบริ หารความเสี่ยงในการดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝ่ ายบริ หาร
ต้ องประเมินความเสี่ยงทังจากปั
้
จจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยรับ
ตรวจอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ก-๙
๑๖. กิจกรรมการควบคุม
“กิจกรรมการควบคุม” หมายถึง นโยบาย และวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายบริ หารกําหนดให้ บคุ ลากรของ
หน่วยรั บตรวจปฏิบัติเพื่อลดหรื อควบคุมความเสี่ยง และได้ รับการสนองตอบโดยการปฏิบัติตามตัวอย่า ง
กิจกรรมการควบคุม เช่น การสอบทานงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สนิ การแบ่งแยกหน้ าที่การงาน เป็ นต้ น
ในการดําเนิ นการเกี่ ยวกับกิ จกรรมการควบคุมฝ่ ายบริ หารต้ องจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อป้องกันหรื อลดความเสียหาย ความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ ้นและให้ สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื ้องต้ น จะต้ องแบ่งแยก
หน้ า ที่ ก ารงานภายในหน่ ว ยรั บ ตรวจอย่ า งเหมาะสม ไม่ ม อบหมายให้ บุค คลใดบุค คลหนึ่ ง มี ห น้ า ที่ เ ป็ น
ผู้รับผิดชอบปฏิบตั งิ านที่สําคัญหรื องานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตังแต่
้ ต้นจนจบแต่ถ้ามีความจําเป็ นให้ กิจกรรม
การควบคุมอื่นที่เหมาะสมทดแทน
๑๗. สารสนเทศและการสื่อสาร
“สารสนเทศ”หมายถึง ข้ อมูลข่าวสารทางการเงิน และข้ อมูลข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจไม่ว่าเป็ นข้ อมูลจากแหล่งภายในหรื อภายนอก ในการดําเนินการเกี่ยวกับการสารสนเทศ
และการสื่อสารฝ่ ายบริ หารต้ องจัดให้ มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและสื่อสารให้ ฝ่ายบริ หารและบุคลากรอื่นๆ ที่
เหมาะสมทัง้ ภายในและภายนอก หน่วยรั บตรวจ ซึ่งจํ าเป็ นต้ องใช้ สารสนเทศนัน้ ในรู ปแบบที่ เหมาะสม
และทันเวลา
๑๘. การติดตามประเมินผล
“การติดตามประเมิ น ผล” หมายถึ ง กระบวนการประเมิน คุณภาพการปฏิบัติง านและประเมิน
ประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในที่ วางไว้ อย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ โดยการติดตามผลในระหว่างกา
ปฏิบตั ิงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็ นรายครัง้ ( Separate Evaluation ) ซึง่ แยกเป็ นการ
ประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง ( Control Self - Assessment )เช่น การประเมินการควบคุมโดยกลุ่ม
ผู้ปฏิบตั ิงานภายในส่วนงานนันๆ
้ และการประเมินการควบคุมอย่างเป็ นอิสระ (Independent Assessment)
เช่น การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก เป็ นต้ น
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล ฝ่ ายบริหารต้ องจัดให้ มีการติดตามประเมินผล
โดยการติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั งิ านและการประเมินผลเป็ นรายครัง้ อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อให
ความมัน่ ใจว่า
• ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ เพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบตั จิ ริง
• การควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล
• ข้ อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา
• การควบคุมภายในได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตุลาคม ๒๕๔๔

ภาคผนวก ข

ข-๑
( ตัวอย่ าง คําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการฯ )

คําสัง่ เทศบาลตําบลอันตรา
ที่ ๒๒ /๒๕๕๑
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการและคณะทํ
้
างานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖ ของเทศบาลตําบลอันตรา
………………………………….
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ กําหนดไว้ รายงานผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้นปี งบประมาณ นัน้
เพื่อให้ ระบบการควบคุมภายในที่ได้ กําหนดไว้ มีการนําไปปฏิบตั ิให้ เกิดประสิทธิ ผลดําเนินการ
ด้ วยความเรี ยบร้ อยถูกต้ องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์ สูงสุด ในการบริ หารจัดการ
จึงขอแต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํ
้
างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖ ของเทศบาล
ตําบลอันตรา ดังต่อไปนี ้
(๑) นายโอภาส ชัยนาม
ปลัดเทศบาล
ประธานคณะทํางาน
(๒) นางสาวสุดใจ แสนสวย ผู้อํานวยการกองคลัง
คณะทํางาน
(๓) นายเจริ ญ ธรรมะ
ผู้อํานวยการกองช่าง
คณะทํางาน
(๔) นายเดชา โชคช่วย
หัวหน้ าสํานักปลัด
คณะทํางาน/เลขานุการ
(๕) นายมารุต สุดสงวน เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
หรื อผู้มาดํารงตําแหน่งแทน
(๖) นายวิเชียร เขี ้ยวแก้ ว นิตกิ ร ๕ หรื อผู้มาดํารงตําแหน่งแทน คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
ปลัดเทศบาลตําบลอันตรา เป็ นผู้ควบคุม กําหนดแนวทางการดําเนินงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของเทศบาลตําบลอันตรา โดยดําเนินการดังนี ้
๑. ให้ ทกุ สํานัก/กอง สํารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้ างของฝ่ าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริ หารความ
เสี่ยง เพื่อให้ เกิดประสิทธิผล และดําเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๒. ให้ ทกุ สํานัก / กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖
งวดปี งบประมาณ ๒๕๕๑ ตามแบบฟอร์ มที่กําหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center)
ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดังนี ้
/แบบติดตาม ปย.3...

ข-๒
(๑) แบบติดตาม ปย.๓
(๒) แบบ ปย.๒–๑ (อนุโลมสําหรับ อบต.ไม่ต้องจัดทํา)
(๓) แบบ ปย.๒
(๔) แบบ ปม.
(๕) แบบ ปย.๓
(๖) แบบ ปย.๑
๓. ให้ เลขานุการคณะทํางานฯ วิเคราะห์ ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของทุกสํานัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ และรายงานผู้กํากับดูแล, คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ตามแบบฟอร์ มดังนี ้
(๑) แบบติดตาม ปอ.๓
(๒) แบบ ปอ.๒
(๓) แบบ ปอ.๓
(๔) แบบ ปอ.๑
(๕) แบบ ปส. (กรณีมีผ้ ตู รวจสอบภายใน)
(๖) แบบ ปย.๑ - ร
๔. ให้ เลขานุการคณะทํางานฯ ติดตามเร่ งรัด สํานัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกํ าหนดข้ างต้ น
โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้ รายงานปลัดเทศบาลตําบลอันตราทราบ โดยด่วน
๕. ให้ คณะทํางานเป็ นผู้ดําเนินการประสานการดําเนินงาน เป็ นพี่เลี ้ยง เป็ นที่ปรึ กษา เสนอแนะ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สํานัก/กอง เพื่อให้ เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็ นรูปธรรม
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๑

(นายชัชวาลย์ ยาวิชยั )
นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา

ข- ๓
(ตัวอย่ าง หนังสือที่ นายก ทต.อันตรา แจ้ งสํานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน)

บ ันทึกข้อความ
ส่ วนราชการ เทศบาลตําบลอันตรา (สํานักปลัด) โทร ๐๓๗ - ๒๒๒๒๒๒
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ที่ พน ๑๑๑๑/๒๕๐
เรื่ อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้ อ ๖) ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๑
เรี ยน ผู้อํานวยการกองทุกกอง และหัวหน้ าสํานักปลัด
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให้ หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้ อ ๕) โดยใช้ มาตรฐาน
การควบคุมภายในเป็ นแนวทางให้ แล้ วเสร็ จภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับ และรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้ อ ๖) อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ ภายในเก้ าสิบวันนับจากวันสิ ้น
ปี งบประมาณ ซึง่ ทต.อันตรา ได้ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ไว้ แล้ ว นัน้
สําหรับงวดปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) จะเป็ น
การติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในที่ ได้ จัดทํ าไว้ แล้ ว
ของปี งบประมาณที่ผา่ นมา (ปี ๒๕๕๐) ดังนัน้ จึงขอให้ ทกุ สํานัก/กองดําเนินการดังนี ้
๑. ปรับปรุงคําสัง่ แบ่งงานภายในสํานัก/กอง ให้ ชดั เจน
๒.ปรั บ ปรุ ง คํ า สั่ง แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน (ข้ อ ๖)
ของสํานัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้ อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย
(สํา นัก /กอง) ตามแบบฟอร์ ม ที่ กํ า หนด ได้ แก่ แบบติด ตาม ปย.๓ , แบบ ปย.๒-๑ , แบบ ปย.๒ , แบบ ปม.,
แบบ ปย.๓ และ แบบ ปย.๑ ส่งให้ เลขานุการฯ (center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
ระดับองค์กร ให้ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์ มที่ระเบียบฯ
กําหนด ได้ แก่ แบบติดตาม ปอ.๓ , แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๓ ,แบบ ปอ.๑ , แบบ ปส. และ แบบ ปย.๑-ร แล้ ว
รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริ ม
การปกครองท้ องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ และรายงานผู้กํากับดูแล , คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ตามคําสัง่ เทศบาลตําบลอันตรา ที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
๒๕๕๑ อนึง่ การจัดทํารายงานตามแบบฟอร์ มและการจัดส่งรายงาน ให้ ปฏิบตั ติ าม “ผังภาพ” ที่แนบมาพร้ อมนี ้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด

(นายชัชวาลย์ ยาวิชยั )
นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา

ข-๔
( ตัวอย่ าง คําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการฯ สํานักปลัด )

คําสัง่ เทศบาลตําบลอันตรา
ที่ ๒๕ / ๒๕๕๑
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการและคณะทํ
้
างานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา
………………………………….
ตามคําสัง่ เทศบาลตําบลอันตรา ที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ ทกุ สํานัก/กอง
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้ อ ๖) แล้ วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ นัน้
เพื่อให้ การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักปลัด ดําเนินการด้ วย
ความเรี ยบร้ อย ถูกต้ องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํ
้
างานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี ้
ประธานคณะทํางาน
(๑) นายเดชา โชคช่วย หัวหน้ าสํานักปลัด
(๒) นายวิชยั งามขํา
บุคลากร ๖
คณะทํางาน
(๓) นายมานพ สะอาด เจ้ าพนักงานป้องกันฯ ๖
คณะทํางาน
(๔) นายสมโชค ทองดี
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทะเบียนฯ ๖ คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ
(๕) นายมารุต สุดสงวน เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์ฯ ๖
(๖) นายวิเชียร เขี ้ยวแก้ ว นิตกิ ร ๕
คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้ คณะกรรมการ/คณะทํ า งานติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน รายงานผล
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักปลัด แล้ วจัดส่งรายงานให้ หัวหน้ าสํานักปลัดทราบ
เพื่ อ รายงานคณะกรรมการ/คณะทํ า งานติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุม ภายในเทศบาลตํ า บลอัน ตรา
ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ และให้ ดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักปลัด
อย่างต่อเนื่ อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล
ตําบลอันตรา ทุกสิ ้นไตรมาส
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(นายชัชวาลย์ ยาวิชยั )
นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา

ข-๕
( ตัวอย่ าง คําสั่งแต่ งตัง้ คณะกรรมการฯ กองการศึกษา )

คําสัง่ เทศบาลตําบลอันตรา
ที่ ๒๗ / ๒๕๕๑
เรื่ อง แต่งตังคณะกรรมการและคณะทํ
้
างานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองการศึกษา เทศบาลตําบลอันตรา
………………………………….
ตามคําสัง่ เทศบาลตําบลอันตรา ที่ ๒๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ ทุกสํานัก/กอง
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุม ภายใน พ.ศ ๒๕๔๔ (ข้ อ ๖) แล้ ว รายงานผลต่อ คณะกรรมการและทํ า งานติด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ นัน้
เพื่อให้ การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ดําเนินการด้ วย
ความเรี ย บร้ อย ถูก ต้ อ งตามมาตรฐานการควบคุม ภายใน จึง ขอแต่ง ตัง้ คณะกรรมการ/คณะทํ า งานติด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี ้
(๑) นายเครื อเทพ ชบาเถา
นักวิชาการศึกษา ๗
ประธานคณะทํางาน
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองการศึกษา

(๒) น.ส.ดวงนภา เครื อรัตน์
(๓) น.ส.บัวผุด ดอกตูม
(๔) น.ส.ชมพู สวยงาม

นักวิชาการศึกษา ๓
คณะทํางาน/เลขานุการ
ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
คณะทํางาน
ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
คณะทํางาน/ผู้ชว่ ยเลขานุการ
หรื อผู้มาดํารงตําแหน่งแทน
โดยให้ คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้ วจัดส่งรายงานให้ ผ้ ูอํานวยการกองการศึกษา เพื่ อรายงาน
คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลอันตรา ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๑ และให้ ดํ าเนิน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึก ษาอย่างต่อเนื่ อง รายงานผลต่อ
คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลอันตราทุกสิ ้นไตรมาส
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(นายชัชวาลย์ ยาวิชยั )
นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา

ข-๖

คํ่าสัง่ เทศบาลตําบลอันตรา
ที่ ๑๙ / ๒๕๕๑
เรื่ อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้ าที่ภายในสํานักปลัด
-------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้ อง จึงให้ ยกเลิกคําสัง่ อบต.อันตรา ที่ ๑๔๗/
๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่ อง กําหนดงานและหน้ าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้ างประจําของสํานักปลัด โดยกําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้ พนักงานเทศบาลทุกคน
ภายในสํานักปลัด ปฏิบตั งิ านใหม่ ดังนี ้
สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลอันตรา
มอบหมายให้ นายโอภาส ชัยนาม นักบริ หารงาน อบต.๘ ดํารงตําแหน่ง ปลัดเทศบาล
ตําบลอันตรา เป็ นหัวหน้ าพนักงานเทศบาล และลูกจ้ างประจําทุกคนของเทศบาลตําบลอันตรา รองจาก
นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา โดยมี นายเดชา โชคช่ วย ตําแหน่ ง หัวหน้ าสํานักปลัด เป็ นผู้ช่วย ซึ่งมี
หน้ าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลเทศบาลตําบลอันตรา เป็ นไปตามนโยบายที่นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา สัง่ การ
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น และ จังหวัดพัฒนา รวมทังอํ
้ านาจหน้ าที่อื่นๆ
ตามที่กฎหมายกําหนดไว้ ในการปฏิบตั ิงานของเทศบาลตําบลอันตรา กรณีไม่มีปลัดเทศบาลตําบลอันตรา
หรื อปลัดเทศบาลตําบลอันตราไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ มอบหมายให้ หวั หน้ าส่วนราชการที่มีระดับการดํารง
ตําแหน่งสูงสุดเป็ นผู้รักษาราชการแทน โดยแบ่งส่วนราชการเป็ นฝ่ าย/งานต่างๆ ดังนี ้
๑. ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป
๑.๑ นายวิชัย งามขํา ตําแหน่ง บุคลากร ๖ เป็ นหัวหน้ า มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) ควบคุมตรวจสอบการทํางานและแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดข้ องในการปฏิบตั งิ านต่างๆ ของ
พนักงานเทศบาลตําบลและลูกจ้ างของสํานักปลัดเทศบาลตําบลอันตรา
(๒) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริ หารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้ างประจํา ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานัก/กองต่างๆ ภายในเทศบาลตําบลอันตรา
(๓) ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้ างประจํา
ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานัก/กองต่างๆ ภายในเทศบาลตําบลอันตรา

ข-๗
(๔) งานการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึ กอบรม การประชุม / สัมมนาพนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้ างประจํา ของทุกสํานัก/กองภายในเทศบาลตําบลอันตรา
(๕) งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้ างประจํา ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานัก/กองต่างๆ ภายในเทศบาลตําบลอันตรา
(๖) งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์
(๗) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๑.๒ นางโสภา คงงาม ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป ๔ เป็ นผู้ช่วยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และเครื่ องราชต่างๆของพนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้ างประจํา
(๒) งานทะเบียนประวัตินายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา กรรมการบริ หารเทศบาลตําบล
อันตรา สมาชิกเทศบาลตําบล พนักงานเทศบาลตําบลและลูกจ้ างประจําภายในเทศบาลตําบลอันตรา
(๓) งานบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้ ายและเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลตําบลและลูกจ้ างประจํา
(๔) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาลตําบลอันตราและลูกจ้ างประจํา
(๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๑.๓ นางสาวอุไลวัลย์ วงศ์ ไพโรจน์ ตําแหน่ง เจ้ าพนักงานธุรการ ๒ เป็ นผู้ช่วยในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และมีความรับผิดชอบดังนี ้
(๑) ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ ตอบหนังสือและเรื่ องนําเสนอ
ผู้บริ หาร
(๒) จัดการประชุมสภาเทศบาลตําบล และจัดทํารายงานการประชุมของเทศบาลตําบลอันตรา
(๓) งานดูแลรักษา จัดเตรี ยมและให้ บริการด้ านสถานที่ วัสดุอปุ กรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภา
(๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๑.๔ นางสาวสมใจ มีทรัพย์ ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล ๓ เป็ นผู้ช่วยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
และมีความรับผิดชอบดังนี ้
(๑) งานบันทึกข้ อมูลต่างๆ
(๒) โครงการอินเตอร์ เน็ตตําบล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(๓) งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลอันตรา
(๔) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

ข-๘
๑.๕ นางสายใจ งามขํา ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป ๓ เป็ นผู้ชว่ ยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน และทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของสํานักปลัด เทศบาลตําบล
อันตรา
(๒) งานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจําปี และการลาอื่นๆ
(๓) งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี ้ยงรับรองการประชุม สัมมนาต่างๆ
(๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๑.๖ นายสําราญ ดําขํา ตําแหน่ง นักการภารโรง เป็ นผู้ชว่ ยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) เปิ ด – ปิ ด สํานักงานเทศบาลตําบลอันตรา
(๒) งานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ทํางาน และทรัพย์สนิ ของทาง
ราชการ
(๓) งานดูแล บํารุงรักษาต้ นไม้ ไม้ ดอก ไม้ ประดับ บริเวณอาคารสํานักงานและอาคารที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลอันตรา
(๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๑.๗ นายชนินทร์ วัฒนา ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เป็ นผู้ช่วยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) ขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ ๒๒๒๒ พัฒนา และหมายเลขทะเบียน นข ๕๕๕ พัฒนา
(๒) ดูแล บํารุงรักษารถยนต์ของสํานักงาน ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมที่จะใช้ ปฏิบตั งิ าน
(๓) งานเดินหนังสือราชการภายในสํานักงานและนอกสถานที่
(๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒. งานนโยบายและแผน
๒.๑ นายมารุ ต สุดสงวน ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ เป็ นหัวหน้ า มีหน้ าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลและแผนพัฒนาเทศบาลตําบลประจําปี ต่างๆ
ของเทศบาลตําบลอันตรา
(๒) งานจัดทําข้ อบังคับตําบลและข้ อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจําปี
(๓) งานขออนุมตั ดิ ําเนินการตามข้ อบัญญัตงิ บประมาณต่างๆ
(๔) งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนของเทศบาลตําบลอันตรา
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(๕) งานด้ านวิชาการ ระบบข้ อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
ของเทศบาลตําบลอันตรา
(๖) งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตําบลอันตรา
(๗) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒.๒ นางสาวอัญชลี แสนดี ตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล ๔ เป็ นผู้ชว่ ยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
มีหน้ าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานบันทึกข้ อมูลต่างๆ และงานดูแลเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลอันตรา
(๒) งานพัสดุจดั ซื ้อ/จัดจ้ างของสํานักปลัดเทศบาลตําบลอันตรา
(๓) งานจัดเก็บข้ อมูล จปฐ.
(๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒.๓ นางสาวศรั ญญา บุญช่ วย ตําแหน่ง เจ้ าพนักงานธุรการ ๒ เป็ นผู้ช่วยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
มีหน้ าที่และมีความรับผิดชอบดังนี ้
(๑) ปฏิบตั เิ กี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
(๒) งานประสานการจัดทําแผนพัฒนาประชาคมหมูบ่ ้ าน
(๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๒.๔ นายประสิทธิ์ สุขใจ ตําแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๓ เป็ นผู้ชว่ ยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
มีหน้ าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานเผยแพร่ขา่ วสารของเทศบาลตําบลอันตรา
(๒) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาลตําบล จังหวัด และรัฐบาล
(๓) งานรวบรวมข้ อมูลสถิตติ า่ งๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
(๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๓. งานกฎหมายและคดี
๓.๑ นายวิเชียร เขีย้ วแก้ ว ตําแหน่ง นิตกิ ร ๕ รักษาการหัวหน้ า มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) จัดทําร่างข้ อบังคับตําบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของเทศบาลตําบล
(๒) งานรับและดําเนินการเรื่ องร้ องเรี ยน - ร้ องทุกข์
(๓) งานดําเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญาและทางวินยั ของพนักงานเทศบาลตําบลและลูกจ้ าง
(๔) งานตรวจสอบความถูกต้ องของการขออนุมตั ดิ ําเนินการตามข้ อบังคับตําบล ก่อนการบังคับใช้
(๕) งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ของเทศบาลตําบล
(๖) งานนิตกิ รรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเทศบาลตําบล หรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
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๓.๒ นางสังเวียน คมคาย ตําแหน่ง เจ้ าพนักงานธุรการ ๓ เป็ นผู้ช่วยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
มีหน้ าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานจัดทําทะเบียนคุมเกี่ยวกับเรื่ องร้ องเรี ยน – ร้ องทุกข์ตา่ งๆ ของเทศบาลตําบล
(๒) งานเกี่ยวกับธุรการ
(๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.๑ นายมานพ สะอาด ตําแหน่ง เจ้ าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖ เป็ นหัวหน้ า
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) งานช่วยเหลือและฟื น้ ฟูผ้ ทู ี่ได้ รับภัยต่างๆ
(๓) งานกู้ภยั ต่างๆ
(๔) งานรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของเทศบาลตําบล
(๕) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(๖) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๔.๒ จ.อ.อํานวย มาศิริ ตําแหน่งเจ้ าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔ เป็ นผู้ช่วย
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานจัดทําแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) งานช่วยเหลือและฟื น้ ฟูผ้ ทู ี่ได้ รับภัยต่างๆ
(๓) งานกู้ภยั ต่างๆ
(๔) งานรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของเทศบาลตําบล
(๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๔.๓ นายเสรี สุดสงวน ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ เป็ นผู้ช่วย
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานช่วยเหลือและฟื น้ ฟูผ้ ทู ี่ได้ รับภัยต่างๆ
(๒) งานฝึ กซ้ อมและดําเนินการตามแผน
(๓) งานกู้ภยั ต่างๆ
(๔) งานรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของเทศบาลตําบล
(๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย

ข - ๑๑
๔.๔ นายสามารถ ปั ญญาดี ตําแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง เป็ นผู้ชว่ ยในการปฏิบตั หิ น้ าที่
และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) ขับรถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน น ๘๐-๔๕๑๔
(๒) เป็ นผู้ช่วยปฏิบตั งิ านในหน้ าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓) ดูแล บํารุงรักษารถยนต์ดบั เพลิง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ประจํารถยนต์ดบั เพลิง
(๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
๕. งานทะเบียนราษฎร
๕.๑ นายสมโชค ทองดี ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๖ เป็ นหัวหน้ า
มีหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานตามพระราชบัญญัตทิ ะเบียนราษฎร
(๒) งานจัดเตรี ยมการเลือกตังและดํ
้
าเนินการเลือกตัง้
(๓) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรือตามที่ได้ รับมอบหมาย
๕.๒ นางสาวช่ อมาลี ดอกไม้ ตําแหน่ง เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ๕ เป็ นผู้ช่วย
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่และมีความรับผิดชอบ ดังนี ้
(๑) งานตามพระราชบัญญัตบิ ตั รประจําตัวประชาชน
(๒) งานสนับสนุนและจัดเตรี ยมการเลือกตัง้
(๓) งานควบคุม ดูแลพัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ของงานทะเบียนราษฎร
(๔) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
อนึง่ ในการปฏิบตั งิ านของเทศบาลตําบล ในเรื่ องที่อยูใ่ นอํานาจหน้ าที่ของส่วนราชการได้ รับมอบหมาย
ให้ หวั หน้ าส่วนนันเป็
้ นผู้สงั่ การและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้ องเสนอนายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา ให้ ผา่ น
ปลัดเทศบาลตําบลอันตรา เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา
ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่การงาน ถือปฏิบตั ติ ามคําสัง่ และปฏิบตั หิ น้ าที่ตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
อย่าให้ เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ รายงานนายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา
โดยทันที
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายชัชวาลย์ ยาวิชยั )
นายกเทศมนตรีตําบลอันตรา
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คําสัง่ เทศบาลตําบลอันตรา
ที่ ๒๐ / ๒๕๕๑
เรื่ อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้ าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
--------------------------------อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ ไขเพิ่มเติมถึงปั จจุบนั (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้ องถิ่น ขอแจ้ งการมอบหมายหน้ าที่การงาน
และความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
มอบหมายให้ นายเครื อ เทพ ชบาเถา ตํา แหน่ง นัก วิช าการศึก ษา ๗ รัก ษาราชการ
แทนผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็ นหัวหน้ าผู้รับผิดชอบกํากับดูแลภายในกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม มีพนักงานส่วนตําบล เป็ นเจ้ าหน้ าที่ พนักงานจ้ างในสังกัดเป็ นผู้ช่วย มีหน้ าที่ ความ
รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณา ศึก ษา วิเ คราะห์ทํ า ความเห็น เสนอแนะและดํ า เนิน การปฏิบ ตั ิง านบริ ห ารงาน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมหลายด้ าน เช่น งานบริ หารทัว่ ไป งานจัดการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก งานส่งเสริ มการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม กีฬา นันทนาการ รายงานการปฏิบตั ิงาน สรุ ปเหตุผลการปฏิบตั ิงานต่างๆ พิจารณา
วินิจฉัยผลการปฏิบตั ิงาน ซึง่ จะต้ องวางแผนด้ านต่างๆ ให้ การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานสังกัดกองการศึกษา
ศาสนา และวัฒ นธรรม ได้ ป ฏิบ ตั ิง านอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ การจัด ฝึ กอบรม และให้ คํา ปรึ ก ษา แนะนํ า
ตอบปั ญหา ชี แ้ จงเกี่ ยวกับงานในหน้ าที่ เข้ าร่ วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้ รับแต่งตั ้งเข้ าร่ ว ม
ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการเป็ นฝ่ าย /งานต่างๆ ดังนี ้
๑. ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป
มอบหมายให้ นายเครือเทพ ชบาเถา ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๗ เป็ นหัวหน้ า โดยมี
น.ส.ดวงนภา เครื อรัตน์ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓ เป็ นผู้ชว่ ย มีหน้ าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ
ดังนี ้
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
(๑) งานสารบรรณ และงานธุรการต่างๆ
(๒) การบริหารงานบุคคล
(๓) การจัดทํางบประมาณเพื่อการศึกษา
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๑.๒ งานการศึกษาด้ านพืน้ ฐาน
(๑) ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริ หารการจัดการศึกษา
(๒) สํารวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์
(๓) จัดทํารายงานการศึกษาและสถิตขิ ้ อมูลต่างๆ
(๔) การประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
๑.๓ งานแผนงานและวิชาการ
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลอันตรา
(๒) จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้ านการศึกษาของเทศบาลตําบลอันตรา
(๓) งานศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
(๔) งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
๒. งานจัดการศึกษาศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็ก
มอบหมายให้ นายเครื อเทพ ชบาเถา ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๗ เป็ นหัวหน้ า มีหน้ าที่
และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดังนี ้
๒.๑ ศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอันตรา ประกอบด้ วย
(๑) นางสาวบัวผุด ดอกตูม พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตําแหน่ง ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
(๒) นางสาวชมพู สวยงาม พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตําแหน่ง ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
(๓) นางสาวสาวิตรี งามเลิศ พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตําแหน่ง ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
(๔) นางสาวบังอร ประเมินผล พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตําแหน่ง ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
(๕) นางสายพิณ แสนขยัน พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตําแหน่ง ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
(๖) นางมาริสา สามัคคี
พนักงานจ้ างตามภารกิจ ตําแหน่ง ครูผ้ ดู แู ลเด็ก
๒.๒ ศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ให้ นางสาวบัวผุด ดอกตมู เป็ นหัวหน้ า โดยมี นางสาวสาวิตรี
งามเลิศ และนางสายพิณ แสนขยัน เป็ นผู้ช่วย
๒.๓ ศนย์
ู พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ให้ นางสาวชมพู สวยงาม เป็ นหัวหน้ า โดยมี นางสาวบังอร
ประเมินผล และนางมาริสา สามัคคี เป็ นผู้ช่วย
โดยมอบหมายให้ ครผู้ ูดแลเด็
กศนย์
ู
ู พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้ าที่และความรับผิดชอบงานต่ างๆ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกิจวัตรของเด็ก เพื่อให้ เด็กมีความเจริญเติบโตมีพฒ
ั นาการ
ทุกด้ านตามวัย
ั นา
(๒) ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้ างสรรค์ ให้ เด็กได้ พฒ
ด้ านจิตใจอารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้ อมๆ กัน โดยให้ โอกาสเด็กเรี ยนรู้จากสิง่ ของและบุคคลรอบข้ าง
(๓) สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของเด็กเพื่อ
จะได้ เห็นความเปลี่ยนแปลงทังปกติ
้ และผิดปกติที่เกิดขึ ้นกับเด็ก
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(๔) จัดสิง่ แวดล้ อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้ าน
ทังภายในอาคาร
้
และภายนอกอาคารให้ สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
(๕) ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว
ตลอดจนเป็ นสื่อกลางในการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว
เพื่อทราบพฤติกรรมพัฒนาการการเปลีย่ นแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว
(๖) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่ หาความรู้ และพัฒนาตนเอง
อยูเ่ สมอ
(๗) รู้จกั ใช้ ประโยชน์จากแหล่งข้ อมูล ความรู้ และเครื อข่ายการปฏิบตั งิ านเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านในด้ านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้ อมูลต่างๆ ในชุมชน
(๘) ดูแลกิจการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้ เด็กทุกคนได้ รับอย่างทัว่ ถึง
(๙) พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมนักเรี ยน
(๑๐) งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
๓. งานส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
มอบหมายให้ นายเครื อเทพ ชบาเถา ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๗ เป็ นหัวหน้ า โดยมี
นางสาวดวงนภา เครือรัตน์ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๓ เป็ นผู้ช่วย มีหน้ าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ
ดังนี ้
๓.๑ งานกิจการศาสนา
๓.๒ งานส่งเสริ มประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
๓.๓ งานกิจการเด็กและเยาวชน
๓.๔ งานกีฬาและนันทนาการ
๓.๕ งานการจัดการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา
๓.๖ งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
๓.๗ งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับมอบหมายหน้ าที่การงาน ถือปฏิบตั ติ ามคําสัง่ และปฏิบตั หิ น้ าที่ตามระเบียบฯ
โดยเคร่งครัด อย่าให้ เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ รายงานนายกเทศมนตรี
ตําบลอันตราโดยทันที
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
สัง่ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
(นายชัชวาลย์ ยาวิชยั )
นายกเทศมนตรี ตําบลอันตรา

