คูมือ
การจัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ( ขอ ๖)

(เลม ๒)
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิน
่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

คูมือ
การจัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ( ขอ ๖ )

(เลม ๒)
สงวนลิขสิทธิ์

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ก

คํานํา
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๓ วรรคเจ็ด บัญญัติวา “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่
ผูกํากับดูแลและฝายบริหารจัดใหมีขึ้น เพือ่ สรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินการของหนวยรับ
ตรวจ จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือ
การทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือได ของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ขอบังคับ และ มติ ครม.
คูมือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบฯ ขอ ๕ เลมที่ ๑ มีวัตถุประสงคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใชเปนแนวทางในการสํารวจระบบการควบคุมภายใน“เดิม” ขอมูลทั่วไปของหนวยงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ภายใน ( รูเรา) และ สภาพแวดลอมภายนอก ( รูเขา) ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจและนโยบายที่สําคัญ
ซึ่งสนับสนุนทําใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ หรือ มีปญ
 หาอุปสรรคทําใหการบริหารงานไมบรรลุ
วัตถุประสงคและใชเปนฐานขอมูลติดตามวิเคราะหประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ใหเปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
หนังสือฉบับนี้ เปน เลมที่ ๒ เปน คูมือ การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามระเบียบฯ ขอ ๖ เปนการนําเสนอขั้นตอนการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน แบบฟอรม การรายงานและตัวอยางประกอบ เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ และผูมีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใชเปนคูมอื
ศึกษา ทําความเขาใจ ถึงวิธกี ารประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน “การเฝาระวัง” และ “การ
บริหารความเสี่ยง” กอนเกิดเหตุ วิธีการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพือ่ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี มี “ระบบการควบคุม
ภายในที่ดีมปี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐาน” ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมปี ระสิทธิภาพและมีมาตรฐาน
ดังกลาว เปนกระบวนการ และยุทธวิธที ี่จะนําไปสูความสําเร็จของการ “สรางมาตรฐานการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความโปรงใส” ซึ่งสนองตอบตอ นโยบาย และ วาระแหงชาติ “ดาน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” สัมฤทธิผล
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
มกราคม ๒๕๕๐

ข
สารบัญ

คํานํา
สวนที่หนึ่ง
ขั้นตอน : การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖
๑. ผังภาพ ขั้นตอนการ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖
๒. แบบฟอรมการรายงาน ตามระเบียบฯ ขอ ๖
๒.๑ แบบฟอรมรายงาน ระดับหนวยงานยอย
(๑) แบบติดตาม ค.๓ (ครั้งตอไปใชแบบติดตาม ปย.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
๒.๒ แบบฟอรมรายงาน ระดับองคกร
(๑) แบบติดตาม ค.๔ (ครั้งตอไปใชแบบติดตาม ปอ.๓)
(๒) แบบติดตาม ปอ.๓
(๓) แบบ ปอ.๒-๑
(๔) แบบ ปอ.๒
(๕) แบบ ปอ.๓
(๖) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๑
(๗) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๒
(๘) แบบ ปย.๑ – ร แบบที่ ๑
(๙) แบบ ปย.๑ – ร แบบที่ ๒
(๑๐) แบบ ปส. แบบที่ ๑
(๑๑) แบบ ปส. แบบที่ ๒

หนา
ก

๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๙
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๘
๒๐
๒๒
๒๔
๒๕

ค
๓. คําอธิบายขัน้ ตอนการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖
๓.๑. ขั้นตอน : การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหนวยงานยอย (สํานัก/กอง)
๓.๒. ขั้นตอน : การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับองคกร (อบจ./เทศบาล/อบต.)
สวนที่สอง ตัวอยาง : การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ อบต.อันตรา
๑. ระดับหนวยงานยอย ( สํานัก / กอง )
๑.๑. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ค.๓) ของ สํานักปลัด อบต.อันตรา
๑.๒. สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ป.ย. ๒) ของ สํานักปลัด อบต.อันตรา
๑.๓. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงานยอย
(แบบ ป.ย.๑) ของ สํานักปลัด อบต.อันตรา
๑.๔. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ค.๓) ของ กองคลัง อบต.อันตรา
๑.๕. สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ป.ย. ๒) ของ กองคลัง อบต.อันตรา
๑.๖. แบบประเมินการควบคุมภายใน
(แบบ ปม.) ของ กองคลัง อบต.อันตรา
๑.๗. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ป.ย.๓) ของ กองคลัง อบต.อันตรา
๑.๘. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงานยอย
(แบบ ป.ย.๑) ของ กองคลัง อบต.อันตรา
๑.๙. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบติดตาม ค.๓) ของ กองชาง อบต.อันตรา
๑.๑๐. สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
(แบบ ป.ย.๒) ของ กองชาง อบต.อันตรา
๑.๑๑. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงานยอย
(แบบ ป.ย.๑) ของ กองชาง อบต.อันตรา

๒๖
๒๘
๓๑

๓๔
๓๗
๔๒
๔๔
๔๙
๖๐
๖๕
๖๘
๗๐
๗๑
๗๕

ง
๒. ระดับองคกร ( สํานัก / กอง )
๒.๑. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
( แบบติดตาม ค.๔ ) ของ อบต.อันตรา
๒.๒.สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
( แบบ ป.อ.๒ ) ของ อบต.อันตรา
๒.๓. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
( แบบ ป.อ.๓ ) ของ อบต.อันตรา
๒.๔. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบ ริหารระดับองคกร
( แบบ ป.อ.๑ ) ของ อบต.อันตรา
๓. เจาหนาที่ระดับอาวุโส
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส (แบบ ปย.๑-ร)
๔. ผูตรวจสอบภายใน
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
ของ ผูตรวจสอบภายใน ( แบบ ปส.)

๗๗
๘๖
๙๒
๙๕

๙๗
๙๙

สวนที่หนึ่ง
ขั้นตอน

:

การจัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ขอ ๖)

๑
ผังภาพ ขั้นตอนวิธีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖
ระดับสวนงานยอย/หนวยงานยอย (สํานัก/กอง)

เริ่มตน ประเมิน
แบบ ค.๓
แบบติดตาม ค.๓

องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (ผนวก ค.)
แบบ ปย.๒-๑
แบบ ปย. ๒

ครั้งตอไปใช
แบบติดตาม ปย.๓

ประเมิน

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

กระดาษทําการสรุปจุดออน เพื่อ เรียงลําดับความเสี่ยง สูง กลาง ต่ํา
แบบ ปม.
แบบ ปย. ๓
แบบ ปย. ๑

แบบติดตาม ค.๓ ที่ไดเครื่องหมาย X ,O
ความเสี่ยงใหม..ที่เกิดขึ้น ..
นําความเสี่ยงในแบบ ปม.มาจัดทํา
แผนการปรับปรุง
หนังสือรับรองของผอ. สํานัก/กอง

ระดับองคกร (อบจ. เทศบาล อบต.)
Center (เลขานุการฯ) ประเมินในภาพรวมขององคกร
แลวสงให “ ผูตรวจสอบ ” ๒ ทาง
ผูตรวจสอบภายใน (กรณีไมมีผูตรวจสอบภายใน ไมตองจัดทํา)

จนท.ระดับอาวุโส ( ปลัด อปท.)

แบบ ปย.๑- ร

แบบ ปส.
รายงานผูบริหารทองถิ่น และออกรายงานสง
๑. แบบติดตาม ปอ.๓ (ครั้งแรกใช แบบติดตาม ค.๔)
๒. แบบ ปอ.๒
๓. แบบ ปอ.๓
๔. แบบ ปอ.๑
๕. แบบ ปส.

แบบติดตาม ปอ.๓
(ครั้งแรกใชแบบติดตาม ค.๔)
แบบ ปอ.๒ - ๑
แบบ ปอ.๒
แบบ ปอ.๓

คตง.
ผูกํากับดูแล
กระทรวงมหาดไทย

แบบฟอรม
การรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖
ระดับหนวยงานยอย

(๑) แบบติดตาม ค.๓
(ครั้งตอไปใชแบบติดตาม ปย.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

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

ชื่อหนวยงาน ………( ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ )…..
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดกอน - ระดับสวนงานยอย
แบบติดตาม -ค.๓
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ …… เดือน …………… พ.ศ. ………… ถึงวันที่ …… เดือน …………… พ.ศ. …………
จุดออนของการควบคุม
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ สถานะการ วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ*
(๒)
(๕)
(๓)
(๔)
(๖)

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

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

แบบติดตาม ปย.๓

กิจกรรม
วัตถุประสงคของ
การควบคุม (๑)

ชื่อหนวยงาน …………………………………………………..( ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ )…..
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ …… เดือน …………… พ.ศ. ………….
จุดออนของการ
งวดเวลาที่
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/
สถานะการ
วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ควบคุม หรือความ
พบจุดออน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ประเมิน/ ขอคิดเห็น
เสี่ยงที่ยังมีอยู (๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

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

๓
แบบ ปย.๒-๑
ชื่อหนวยงาน …(ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)…..
รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที.่ ..........เดือน.................. พ.ศ. ...........
จุดที่ประเมิน

มี/ใช

(๑)
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
.................................................
๒. การประเมินความเสี่ยง
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
.................................................
๓. กิจกรรมการควบคุม
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
.................................................
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
.................................................
๕. การติดตามประเมินผล
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
.................................................

(๒)

ไมม/ี
ไมใช
(๒)

คําอธิบายเพิ่มเติม
(๓)

ชื่อผูประมวล...............................................
ตําแหนง...................................................…
วันที.่ ..................../....................../............…

๔
แบบ ป.ย ๒
ชื่อหนวยงาน …(ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)…..
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ …….เดือน ……………พ.ศ………….
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

ฯลฯ
๒. การประเมินความเสี่ยง
ฯลฯ
๓. กิจกรรมการควบคุม
ฯลฯ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ฯลฯ
๕. การติดตามประเมินผล
ฯลฯ

สรุปผลการประเมิน
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………..…………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………….…………………………………………………..
ชื่อผูรายงาน.…………..……………………………
ตําแหนง …….….……………………………..
วันที่ ……../……………./………..

๕
แบบ ปม.

วัตถุประสงค
ของการควบคุม
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมิน)

(๑)

ชื่อหนวยงาน …(ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)….
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แตวันที่ …….เดือน…………พ.ศ. ……… ถึงวันที…
่ …..เดือน………. พ.ศ………
ระดับ
วัตถุ
ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู ประสงค ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู การประเมินผล จุดออนและ
และสาเหตุ
การควบคุม
ของการ (พิจารณา
สาเหตุ
โอกาสและ
(๖)
(๕)
ควบคุม
(๗)
ผลกระทบ)
ดาน...
(๔)
(๒)
(๓)

การปรับปรุง
การควบคุม
(๘)

ชื่อผูรายงาน. …………..………………………………
ตําแหนง ….……………………………………….
วันที่ ……../……………./………..

๖

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

ชื่อหนวยงาน ….(ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)….
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ……เดือน ……… พ.ศ. ………
จุดออนของการควบคุม งวด/เวลา
การปรับปรุง
หรือความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
ที่พบ
(๔)
(๒)
จุดออน
(๓)

แบบ ปย.๓

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)

หมายเหตุ
(๖)

ชื่อผูจัดทํา …………………………………….
ตําแหนง ……………………………………
วันที.่ ……./……………./…………..

๗
แบบ ปย. ๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน ( หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน )
การประเมินการควบคุมภายในของ (ชือ่ สวนงานยอยและชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวด
ตั้งแตวันที.่ ..... เดือน................พ.ศ. ....ถึงวันที่ ...... เดือน...........… พ.ศ.......ไดดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนดในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ
(ชื่อสวนงานยอย) ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินงานของ (ชื่อสวนงานยอย)..จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้ เปลืองหรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึง่ รวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ ใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชน
ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจา ยของระบบฯ ทัง้ นี้ คาใชจา ยไมควรเกินประโยชนที่
จะไดรับ รวมถึง การลดความเสีย่ งที่ทาํ ใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กาํ หนด นอกจากนี้ อาจเกิด
ขอผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการ
ควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทัง้ ขอจํากัดดานทรัพยากรดาน
กฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาเนื่องจากสถานการณ และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

๘
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวา การควบคุมภายในของ ( ชื่อสวนงานยอย ) สําหรับงวด
ตั้งแตวันที.่ ......................….ถึงวันที่ ............................... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ตามทีก่ ลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง
ทั้งนี้ ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ...................................................…
( ชื่อ หัวหนาสวนงานยอย )
ตําแหนง…........................................……...
วันที.่ ...... เดือน....…............... พ.ศ…....…

๙
แบบ ปย. ๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน ( หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน )
การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อสวนงานยอยและชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวด
ตั้งแตวันที่ ......เดือน............... พ.ศ..... ถึงวันที่ ..... เดือน.........… พ.ศ. ....... ไดดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา :การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ ( ชื่อสวนงาน
ยอย ) ไดจัดใหมีขึ้น ตามทีก่ ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงาน
ของ (ชื่อสวนงานยอย) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ ใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชน
ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจา ยของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะ
ไดรับ
ซึ่งรวมถึงการลดความเสีย่ งที่ทาํ ใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กาํ หนด
นอกจากนี้อาจเกิด
ขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได
เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการ
ควบคุมภายใน ซึง่ รวมถึงโอกาสของการหลีกเลีย่ งหรือละเลยการควบคุม รวมทั้ง ขอจํากัดดานทรัพยากร
ดานกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการ อีกทัง้ ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
เนื่องจากสถานการณและสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

๑๐
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ.( ชื่อสวนงานยอย ) สําหรับงวด
ตั้งแตวันที.่ ....................... ……. ถึงวันที่ ................................... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่
กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มนี ัยสําคัญ ดังนี้
๑......................................................................................................................................
…………………………………………………..………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

๒......................................................................................................................................
…………………………………………………..………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

ทั้งนี้ ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ...................................................…
( ชื่อ หัวหนาสวนงานยอย )
ตําแหนง…........................................…….....
วันที.่ ...... เดือน....…............... พ.ศ. ....……

แบบฟอรม
การรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖

ระดับองคกร
(๑) แบบติดตาม ค.๔
( ครั้งตอไปใชแบบติดตาม ปอ.๓ )
(๒) แบบติดตาม ปอ.๓
(๓) แบบ ปอ.๒-๑
(๔) แบบ ปอ.๒
(๕) แบบ ปอ.๓
(๖) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๑
(๗) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๒
(๘) แบบ ปย.๑- ร แบบที่ ๑
(๙) แบบ ปย.๑- ร แบบที่ ๒
(๑๐) แบบ ปส. แบบที่ ๑
(๑๑) แบบ ปส. แบบที่ ๒

๑๑

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

ชื่อหนวยงาน ……( ระดับหนวยรับตรวจ ) …..
แบบติดตาม ค.๔
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ …… เดือน …………….พ.ศ. …………..
กําหนดเสร็จ สถานะการ
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
จุดออนของการควบคุม
การปรับปรุง
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ*
ขอคิดเห็น
หรือความเสีย่ งที่ยังมีอยู
(๓)
(๔)
(๒)
(๕)
(๖)

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

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

กิจกรรม
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

ชื่อหนวยงาน ……( ระดับหนวยรับตรวจ )…..
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. .......
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ สถานะการ
จุดออนของการ งวดเวลา
ควบคุม หรือความ
ที่พบ
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
เสี่ยงทีย่ ังมีอยู จุดออน(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๒)

∗ สถานะการดําเนินการ :

9
X
0

= ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
= ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
= ยังไมดําเนินกา
= อยูระหวางดําเนินการ

แบบติดตาม ป.อ. ๓

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ขอคิดเห็น

(๗)

ชื่อผูจัดทํา...............................................
ตําแหนง...………………………..........…
วันที.่ ..…..../…….…………./...............….

๑๓
แบบ ปอ.๒-๑
ชื่อหนวยงาน …(ระดับหนวยรับตรวจ)…..
รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที.่ ..........เดือน.................. พ.ศ. ...........
มี/ใช ไมม/ี
คําอธิบายเพิ่มเติม
จุดที่ประเมิน
ไมใช
(๑)
(๒) (๒)
(๓)
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
....................................................

๒. การประเมินความเสี่ยง
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
...................................................

๓. กิจกรรมการควบคุม
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
...................................................

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
.................................................

๕. การติดตามประเมินผล
ฯลฯ
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ
...................................................
ชื่อผูประมวล...............................................
ตําแหนง...................................................…
วันที.่ ..................../....................../............…
ชื่อผูสอบทาน...............................................
( ชื่อเจาหนาทีร่ ะดับอาวุโส )
ตําแหนง...................................................…
วันที.่ ..................../....................../............…

๑๔

แบบ ป.อ. ๒

ชื่อหนวยงาน …(ระดับหนวยรับตรวจ)…..
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ …….เดือน ……………พ.ศ………….
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

ฯลฯ
๒. การประเมินความเสี่ยง
ฯลฯ
๓. กิจกรรมการควบคุม
ฯลฯ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
ฯลฯ
๕. การติดตามประเมินผล
ฯลฯ

สรุปผลการประเมิน
……………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…

ชื่อผูรายงาน.…………..………………………
ตําแหนง …….….………………………
วันที่ ………../……………./………..

๑๕
แบบ ปอ.๓
ชื่อหนวยงาน ….( ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ )….
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ……เดือน ……… พ.ศ. ………
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

จุดออนของการควบคุม งวด/เวลา
หรือความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู
ที่พบ
(๒)
จุดออน
(๓)

การปรับปรุง
(๔)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)

หมายเหตุ
(๖)

ชือ่ ผูจัดทํา …………………………………….
ตําแหนง ……………………………………
วันที.่ ……./……………./…………..

๑๖
แบบ ปอ. ๑
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน/ผูกํากับดูแล /คณะกรรมการตรวจสอบ )
การประเมินการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับงวดตั้งแตวนั ที่ ...... เดือน
.............พ.ศ. .... ถึงวันที่ ...... เดือน...........…พ.ศ....... ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :
การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ )..
ไดจัดใหมีขึ้นตามทีก่ ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ
( ชื่อหนวยรับตรวจ ) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึง่ รวมถึง การดูแลรักษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึง่ รวมถึง
ระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล รวมถึง ความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชน
ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจา ยของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจา ยไมควรเกินประโยชนที่จะ
ไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทาํ ใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้ อาจเกิดขอผิดพลาด
หรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดทีแ่ ฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่ง
รวมถึง โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้ง ขอจํากัดดานทรัพยากรดานกฎหมายหรือเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของทางราชการ อีกทัง้ ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ
และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

๑๗
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับงวด
ตั้งแตวันที.่ ....................... ……ถึงวันที่ ...................................
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ตามที่
กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง
ทัง้ นี้ ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน
และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ...................................................…
( ชื่อ หัวหนาหนวยงาน )
ตําแหนง…........................................……...
วันที.่ ...... เดือน....…..............พ.ศ. ....…

๑๘
แบบ ปอ. ๑
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล /คณะกรรมการตรวจสอบ )
การประเมินการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับงวดตัง้ แต
วันที.่ .... เดือน..............พ.ศ.…...... ถึงวันที่ ...... เดือน...........… พ.ศ…... ไดดําเนินการตามแนวทาง
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวย
รับตรวจ ) ไดจัดใหมีขึ้นตามทีก่ ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงาน
ของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึง่ รวมถึง การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรัว่ ไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของ
ฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรบั ผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่
จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจา ยของระบบฯ ทัง้ นี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรบั
ซึ่งรวมถึง การลดความเสี่ยงทีท่ ําใหหนวยงานไมบรรลุวตั ถุประสงคทกี่ ําหนด นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาด
หรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดทีแ่ ฝงอยูในการควบคุมภายใน
ซึ่งรวมถึง โอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทัง้ ขอจํากัดดานทรัพยากรดานกฎหมายหรือ
เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้ง ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจาก
สถานการณและสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

๑๙
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับงวด
ตั้งแตวันที.่ .......................... …….ถึงวันที่ .................................... เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวตั ถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่
กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มนี ัยสําคัญ ดังนี้
๑.................................................................................................................................................
…………………………………………………….…………………………….……………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………

๒....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………….……...………………………………….………
………………………………………...………………………………………………………………………………………

ทั้งนี้ ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบตั ิตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ...................................................…
(ชื่อ หัวหนาหนวยงาน)
ตําแหนง…........................................……...
วันที.่ ...... เดือน....…............... พ.ศ. ....………

๒๐

แบบ ปย. ๑-ร

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน (หัวหนาสวนราชการ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)
การประเมินการควบคุมภายในของ ....( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ .......เดือน...................พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... เดือน..................พ.ศ. ..... ไดดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ซึง่ กําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ ..( ชื่อหนวยรับ
ตรวจ ) ไดจัดใหมีขึ้นตามทีก่ ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ
( ชื่อหนวยรับตรวจ ) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากร รวมถึง การดูแลรักษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและดําเนินงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของ
ฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผล รวมถึง ความมั่นใจจะไดรบั ผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชน
ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจา ยของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนทจี่ ะ
ไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทาํ ใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดนอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาด
หรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดทีแ่ ฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่ง
รวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม
รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือ
เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ
อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลีย่ นแปลงไปตามเวลาเนื่องจาก
สถานการณ และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

๒๑
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ ...... เดือน...............พ.ศ. ..... ถึงวันที่...... เดือน.............พ.ศ........ เปนไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ตามทีก่ ลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง
ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดกอน รวมทั้ง สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ.............................................…..
( ชื่อ เจาหนาที่ระดับอาวุโสผูไดรับมอบหมาย
ใหประมวลความเห็นในภาพรวม )
ตําแหนง .......................................…….
วันที่ …... เดือน.............…... พ.ศ. ….…

๒๒
แบบ ปย.๑-ร
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส
( ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน

(หัวหนาสวนราชการ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน )

การประเมินการควบคุมภายในของ ..(ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวดตัง้ แต
วันที่ ..... เดือน.............พ.ศ. ........ ถึงวันที่ ..... เดือน................ พ.ศ. ..... ไดดําเนินการตามแนวทาง
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน กําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ
( ชื่อหนวยรับตรวจ ) ไดจัดใหมีขึ้นตามทีก่ ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุ
สมผลวา การดําเนินงานของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดูแลรักษาทรัพยสนิ การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ดานความเชื่อถือได
ของรายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
แนวคิดของการสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ ใจจะไดรับผล อยางคุมคาตาม
ตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะ
ไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทัง้ นีค้ าใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับ
ซึ่งรวมถึง การลดความเสี่ยงทีท่ ําใหหนวยงานไมบรรลุวตั ถุประสงคทกี่ ําหนดนอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือ
ความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซึง่
รวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกีย่ วกับ
กฎระเบียบของทางราชการอีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลีย่ นแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ
และสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

๒๓
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวด
ตั้งแตวันที่ ...... เดือน.................พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... เดือน.......... พ.ศ. ...... เปนไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตาม ยังคงมีจุดออนที่มนี ัยสําคัญ
ดังนี:้ ๑........................................................................................................................................
…………………………………………………….…………………………….……………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………
…………. ……………………………………………………………………………………………………………
๒...................................................................................................................................
…………………………………………………………………………….……...………………………………….
………………………………………………...………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในของงวดกอน รวมทัง้ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มาพรอมนี้แลว
ลายมือชื่อ.............................................…..
( ชื่อ เจาหนาที่ระดับอาวุโสผูไดรับมอบหมาย
ใหประมวลความเห็นในภาพรวม )
ตําแหนง .......................................…….
วันที่ …... เดือน.............…... พ.ศ. ….…

๒๔
แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
โดย
ผูตรวจสอบภายใน
( ตามระเบียบฯ ขอ ๖ )
แบบที่ ๑ กรณีไมพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
เรียน (หัวหนาสวนราชการ /หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับ
งวดตั้งแต วันที่ ..... เดือน.............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน..........พ.ศ....... ตามแนวทาง
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบ
และเหมาะสมผลการสอบทาน ไมพบวา ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ลายมือชื่อ................................ผูตรวจสอบภายใน
(.......................................)
ตําแหนง.......................................
วันที่ ..........เดือน.............................พ.ศ...............

๒๕
แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
โดย
ผูตรวจสอบภายใน
( ตามระเบียบฯ ขอ ๖ )
แบบที่ ๒ กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
เรียน (หัวหนาสวนราชการ /หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน)
ขาพเจาไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับงวด
ตั้งแตวันที่ ..... เดือน..............พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน............... พ.ศ. .... ตามแนวทาง
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบ
และเหมาะสม ผลการสอบทาน ไมพบวา ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตที่มีนยั สําคัญ ดังนี้
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ......................................ผูตรวจสอบภายใน
( ............................................... )
ตําแหนง...........................................
วันที.่ .........เดือน.....................พ.ศ. ........

๒๖

คําอธิบาย .......
ขั้นตอน : การจัดทํารายงาน
การติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖
ตบ.สถ.

1

1

๒๗
แบบฟอรมการรายงานการ
ติดตามประเมินระบบควบคุม
การรายงานการติ
ภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖

แบบติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
(๑) แบบติดตาม ค.๓
(๒) แบบปย.๒-๑ , ปย. ๒
(๓) แบบ ปม.
(๔) แบบ ปย.๓ ปย.๑
(๕) ปย. ๑ – ร แบบ ปส.
(๖) แบบ ปอ. ๑ ปอ.๒ ปอ.๓
ตบ.สถ.

2

2

แบบติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖

•

ระดับหนวยงานยอย

ระดับองคกร

แบบติดตาม ค.๓

แบบ ปย.
ปย.๑-ร

แบบ ปย.
ปย.

แบบ ปส.
ปส.

แบบ ปม.
ปม.

แบบ ปอ.
ปอ.
ตบ.สถ.

3

3

๒๘

ขั้นตอน : การจัดทํารายงาน
การติดตามประเมิน
การควบคุมภายใน
(ระดับหนวยงานยอย)

ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖
ตบ.สถ.

4

4

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงาน
การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ “ระดับหนวยงานยอย”
ย”

การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน เริ่ม
ติดตามที่ แบบ ค.๓
(๑) แบบติดตาม ค.๓ ตรวจสอบติดตามแบบ ค.๓ ที่
จัดวางระบบการควบคุมไวแลว ตามระเบียบฯขอ ๕
ผลดําเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค “บริหารความเสี่ยง”
แลวเสร็จตามทีก
่ ําหนดไวหรือไม ?
- ใหสัญลักษณ
กรณีแลวเสร็จตามกําหนด
- ใหสัญลักษณ
กรณีแลวเสร็จ แตเลยกําหนด
- ใหสัญลักษณ
X
กรณียังไมดําเนินการ
- ใหสัญลักษณ
0
กรณีอยูในระหวางดําเนินการ
ตบ.สถ.

5

5

๒๙
อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงาน
การติ
การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ “ระดับหนวยงานยอย”
ย” (ตอ)

(๒) แบบ ปย.
ปย.๒-๑ และ แบบ ปย.
ปย.๒
- แบบ ปย.
ั องคกรขนาด
ปย. ๒ – ๑ ใชกบ
ใหญ(อบจ.
อบจ. เทศบาล)
เทศบาล) ฝาย/
ย/งาน จัดทําแลวเลขานุการฯ
ของกอง รวบรวม เปน แบบ ปย.
ปย. ๒ ของ สํานัก/กอง
- อบต.
อบต. องคกรขนาดเล็ก จัดทําแบบ ปย.
ปย. ๒
เพียงอยางเดียว

ตบ.สถ.

6

6

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงาน
การติ
การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ “ระดับหนวยงานยอย”
ย” (ตอ)

(๓) แบบ ปม.
ปม.

มี ๘ ชอง
- นําแบบติดตาม ค.๓ ที่ไดเครื
เครื่องหมาย X และ O และ
ความเสี
่ งใหม มาจัดลําดับ สูง กลาง ต่ํา ในชองที่ ๓ และ
ความเสีย
ชองที่ ๔
ชองที่ ๓ วัตถุประสงคของการควบคุมดาน...
น...
๑.ดานประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางาน (O)
(O)
operation objectives
๒.ดานความนาเชื่อถือของการรายงานทางการเงิน (F)
(F)
Financial reporting objectives
๓.ดานการปฏิบต
ั ิตามกฎหมายระเบียบและขอบังคับ (C)
compliance objectives
ตบ.สถ.

7

7

๓๐
อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงาน การติ
การติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖
“ระดับหนวยงานยอย”
ย” (ตอ)
(๓) แบบ ปม.
ปม. (ตอ)
ชองที่ ๔ เปนการจัดลําดับความเสี่ยง
เรียงลําดับจากความเสี่ยง สูง กลาง ต่ํา ลงมาโดยพิจารณา
จาก.....
จาก.....
(๑) โอกาส หรือความถี่ ทีจ
่ ะเกิดจุดออน
(๒) ผลกระทบตอความเสียหาย เทียบเปนตัวเงิน
สูง
กลาง
ต่ํา
ตบ.สถ.

8

8

อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงาน
การติ
การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ “ระดับหนวยงานยอย”
ย” (ตอ)

(๔) แบบ ปย.
ปย.๓ คือ การนําความเสี่ยงที่บันทึกใน
แบบ ปม.
ปม. กําหนดแผนการปรับปรุง “บริหารความเสี่ยง”
ง”
ตามลําดับที่ไดเรียงลําดับไว
(๔.๑) ความเสี่ยงที่ไมบรรลุวัตถุประสงค ตาม
แบบติดตาม ค. ๓
(๔.๒) ความเสี่ยงคนพบใหม
โดยนําความเสี่ยง สูง กลาง ต่ํา ตามลําดับมาวาง
แผนการปรับปรุง “บริหารความเสี่ยง”
ง” ใหลดลงหรือ
หมดไป
ตบ.สถ.

9

9

๓๑
อธิบายแบบฟอร
ายแบบฟอรม การจัดทํารายงาน
การติ
การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ “ระดับหนวยงานยอย”
ย” (ตอ)

แบบ ปย.
ปย.๑ คือ หนังสือรับรองของผูบริหารของ
หนวยงานยอย/
ย/สวนงานยอย (สํานัก/กอง)
กอง) มี ๒ แบบ
- แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออน
- แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออน
แบบ ปย.
ปย.๑ = สิ้นสุด การดําเนินการใน
“ระดับหนวยงานยอย”
ย”
ตบ.สถ.

10

10

ขั้นตอน : การจัดทํารายงาน
การติดตามประเมิน
การควบคุมภายใน
(ระดับองคกร)

ตามระเบียบ ฯ ขอ ๖
ตบ.สถ.

11

11

๓๒
การรายงานการ
ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ารรายงานการติ

ตามระเบียบฯ ขอ ๖ “ระดับองคกร”
ร”

- สํานัก/ กอง จัดสงรายงานฯ ให Center(
Center(เลขานุการ)
าร)
- Center(
Center(เลขานุการ)
าร) ปรับแบบรายงานของสํานัก/กอง
(๑) แบบติดตาม ค.๓ เปน แบบติดตาม ค.๔
(๒) แบบปย.
เปน แบบ ปอ.
แบบปย.๒-๑
ปอ.๒-๑
(๓) แบบ ปย.
เปน แบบ ปอ.
ปย. ๒
ปอ.๒
เปน แบบ ปอ.
(๔) แบบ ปย.
ปย.๓
ปอ.๓
(๕) แบบ ปย.
เปน แบบ ปอ.
ปย.๑
ปอ.๑
- เมื่อ Center ปรับแบบรายงานของสํานัก/กอง แลว
กอนนําเสนอผูบริหารลงนามรับรอง ตองจัดสงให
“ผูตรวจสอบภายใน”
่ ะดับอาวุโส”
รวจสอบภายใน” และ “เจาหนาทีร
ส” ตรวจสอบ
สอบทาน ความเพียงพอ/
งพอ/นาเชื่อถือของการควบคุมภายใน
ตบ.สถ.

12

12

การรายงานการติ
การติดตามประเมินระบบควบคุ
ระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ “ ระดับองคกร”
ร” (ตอ)
ผูตรวจสอบภายใน และ เจาหนาที่ระดับอาวุโส
ตรวจสอบ สอบทานระบบความคุมภายใน สํานัก/กอง

แบบ ปส.
ปส. คือ การรายงานผลการสอบทาน ของ
ผูตรวจสอบภายใน มี ๒ แบบ คือ
- แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออน
- แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออน
แบบ ปย.
รองของเจาหนาที่
ปย.๑-ร คือ หนังสือรับรองของเจ
ระดับอาวุโส มี ๒ แบบ คือ
- แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออน
- แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออน
ตบ.สถ.

13

13

๓๓
การรายงานการ
ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ารรายงานการติ

ตามระเบียบฯ ขอ ๖ “ระดับองคกร”
ร” (ตอ)

-

ผูตรวจสอบภายใน และ เจาหนาทีร
่ ะดับอาวุโส ตรวจสอบ

รับรองแลว
- Center(
Center(เลขานุการ)
าร) รวบรวมสรุปแบบรายงานเปนใน
“ระดับองคกร”
ร” นําเสนอใหนายก อปท.
อปท. ลงนาม....
ลงนาม....
(๑) แบบติดตาม ค.๔(ครั้งตอไปใชแบบติดตาม ปอ.
ปอ.๓)
(๒) แบบ ปอ.
ปอ.๒
(๓) แบบ ปอ.
ปอ.๓
(๔) แบบ ปอ.
ปอ.๑
ยกเวน ขอ (๕) แบบ ปส.
ปส. ให “ผูตรวจสอบภายใน”
รวจสอบภายใน” เปน
ผูลงนามสอบทาน ความเพียงพอ/
งพอ/นาเชื่อถือการควบคุมภายใน

ตบ.สถ.

14

14

การรายงานการ
ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ารรายงานการติ
ตามระเบียบฯ ขอ ๖ “ระดับองคกร”
ร” (ตอ)

การรายงาน
คตง. / ผูกํากับดูแล /กระทรวงมหาดไทย
ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ
(วันที่ ๓๑ ธันวาคม..........)
วาคม..........)

ตบ.สถ.

15

15

สวนทีส
่ อง
ตัวอยาง
การรายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
ของ
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา

ตัวอยาง
๑. ระดับหนวยงานยอย

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

๑.๑. สํานักปลัด อบต. อันตรา
- แบบ ติดตาม ค. ๓
- แบบ ป.ย. ๒
- แบบ ป.ย. ๑

๓๔
ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
กิจกรรม
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพื่อใหแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติและภัยตางๆ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เปน
แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่
สามารถปฏิบัติไดจริง
ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงที การปฏิบัติตาม
ภารกิจปองกันบรรเทาภัย
ธรรมชาติสัมฤทธิผลตาม
เปาหมาย

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
ความเสี่ยง
(๑) น้ําทวมไหลแรง ประชาชน
เสียชีวิต สูญหาย และขาดอาหาร
(๒) อบต. เงินสํารองจายเพือ่
ชวยเหลือประชาชนไมเพียงพอ
ปจจัยเสี่ยง
(๑) พายุทุเรียน พาดผาน
(๒) อบต. ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไวไมเพียงพอ และ
เปนระยะตนปงบประมาณ
จึงไมอาจโอนเงินสวนใดสวนหนึ่ง
มาเพิ่มจายได

การปรับปรุง
(๓)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๔)

๓๐ วัน
๑๕ มีค. ๒๕๕๐
ความเสียหาย ประชาชน
- ปลัด อบต.
เสียชีวิตกี่คน สูญหายกี่คน
- หัวหนาสํานัก
อยูในพื้นที่ตัดขาดอดอยากกี่คน ปลัด
- เจาหนาที่
และในพื้นที่ที่สามารถ
วิเคราะห
ติดตอสื่อสารไดกี่คน เพื่อสํารวจ นโยบายและ
แผน
วงเงินที่ตองใชจายทั้งหมด

(๑) แตงตั้งคณะทํางานสํารวจ

- ชวยทําศพซอมแซมบาน
นําไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
ชวยเหลือประชาชน รวมทั้ง คา
วัสดุอุปกรณ น้าํ มันเชื้อเพลิง
คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่
และคาเบี้ยเลี้ยง อปพร.

แบบติดตาม -ค.๓

สถานะการ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น

(๕)

(๖)

9

การติดตามประเมินผล พบวา

“กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต.อันตรา” มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว ไมมีจุดออนหรือความเสี่ยง
มีจดุ ออนความเสี่ยง “กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย” การติดตามประเมินผล ปรากฏวา
- มีราษฎรเสียชีวิต ๓ คน
- บานเรือนประชาชนเสียหาย จํานวน ๒๐ หลังคาเรือน
- ตองนําเครือ่ งอุปโภคบริโภคไปชวยเหลือประชาชน
จํานวน ๕๐ คน
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่ และ อปพร. จํานวน ๕๐ คน
การติดตามตามแบบติดตาม ค.๓ การจัดทําแผนการปรับปรุง
บริหารความเสีย่ งบรรลุวัตถุประสงค เงินสนับสนุนไปชวยเหลือ
ประชาชนตามที่สํารวจความเสียหาย และไปชวยเหลือ
ประชาชนในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ (ลาชากวากําหนด) ตาม
เปาหมายครบถวนแลว

๓๕

แบบติดตาม
ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
สําหรับงวดตัง้ แตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสีย่ งทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุง

(๑)

(๒)

(๓)
(๒) จัดทําแผนการใชจายเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม นําเรื่อง
เขาสภาขอจายขาดเงินสะสม
(๓) จัดทําแผนขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนเนื่องจาก
เงินสะสมของ อบต. มีไม
เพียงพอ

(๓.๑) ในระยะเรงดวน
จากกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดย
แสดงเหตุผลและความ
จําเปน รวมทั้งขอเท็จจริง
ที่สํารวจความเสียหาย
ในการซอมแซมบานพัก
และการสรางทีอ่ ยูชั่วคราว
ใหแกผูประสบภัย ใน
วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

กําหนดเสร็จ/

-ค.๓ (ตอ)

ผูรับผิดชอบ

สถานะการ
ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ขอคิดเห็น

(๔)

(๕)

(๖)

๓๖

แบบติดตาม -ค.๓
ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
สําหรับงวดตัง้ แตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)

การปรับปรุง
(๓)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๔)

สถานะการ
ดําเนินการ
(๕)

(ตอ)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ขอคิดเห็น
(๖)

(๓.๒) ในระยะพืน้ ฟู
จาก กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่
สําหรับเปนคาใชจายใน
การสรางทีพ่ ักให
ประชาชน จํานวน ๑๐
หลังคาเรือน ในวงเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0

= อยูระหวางดําเนินการ

ชื่อผูรายงาน...... นายเดชา โชคชวย ......
ตําแหนง....หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา......
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๓๗
แบบ ปย.๒
ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม
กิจกรรมดาน “ การชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ” ดังนี้
(๑) เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในของ ฝายปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ดาน ประสิทธิภาพของ
บุคลากร คือ เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ
ในเรื่อง การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชาชน ไดรับชวยเหลือจาก อบต.ลาชา
ประชาชนไมพอใจกับการบริการของทาง
ราชการ เนื่องจากผูบริหารและเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานขาดความรูท ักษะประสบการณ
เรื่อง การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก เนื่องจากภัย
ธรรมชาติ ชวงฤดูฝน มีมรสุมเกิดน้ําปาไหล
หลากและดินโคลนถลมเขามาสูพนื้ ที่ถนนขาด
สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาด จึงไม
สามารถเดินทางพื้นที่อื่นๆ ใน จ.พัฒนา
ประชาชน ไดรับความเดือดรอนมาก บานเรือน
ประชาชนเสียหายจํานวนมาก

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)
สํานักปลัด ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจงานประจํา ในภารกิจ ๔ ฝาย คือ (๑) ฝาย
บริหารทั่วไป (๒) ฝายนโยบายและแผน
(๓) ฝายกฎหมายและคดี (๔) ฝายปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยวิเคราะหประเมินผลตาม
องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ. ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบวา
- ฝายบริหารทั่วไป ฝายนโยบายและแผน และฝาย
กฎหมายและคดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว
มีความเพียงพอไมพบความเสี่ยง ที่จะตองดําเนินการ
จัดทําแผนการปรับปรุง
- จากการวิเคราะหสํารวจ พบวา งานดานการ
ชวยเหลือประชาชน กรณีการเกิดสาธารณภัย/
ภัยธรรมชาติ เปนภารกิจ “ฝายปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย” มีความเสี่ยง เนื่องจากพายุน้ําทวมไหลแรง
ประชาชนเสียชีวิต สูญหาย ขาดอาหารและ เงินสํารองจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนไมเพียงพอ
ผลดําเนินการติดตาม สํารวจความเสียหาย พบวา
- มีราษฎรเสียชีวิต ๓ คน
- บานเรือนประชาชนเสียหายจํานวน ๒๐ หลังคาเรือน
- ตองนําเครื่องอุปโภคบริโภคไปชวยเหลือประชาชน
๕๐ คน
- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่ และ อปพร.
จํานวน ๕๐ คน
แผนการปรับปรุงการควบคุม ตามแบบ ค.๓
(๑) ชวยทําศพๆ ละ ๑๐,๐๐๐บาท
(๒) จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณเพิ่มเติม
นําเรื่องเขาสภาขอจายขาดเงินสะสม

๓๘

แบบ ปย.๒

ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา.
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่..๑๕..เดือน....ตุลาคม... พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๓) จัดทําแผนขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
“ กิจกรรมดานการชวยเหลือประชาชน เกิด
ความเสี่ยง จากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ภัย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัดเขา
ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก และดินโคลนถลมเขามาสู
พื้นที่ถนนขาด สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาด
ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายในดาน
ประสิทธิภาพของบุคลากร บุคลากรขาดความรู /
ทักษะในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย / ภัยธรรมชาติ

๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑. กรณีเกิดพายุลมมรสุมพัดเขามาสูพนื้ ที่
อบต. ทําใหน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม
ถนนขาด สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาด
ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.อันตรา ไดรับความ
เดือดรอนบานเรือนถูกน้ําทวม ประชาชน
ไมสามารถเดินทางไปพื้นที่ใกลเคียงได
(๑) จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่รับเรื่องรอง
ทุกขจากประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ/ภัยพิบัติตางๆ
(๒) ประชาสัมพันธและเรงจัดการฝกอบรม
ใหความรูแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม
และคัด เลือกประชาชน ๒ คน/หมูบาน เพื่อ
ปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครแจงเตือนภัยในการเฝา
ระวังติดตามสถานการณ แจงเตือนภัยในการ

เนื่องจากเงินสะสมของ อบต. มีไมเพียงพอ
(๓.๑) ในระยะเรงดวน จากกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน รวมทั้ง
ขอเท็จจริงที่สํารวจความเสียหาย ในการซอมแซมบานพัก
และการสรางที่อยูชั่วคราวใหแกผูประสบภัย ในวงเงิน
๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๓.๒) ในระยะพื้นฟู จากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น สําหรับเปนคาใชจายในการสรางที่พักให
ประชาชน จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ หลังคาเรือน ในวงเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การติดตามผลในแบบ ค.๓ พบวา
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

๓๙

แบบ ปย.๒

ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
เฝาระวังติดตามสถานการณตรวจวัดระดับน้ํา
ปริมาณฝน โดยแจงใหกํานัน ผูใหญบาน เพื่อ
แจงประชาชนไดทันที เมื่อมีสาธารณภัยทางหอ
กระจายขาว หรือ ไซเรนแบบมือหมุน เมื่อคาดวา
จะเกิดน้ําปาไหลหลาก เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยตามแผนที่
กําหนดไว และเพื่อใหประชาชนเกิดความ
ตระหนักสามารถชวยเหลือตนเองได เมื่อเกิด
เหตุการณขึ้น
๓.๒ กรณีบุคลากรขาดความรู/ ทักษะในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ
ทําใหชวยเหลือประชาชนลาชา
(๑) เรงรัดดําเนินการฝกอบรมเพิ่มสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( อปพร.)
รอยละ ๒ ของจํานวนประชากร เพื่อเปน
กําลังหลักในหมูบาน/ตําบล ในการปฏิบัติการ
ชวยเหลือประชาชนไดทันที เมื่อมีสาธารณภัย
เกิดขึ้นในพื้นที่
(๒) พัฒนาเจาหนาที่โดยไปฝกอบรมสัมมนา
ทุกครั้งที่มีการอบรมเสริมความรู ในการชวยเหลือ
ประชาชนจากภัยธรรมชาติตางๆ ที่เกิดขึ้น
(๓) ดําเนินการตามมาตรการ นโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ ที่กระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการ
ไวแลวทั้งในระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและ
ภายหลังการเกิดภัยอยางเครงครัด
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑.นําระบบ Internet มาชวยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการ การติดตามขอมูล
ขาวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบ / หนังสือสั่งการไดทันทีทันใด

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

๔๐

แบบ ปย.๒

ชื่อหนวยงาน ....สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๔.๒. การประสานงานภายในและภายนอกของ
สํานักปลัด เชน
(๑) การติดตอประสานงานภายในสํานักปลัด

แจกจายใหสํานัก / กองที่รับผิดชอบในทันทีที่ไดรับ
หนังสือ ภายในไมเกิน ๓ วันนับจากวันที่ลงรับ
(๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น ใหตรงกับความตองการของประชาชน
ในพื้นที่อยางแทจริง การปองกันภัยธรรมชาติ/
สาธารณภัยตางๆ จัดการฝกอบรมในเรื่อง การปองกัน
ภัยแกประชาชนทุกหมูบาน เพือ่ ใหเขามามีสวนรวมใน
การปองกันและบรรเทาภัยตางๆ

๔.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและ
โทรสาร
การติดตอประสานงานกรณีเกิดภัยและภัย
ธรรมชาติตางๆ จะใชโทรศัพท โทรสารติดตอกับ
สํานักงานปองกันภัยจังหวัดพัฒนา อําเภอ และ
จังหวัด ฯลฯ ตลอดเวลา ทั้งกอนเกิดเหตุ เพื่อจะได
ทราบเหตุการณ และแจงเตือนภัยประชาชนได
ทันทวงที การติดตอประสานงานระหวางมีภัยกรณี
การคมนาคมถูกตัดขาด ก็สามารถใชโทรสารเปน
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารได
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
- ใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบตั ิงานอยางตอเนือ่ ง
โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติ และ ปลัด อบต.อันตรา การ
ติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ค.๓(ระเบียบฯ
ขอ ๖) พบวา “กิจกรรมดานการชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ” ผลการ
ประเมินตามแบบติดตาม ค.๓ มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว ไมตองจัดทําแผนการปรับปรุง ตอไป

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

๔๑
สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสาํ รวจ พบวา มีกจิ กรรม ๑ กิจกรรม ที่ ตองจัดการบริหารความเสีย่ ง
คือ กิจกรรมการชวยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ซึ่งเปนกิจกรรมของ
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ค.๓ กิจกรรมดานการ
ชวยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแลว
ตองจัดทําแผนการปรับปรุง
ชื่อผูรายงาน. นายเดชา โชคชวย
ตําแหนง. หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที.่ ๑๕./ ตุลาคม ./. ๒๕๕๐

ไม

๔๒

แบบ ปย.๑

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน

นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา

การประเมินการควบคุมภายในของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา สําหรับ
งวดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ตัง้ แตวนั ที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ซึง่ กําหนดอยูในเอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดจัดใหมีขึ้นตามทีซ่ งึ่
กําหนด ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ สํานักปลัด องคการบริหาร
สวนตําบลอันตรา จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึง่ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรัว่ ไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของ
ฝายบริหาร
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน
ตามภารกิจ ที่ปรากฏตามคําสั่งแบงงาน ในภารกิจ ๔ ฝาย คือ (๑) ฝายบริหารงานทัว่ ไป (๒) ฝายนโยบายและ
แผน (๓) ฝายกฎหมายและคดี และ(๔) ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิเคราะหประเมินผลตาม
องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบวา ฝายบริหารงานทั่วไป และ ฝายกฎหมาย
และคดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว มีความเพียงพอ ไมพบความเสี่ยง ที่ตองจัดทําแผนการ
ปรับปรุง

๔๓
จากการวิเคราะหสาํ รวจ พบวา มีกิจกรรม ๑ กิจกรรมที่ ตองจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
กิจกรรมดานการชวยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ซึ่งเปนกิจกรรม
ของ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ สํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลอันตรา สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๐ ผลการประเมิน ตามแบบติดตาม ค. ๓ กิจกรรมดานการชวยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัย
และภัยธรรมชาติ เปนกิจกรรมของ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ได “บริหารความเสีย่ ง” โดยกําหนด
กิจกรรมควบคุมตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเพียงพอของการควบคุมบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมแลว ( ไมตองจัดทําแผนการปรับปรุงตาม แบบ ป.ย.๓ )
ทัง้ นี้ ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน
( แบบติดตาม ค.๓) และ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ป.ย.๒ )
มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ......เดชา โชคชวย….
( นายเดชา โชคชวย )
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๐

ตัวอยาง
๑. ระดับหนวยงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
๑.๒. กองคลัง อบต. อันตรา
- แบบติดตาม ค. ๓
- แบบ ป.ย. ๒
- แบบ ปม.
- แบบ ป.ย. ๓
- แบบ ป.ย. ๑

๔๔
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสีย่ งที่ยังมีอยู
(๒)

การปรับปรุง

๑. กิจกรรม ดานการรับ
เงินและการนําสงเงิน

(๑) ระยะเดินทางไกล เสนทางเปน
ปาเขา และ มีภัยจากการกอการ
ราย
(๒) ผูวาราชการจังหวัด ยังไม
อนุมัติใหมีวงเงินเก็บรักษา

ยืนยันขอทําความตกลง กับ
ผูวาราชการจังหวัด
(๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไว
หนวยงานวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สวนที่เกิน ใหนําไปเก็บรักษาที่สถานี
ตํารวจที่ใกลที่สุด
(๒) ทุกสิ้นเดือนนําเงินที่เก็บ
รักษาไวที่สถานีตาํ รวจไปฝาก
ธนาคาร ที่อําเภอสอง
(๓) ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังใน
หนาที่ของอําเภอ และกิ่งอําเภอ
พ.ศ. ๒๕๒๐ของกระทรวงการคลัง
โดยอนุโลม

วัตถูประสงค
เพื่อใหการรับเงินการนําสง
เงิน ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตอง
ครบถวน จํานวน เงินที่ไดรับ
ในทุกครัง้ สงลงบัญชี
ครบถวน และนําเงินฝาก
ธนาคารทุกวันสุดสัปดาห ตาม
ระเบียบ ฯ

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

(๓)

แบบติดตาม ค.๓

กําหนดเสร็จ/ สถานะการ วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ*
(๔)
(๕)
(๖)
๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐
ผอ.กองคลังและ
หัวหนาฝายการเงิน

0

ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้ง
ใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู ของ อบต. แลวรายงาน
ผลดําเนินการตอผูบังคับบัญชาและนายก อบต. โดยเรือ่ งอยูในระหวาง
ดําเนินการ ดังนี้
เรื่องขอทําความตกลง อยูในระหวางที่ผูวาราชการจังหวัด หารือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่

ชื่อผูจัดทํา น.ส.สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๔๕
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
๒. กิจกรรม ดานการ
จัดเก็บรายได
วัตถูประสงค
เพื่อใหการพัฒนาการ
จัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพเปนไปตาม
แผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บ
ถูกตองครบถวนตาม
บัญชีลูกหนี้ นําเงินรายได
ที่จัดเก็บสงลงบัญชี
ครบถวน จัดเก็บรายได
เพิ่มขึ้น ๑๕ % ตาม
เปาหมาย ตามนโยบาย
ของ นายก. อบต.

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
(๑) ความเสี่ยง จากภัย
คลื่นยักษ “สึนามิ”เนื่องจาก
เกิดแผนดินไหว ที่ ประเทศ
อินโดนีเซีย บอย
(๒) ความเสี่ยง ไมมี
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว
(๓) เครื่องเตือนภัยยัง
ไมไดมาตรฐาน

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ

การปรับปรุง
(๓)

กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
(๔)

๖๐ วัน
(๑) ขอทําความตกลง กรม
๒๘ กพ.๒๕๕๐
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอ
- ผอ.กองคลัง
ยกเวน การเก็บรายได จาก
- หัวหนาฝาย
ผูประกอบการทีป่ ระสบภัยคลื่น
การเงิน
ยักษ “สึนามิ” ซึ่งอยูในระยะฟนฟู
และปจจุบันยังไมมีนักทองเที่ยว
เขามาทองเที่ยว
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ
อบต. เพื่อดําเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธทกุ รูปแบบ และ
รวมกับ “ททท.” ใหนักทองเทีย่ วมี
ความมั่นใจในเครื่องเตือนภัย ที่มี
เจาหนาที่เทคนิคผูชํานาญ จาก
ประเทศญี่ปุน มาใหความรูและ
ฝกอบรม

สถานะการ
ดําเนินการ*
(๕)
9

แบบติดตาม ค.๓(ตอ)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
(๖)
ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมดที่อยู ของ อบต เชน.ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท
โทรสาร และหนังสือราชการ แลวรายงานผลใหผูบริหารทราบ
ผลดําเนินการเสร็จ แตลาชากวากําหนด ดังนี้
(๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไมจัดเก็บรายได จากผูประกอบการที่ประสบภัยคลื่นยักษ
“สึนามิ” ซึ่งอยูในระยะฟนฟู ปจจุบันยังไมมีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยว
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต. เพื่อไดประสานกับ
”การทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เพือ่ ดําเนินการประชาสัมพันธ
ใหมาทองเที่ยว และเครื่องเตือนภัย ดําเนินการติดตั้ง และมี
เจาหนาที่เทคนิคผูชํานาญ จากประเทศญี่ปุนมาใหความรูและ
ฝกอบรมเจาหนาที่ / ประชาชน เพื่อฝกการอพยพขณะเกิดภัย

ชื่อผูจัดทํา น.ส.สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

0 = อยูระหวางดําเนินการ

๔๖
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
๓ กิจกรรมสรางขวัญ

กําลังใจใหแกผปู ฏิบัติงาน
ในพื้นที่
วัตถุประสงค

เพื่อสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกพนักงาน เจาหนาที่
ใหมีพลังกายและพลังใจที่
จะปฏิบัติภารกิจราชการ
ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ใหบรรลุผลในการตอสูชวง
ชิงประชาชนเอาชนะ
ผูกอการไมสงบ

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
(๑) ผูกอการไมสงบ ยังวาง
ระเบิด เผา ปลน ฆา
ประชาชนผูบริสทุ ธิ์เปนรายวัน
(๒) พนักงาน อบต. ตื่นกลัว
เหตุราย ประกอบกับ ไมหลัก
ประกัน ความปลอดภัยในชีวิต
และเปนหวงบุคคลใน
ครอบครัว

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูร ะหวางดําเนินการ

การปรับปรุง
(๓)

กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
( ๔)

๖๐ วัน
(๑) กําหนดใหการปฏิบัติ
๒๘ กพ.๒๕๕๐
หนาที่ในพื้นที่ใหเปนความ
- ผอ.กองคลัง
สมัครใจ กรณีไมสมัครใจ ขอ
- หัวหนาฝาย
ยายไดตามความประสงค
การเงิน
(๒) ขอทําความตกลง กับ
กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับ
เงินทุนพิเศษ สําหรับผูที่
ปฏิบัติงาน อบต. เพือ่ เปนทุน
สําหรับ บิดา มารดา คูสมรส
และการศึกษาบุตร โดย เปนทุน
พิเศษนอกเหนือจากทีไ่ ดรับการ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

แบบติดตาม -ค.๓ (ตอ)

สถานะการ
ดําเนินการ*
( ๕)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น

o

ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด
ที่มีอยู ของ อบต. เชน.ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร
และหนังสือราชการ แลวรายงานผลดําเนินการตอผูบริหาร
อบต. เรือ่ งอยูในระหวางดําเนินการ
(๑) การปฏิบัติหนาที่ในพืน้ ที่ใหเปนไปดวยความสมัครใจ
ปรากฏวา ผูกอ การไมสงบ ยังวางระเบิด เผา ปลน ฆา
ประชาชนผูบริสทุ ธิ์ เปนรายวัน ทําใหพนักงาน อบต. ขอยาย
ออกนอกพื้นที่ ตองประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการยาย
ออกและหาผูสมัครใจยายเขาแทน
(๒) ขอทําความตกลง กับ กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทุน
พิเศษใหพนักงาน อบต.ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่ไดรบั การ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย
หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

(๖)

ชื่อผูจัดทํา น.ส.สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๔๗
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
๔. กิจกรรม ดานการ
พัฒนาบุคลากร
วัตถูประสงค

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)

(๑) เจาหนาที่ไมสามารถ
บันทึกบัญชีไดลงตัว
(๒) การจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบ E – Auction มีปญหา
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่มี ยุงยาก
ความรูความสามารถ ปฏิบัติ
(๓) ใบเสร็จรับเงินจัดเก็บ
ตามระเบียบกฎหมาย ฯ ของ รายไดสูญหาย

ทางราชการ สามารถบันทึก
บัญชี มีความสามารถ
จัดการ ระบบ E – Auction
และการจัดการระบบการ
จัดเก็บรายได ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

การปรับปรุง
(๓)
(๑) จัดโครงการศึกษาอบรม จนท.
กง.บช. โดยจัดหลักสูตรสอดคลองกับ
การทํางานและใชปฏิบัติไดจริง คัดสรร
วิทยากรที่มีความรูมีความ สามารถและ
มีประสบการณ ในการถายทอดให
ความรู
(๒) ดานการบันทึกบัญชี
(๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษาอบรมวิธี
บันทึกบัญชีตามสถาบันการศึกษาอบรม
ตางๆ และ เดินทางไปราชการ ขอคํา
แนะนําในเรื่องวิธีบันทึกบัญชี จาก อปท.อื่น
ๆ และ กลุมการเงิน ฯ ของจังหวัด
(๒.๒) ใหผอ.กองคลัง หน.ฝายการเงิน/
ฝายบัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธีบันทึก
บัญชีกํากับดูแลแนะนํา อยางใกลชิด

กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
(๔)

สถานะการ
ดําเนินการ*

๖๐ วัน
๒๘ กพ.๒๕๕๐
- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน



แบบติดตาม -ค.๓ (ตอ)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
(๖)

(๕)



ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด
ที่มีอยู ของ อบต เชน.ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร และ
หนังสือราชการ แลวรายงานผลใหผูบริหารทราบ ผล
ดําเนินการเสร็จตามกําหนด
ผลการสํารวจ กิจกรรม “ดานการพัฒนาบุคลากร” พบวา
มีระบบการควบคุมที่ปรับปรุงใหมมีความเพียงพอเหมาะสม
มีความสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด

๔๘
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)

การปรับปรุง
(๓)
(๓) ดานจริยธรรมการปฏิบัติ งาน
ของเจาหนาที่จดั เก็บรายได
(๓.๑) ตั้งกรรมการสอบสวน หา
ผูรับผิดชอบในเรื่องใบเสร็จจัดเก็บ
รายไดสูญหาย
(๓.๒) กําหนดมาตรการการควบคุม
ใหผูจัดเก็บรายไดนําเงินรายได
พรอมใบเสร็จรับเงิน นําสงให
เจาหนาที่การเงินทุกวันและให
เจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย เก็บรักษาสมุดใบเสร็จไว
(๓.๓) จัดทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน จัดทําทะเบียนคุม
ลูกหนี้ จัดทําปฏิทินการจัดเก็บ
รายได เพื่อตรวจสอบควบคุม การ
ดําเนินงาน และ ทํา แผนทีภ่ าษี

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9
= ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
(๔)

สถานะการ
ดําเนินการ*

แบบติดตาม -ค.๓ (ตอ)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
(๖)

(๕)



ชื่อผูจัดทํา น.ส.สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๔๙
แบบ ปย.๒

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒ )
๑ สภาพแวดลอมการควบคุมที่มีผลกระทบ ตอ
๑.๑ กิจกรรมดานการรับเงินการนําสงเงิน วิเคราะห
๓ แนวทาง คือ วิเคราะหจาก “ภารกิจงานประจํา”,
“สภาพแวดลอมภายใน” และ “สภาพแวดลอมภายนอก”
ดังตอไปนี้
(๑) วิเคราะหจาก “ภารกิจงานประจํา” ตาม
โครงสรางในคําสั่งแบงงาน ภารกิจการปฏิบัติงาน แบง
ออกเปน ๕ ฝาย ดังนี้
(๑.๑) ฝายการเงิน มีภารกิจทั้งสิ้น ๑๖ ขอ เมื่อ
สํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน ของภารกิจ แตละขอ
พบวา มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ ไมพบ
ความเสี่ยง
(๑.๒) ฝายบัญชี มีภารกิจทั้งสิ้น ๘ ขอ
เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน ของภารกิจ
แตละขอพบวา มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ
ไมพบความเสี่ยง
(๑.๓) ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได มีภารกิจ
ทั้งสิ้น ๙ ขอ เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน ของ
ภารกิจแตละขอ พบวามีระบบการควบคุมภายในที่มีความ
เพียงพอไมพบความเสี่ยง
(๑.๔) ฝายทะเบียบทรัพยสินและพัสดุ
มีภารกิจทั้งสิ้น ๖ ขอ เมื่อสํารวจประเมินระบบควบคุม
ภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา มีระบบการควบคุม
ภายใน ที่มีความเพียงพอไมพบความเสี่ยง
(๑.๕) ฝายตรวจสอบอนุมัติฏีกาและควบคุม
งบประมาณ มีภารกิจทั้งสิ้น ๕ ขอ เมื่อสํารวจประเมิน
ระบบควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา มีระบบการ
ควบคุมภายใน ที่มีความเพียงพอไมพบความเสี่ยง

ผลการประเมิน พบวา กองคลัง มีภารกิจตาม
โครงสราง และคําสั่งแบงงาน ๕ ฝาย คือ ฝายการเงิน
ฝายบัญชี ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได ฝายทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ และ ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและ
ควบคุมงบประมาณ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา งานในฝายทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ และงานฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกา
และควบคุมงบประมาณ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมแลว มีความเพียงพอ ไมพบจุดออน และความเสี่ยง
พบจุดออน ที่เปนความเสี่ยงตองจัดการบริหาร
ความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน ในภารกิจ ๔ กิจกรรม คือ
(๑) กิจกรรมดานการรับเงิน การนําสงเงิน
(๒) กิจกรรม ดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได
(๓) กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน
(๔) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ขอสรุปจุดออนและความเสี่ยง ภารกิจ ๔ กิจกรรม
ดังกลาวขางตน ในการดําเนินการติดตามประเมินผล
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม ๒ กิจกรรม คือ
กิจกรรม ดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได และกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร สําหรับ กิจกรรมดานการรับเงิน
การนําสงเงิน และ กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงาน ตองวางแผนการควบคุม ตอไป

๕๐

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา แบบ ปย.๒(ตอ)
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
(๒) วิเคราะหจาก “สภาพแวดลอมภายใน”
ตามคําสั่งแบงงาน คําสั่งแบงงานของกองคลัง
ที่ ๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ พบวา
นางแชม ใจนอย ปฏิบัติหนาที่ทั้งเปนเจาหนาที่การเงิน
และบันทึกบัญชี เนื่องจากนางสาวศรีสุขฯ มีสุขภาพ
ไมสมบูรณมโี รคประจําตัวเจ็บปวย พักรักษาตัวบอย
มาก กองคลัง เกรงจะเกิดความเสียหายจึงไดมีคําสั่ง
แตงตั้งให นางแชม ใจนอย หัวหนาฝายบัญชี มาชวย
ปฏิบัติงานดานการเงิน สวนฝายบัญชี มีนายเสรี อินคํา
เปนพนักงานที่บรรจุใหม ไมไดรับการศึกษาดานการ
บัญชี โดยตรง จบการศึกษาดานการบริหารธุรกิจ
จึงขาดความรูค วามเขาใจในเรื่องการบัญชี และไมมี
ประสบการณในงานดานการเงินและบัญชีมากอน
จึงยังไมสามารถบันทึกบัญชีได ทําให นางแชม
ใจนอย ตองรับภาระปฏิบัติงานทั้งดานการเงิน และ

บันทึกบัญชี ดวย
(๓) วิเคราะหจาก “สภาพแวดลอมภายนอก”
สถานที่ตั้ง อบต.อันตราตั้งอยูเขต อ.สอง
จ.พัฒนา ในเขต อบต.อันตรา ไมมีธนาคาร จึงตอง
ไปรับเงินและนําสงเงินที่ธนาคาร อ.สอง ที่มีธนาคาร

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

แบบ ปย.๒ (ตอ)

๕๑

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ใกลที่สุด ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เสนทาง
เปนเนินเขาสูงทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง
สองขางทางเปนปาเขา ใชเวลาเดินทางประมาณ ๑
ชั่วโมง ชวงฝนตกจะใชเวลาเดินทางประมาณ ๑.๔๕
ชั่วโมง
ที่ตั้ง อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา เปนจังหวัดที่อยู
ใกลกับจังหวัดธาราที่มีภัยจากการกอการราย
อําเภอสอง เปนแหลงทองเที่ยวติดอันดับโลก
ผูกอการรายจึงมีความพยายามที่จะทําลายความ
นาเชื่อถือ ของประเทศไทย เพื่อทําลายการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในเขตอําเภอและจังหวัด อันจะมี
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม
ภัยการกอการราย ไดสงผลตอขวัญกําลังใจของ
ขาราชการพนักงานเจาหนาที่ของ อบต.อันตรา มาก
๑.๒ กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได
วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก
- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ดานทิศ
ตะวันออก ขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา
เปนภูเขาติดทะเล มีเกาะแกง หินปะการังสวยงาม เปน
ที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เกิด
ภัยคลื่นยักษ “สึนามิ” มีผูเสียชีวิตประมาณ ๕,๐๐๐
คน ทรัพยสิน ของเอกชน โรงแรม รานคา ทรัพยสินของ
ทางราชการ โรงเรียน เสียหาย มูลคาหลายลานบาท
สงผลกระทบตอ อบต. ทําให ไมสามารถจัดเก็บ
รายไดตามเปาหมายที่วางไว

(๒)

๕๒

แบบ ปย.๒(ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒)
๑.๓. กิจกรรม สรางขวัญกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ”
วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก
ความเสี่ยงจากภัยการกอการราย เนื่องจาก
ทิศใตและทิศตะวันตก ของ อบต.อันตรา เปนเขต
ติดตอกับจังหวัดธารา ที่มีภัยจากการกอการราย
มีหมูบาน ๕ หมูบาน ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของ
อบต.อันตรา อําเภอสอง จังหวัดพัฒนาเปนจังหวัด
ทองเที่ยว ที่นักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวมาก
สนามบินอยูใ นเขตอําเภอเมือง การคมนาคมจาก
สนามบินถึงอําเภอสอง ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร และ
เนื่องจากอําเภอสอง จังหวัดพัฒนา เปนแหลงทองเที่ยว
ติดอันดับโลก ผูกอการรายจึง มีความพยายามที่จะ
ทําลายความนาเชื่อถือ ของประเทศไทย เพื่อทําลายการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในเขตอําเภอ และจังหวัด อันจะมี
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของ ประเทศในภาพรวม
ภัยการกอการราย ไดสงผลตอขวัญกําลังใจของ
ขาราชการพนักงานเจาหนาที่ของ อบต.อันตรา มาก
อันเนื่องมาจาก
- การไมมหี ลักประกันในชีวิตและทรัพยสินของ
ขาราชการพนักงานเจาหนาที่ ทั้งฝายประจํา และ ฝาย
การเมือง ในการเดินทางปฏิบัติหนาที่ประจําวัน
- การไมมีขอยกเวนพิเศษในการปฏิบัตติ าม
ระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทางราชการ ยัง
ปฏิบัติเชนเดียวกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่อยู
ในสถานการณปกติ

๕๓

แบบ ปย.๒ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒)
๑.๔. กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร
วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายใน เปน
ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพและจริยธรรมของ
บุคลากร เนื่องจาก
(๑.๔.๑) ขาดเจาหนาที่ผูที่มีความรู
ความสามารถดานการเงิน การบัญชี โดยเฉพาะ “ดาน
การบันทึกบัญชี”
(๑.๔.๒) เจาหนาที่จดั เก็บรายไดขาด
จริยธรรม ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ
(๑.๔.๓) ขาดเจาหนาที่ ที่มีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจางตามระบบ E – Auction
๒. การประเมินความเสีย่ ง
๒.๑ กิจกรรมการรับเงิน และการนําสงเงิน
มีจุดออน คือ
๒.๑.๑ นางแชม ใจนอย จนท.กง.บช.๕
ปฏิบัติหนาที่ทั้งเจาหนาที่การเงิน และเจาหนาที่บัญชี
อาจยักยอกเงินของทางราชการไปใชเพื่อประโยชน
สวนตัว รับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ออกใบเสร็จเพียง
๑,๐๐๐ บาท ลงบัญชีเพียง ๑,๐๐๐ บาท ได
๒.๑.๒ ในเขต อบต.อันตรา ไมมีธนาคาร
กองคลัง อบต.อันตรา จึงตองไปรับเงินและนําสงเงินที่
ธนาคารในเขต อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา ธนาคารใกล
ที่สุด ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เสนทางเปนเนิน
เขาสูงทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง สองขาง
ทางเปนปาเขา อาจถูกดักปลนกลางทาง

๕๔

แบบ ปย.๒(ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒)
๒.๒ กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได
ความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ ดาน
ทิศตะวันออก องคการบริหารสวนตําบลอันตรา เปน
ภูเขาติดทะเล มีเกาะแกง หินปะการังสวยงาม เปนที่
นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ คลื่นยักษ
“สึนามิ” ทําให จัดเก็บรายไดไมไดตามเปาหมาย เพราะ
รายไดจากการทองเที่ยวลดหายไป และสถานที่พักผอน
ตากอากาศ โรงแรมที่พัก รีสอรท Home Stay และ
รานคา รานอาหาร พังทลาย สูญหายไปกับคลื่นยักษ
ปจจุบันนักทองเที่ยวไมมาทองเที่ยว กลัวอันตราย
ประชาชนผูประกอบการกลายเปนผูลมละลาย
เนื่องจากทรัพยสินสูญหายไปกับคลื่นยักษ
๒.๓ กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
เปนความเสี่ยงจากภัยการกอการราย เปนจุดออน
ตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนักงานเจาหนาที่
เนื่องจากไมมหี ลักประกันในชีวิต และทรัพยสิน
และ ไมมีขอยกเวนพิเศษ ทั้งที่อยูในพื้นทีอ่ ันตราย
๒.๔ กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร
๒.๔.๑ เปนความเสี่ยงดานประสิทธิภาพของ
บุคลากร ขาดผูที่มีความรูความสามารถดานการเงิน
การบัญชี โดยเฉพาะ “ดานการบันทึกบัญชี”
๒.๔.๒ เจาหนาที่จัดเก็บรายไดขาดจริยธรรม
ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๒.๔.๓ ขาดเจาหนาที่ ที่มีความรูความเขาใจ ใน
การปฏิบัติการจัดซื้อจางตามระบบ E – Auction

๕๕

แบบ ปย.๒ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ ดานการรับเงินและการนําสงเงิน
๓.๑.๑ กรณีเจาหนาที่ยักยอกเงิน
(๑) ออกคําสั่งพิจารณาลงโทษทางวินัย
ผูกระทําความผิดและผูเกี่ยวของโดยเร็ว และดําเนินการ
ทางวินัย ทางแพง ทางอาญา รีบนําเงินสวนที่ขาดคืน
ใหแกทางราชการ ตอไป
(๒ ) แบงแยกหนาที่ใหเจาหนาที่รับเงินและ
เจาหนาที่ลงบัญชีเปนคนละคน เพื่อไมใหคนๆเดียว
ทํางานดานการเงินทุกเรื่อง จนหมดสิ้นกระบวนการ
และเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ของขอมูลตัวเลข
สามารถสอบทาน/ตรวจสอบซึง่ กันและกัน ระหวางดาน
การเงินและการบันทึกบัญชีได
๓.๑.๒ กรณีปลนกลางทาง
(๑) เสนอขอปญหาและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางทางในการเดินทางไปรับเงิน-สงเงินที่
ธนาคาร โดยเสนอผูบริหารทองถิ่น ขอกําลังเจาหนาที่
ตํารวจ รวมเดินทางควบคุมเงิน และขออนุมัติเบิก
จายเงินรางวัลใหแกเจาหนาที่ตํารวจที่รวมเดินทาง
ควบคุมเงินในแตละครั้ง
(๒) ขอตกลงมีวงเงินเก็บรักษาไว
หนวยงานภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินให
นําไปเก็บรักษาใน” ตูนิรภัย”ที่สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด
และใหนําฝากธนาคารทุกเดือน ทั้งนี้ใหปฏิบตั ิตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังใน
หนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

๕๖

แบบ ปย.๒(ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที.่ .๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๓.๒ กิจกรรมการควบคุมดานการจัดเก็บรายได
๓.๒.๑ ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
ขอยกเวนไมจัดเก็บรายได จาก
ผูประกอบการประสบภัยคลื่นยักษ “สึนามิ” ซึ่งอยูใน
ระยะฟนฟู และปจจุบนั ยังไมมีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยว
๓.๒.๒ ประสานสํานักปลัด ของ อบต. เพื่อได
ประสานกับ ”การทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เพื่อ
ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหมาทองเที่ยว ทุกรูปแบบ
และเครื่องเตือนภัยกําลังดําเนินการติดตั้ง มีเจาหนาที่
เทคนิคผูช ํานาญ จากประเทศญี่ปุน มาใหความรู
และฝกอบรม เจาหนาที่ และประชาชน อพยพขณะ
เกิดภัย เพื่อสรางความมั่นใจใหแกนักทองเที่ยว
๓.๓ กิจกรรมการควบคุมสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
๓.๓.๑ กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ให
เปนความสมัครใจ กรณีไมสมัครใจ ขอยายไดตาม
ความประสงค
๓.๓.๒ ติดตาม เรื่องขอทําความตกลง กับ
กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทุนพิเศษ สําหรับผูที่
ปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงอันตราย
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เพื่อเปนทุนสําหรับ
เลี้ยงดู บิดา มารดา คูสมรสและการศึกษาบุตร เปนทุน
พิเศษนอกเหนือจากที่ไดรบั การชวยเหลือ ตาม
พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไ ดรับอันตรายหรือการปวย
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

๕๗
แบบ ปย.๒(ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

๓.๔ กิจกรรมการควบคุมดานการพัฒนา
บุคลากร
๓.๔.๑ จัดโครงการศึกษาอบรม จนท.กง.บช.
อยางจริงจัง โดยจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับการทํางาน
และใชปฏิบัติไดจริง คัดสรรวิทยากรที่มีความรูและ
ความเชี่ยวชาญในการนําเสนอและความสามารถใน
การถายทอดใหความรู
๓.๔.๒ ดานการบันทึกบัญชี
(๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษา อบรมวิธีบันทึกบัญชี
ตามสถาบันการศึกษาอบรมตางๆ และ เดินทางไป
ราชการ ขอคําแนะนําในเรื่องวิธีบันทึกบัญชี จาก อปท.
อื่นๆ และจาก กลุมการเงิน ฯ ของจังหวัด
(๒) ใหผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาฝายการเงิน
และหัวหนาฝายบัญชี ซึ่งมีความรูความเขาใจวิธบี ันทึก
บัญชี กํากับดูแลแนะนําวิธีบนั ทึกบัญชี อยางใกลชิด
เพื่อใหเจาหนาที่ไดฝกฝนและลงมือปฏิบัติ
๓.๔.๓ ดานจริยธรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่จดั เก็บรายได
(๑) แตงตั้งกรรมการสอบสวน หาผูรับผิดชอบ
ในเรื่องใบเสร็จจัดเก็บรายไดสูญหาย
(๒) กําหนดมาตรการการควบคุม ใหผูจัดเก็บ
รายไดนําเงินรายไดพรอมใบเสร็จรับเงิน สงใหเจาหนาที่
การเงินทุกวัน และใหเจาหนาการเงินหรือผูไดรับ
มอบหมาย เก็บรักษาสมุดใบเสร็จ ไว
(๓) จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จัดทํา
ทะเบียนคุมลูกหนี้ จัดทําปฏิทินการจัดเก็บรายได และ
จัดทําแผนที่ภาษี

(๒)

๕๘

แบบ ปย.๒(ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที.่ .๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ อบต. อันตรามีระบบInternet
ที่มีประสิทธิภาพทําใหการบริหารงานคลัง แมนอยูในที่
หางไกลแตก็สามารถรับรูขอมูลขาวสารไดทันเวลา
สามารถตรวจเช็คขอมูลไดจากระบบInternet เชน เมื่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก
(๑) การติดตอประสานงานภายใน อบต. อันตรา
แตงตั้งพนักงานขาราชการเปนกรรมการรับเงิน เปน
กรรมการนําสงเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน
(๒) เพื่อความปลอดภัยในการไปรับเงินและการ
เดินทางไปฝากเงินที่ธนาคาร อ.สอง จึงตองติดตอ
ประสานงาน สถานีตํารวจภูธรขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจ
ควบคุมรักษาความปลอดภัย
(๓) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
เชน เทศบาล อบจ. อบต.ใกลเคียง ทองถิ่นอําเภอ
ทองถิ่นจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และลูกหนี้ในการ
จัดเก็บรายไดตาง ๆ เชน กรณีไฟฟาที่ อบต.ดับ จึง
ไมอาจไดขอมูลขาวสารทาง Internet ก็ไดติดตอ
ประสานขอขอมูลขาวสารจาก อบต. เทศบาล ใกลเคียง
๔.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและ
โทรสาร มีโทรศัพทโทรสารที่ใชในการติดตอประสาน
เชน โทรศัพทไปสอบถาม ไปสวนกลางและขอใหชว ย
FAX ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการใหดวย

๕๙
แบบ ปย.๒(ตอ)
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

๕. วิธีการติดตามประเมินผล
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ สารสนเทศ
และการสื่อสารโทรศัพท โทรสาร และหนังสือ
สอบถามไปที่สาํ นักงานทองถิ่นจังหวัด สํานัก
บริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น โดยดําเนินการ ติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง และรายงานผลดําเนินการให
ผูบังคับบัญชา และ นายก อบต. ทราบ ผลการ
ดําเนินการอยางตอเนือ่ ง
สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน พบวา ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ และ ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุม
งบประมาณ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว มีความเพียงพอ ไมพบความเสี่ยง
ขอสรุปมีความเสี่ยง ที่ตองจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ใน
ภารกิจ ๔ ภารกิจ คือ (๑) กิจกรรมดานการรับเงิน การนําสงเงิน (๒) กิจกรรม ดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได (๓)
กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน และ(๔) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ค.๓ กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได และ
กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแลว สําหรับ กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงิน
และ กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ยังไมบรรลุภารกิจ เนื่องจาก เปนเรื่องเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย ที่
พิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งจะตองติดตามผล ตอไป
ชื่อผูรายงาน.
นางสาว สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง. ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๖๐
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ /กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมิน)
(๑)

๑. กิจกรรม ดานการรับ
เงินและการนําสงเงิน
วัตถูประสงค
เพื่อใหการรับเงินการ
นําสงเงิน ไดมีการปฏิบัติที่
ถูกตองครบถวน จํานวน
เงินที่ไดรบั ในทุกครั้งสง
ลงบัญชีครบถวน และนํา
เงินฝากธนาคาร ทุกวันสุด
สัปดาห ตามระเบียบ ฯ

วัตถุ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
และสาเหตุ
(๒)

(๑) ระยะเดินทางไกล เสนทาง
เปนปาเขา และ มีภัยจากการกอ
การราย
(๒) ผูวาราชการจังหวัด ยัง
ไมไดอนุมัตใิ หมีวงเงินเก็บรักษา

ประสงค
ของการ
ควบคุม
ดาน..
(๓)

OFC

ระดับ
ความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)
(๔)

สูง

การควบคุมที่มีอยู

แบบ ปม.

การประเมินผลการควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

(๕)

(๖)

(๗)

(๑) มีคําสั่งแบงงาน
ภายในกองคลัง แบง
หนาที่ความรับผิดชอบ
เจาหนาที่แตละคนไว
(๒) มีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาทีต่ รวจสอบ
การรับ-จายเงิน
ประจําวัน
(๓) มีคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการเก็บรักษา
เงิน กรรมการรับเงิน
กรรมการนําสงเงิน

(๑) นางแชม ใจนอย จนท.
กง.บช.๕ ปฏิบัติหนาที่ทั้ง
เจาหนาที่การเงิน และ
เจาหนาที่บัญชี อาจยักยอก
เงินของทางราชการไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัว รับ
เงิน๑๐,๐๐๐ บาท ออกใบเสร็จ
เพียง ๑,๐๐๐ บาท ลงบัญชี
เพียง ๑,๐๐๐ บาท ได

ระยะทางหางไกล
เสนทางเปนปาเขา
และมีภัยจากการกอ
การราย และ
ผูวาราชการจังหวัด
ยังไมอนุมัตใิ หมี
วงเงินเก็บรักษา

การปรับปรุงการควบคุม
(๘)

ยืนยันขอทําความตกลง
กับผูวาราชการจังหวัด
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน ฯ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้
(๑) ขอมีวงเงินเก็บ
รักษาไวหนวยงานภายใน
วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวน
ที่เกินใหนําไปเก็บรักษาที่
สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด

๖๑
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ /กิจกรรม/ดาน
ของงาน ที่ประเมิน)
(๑)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
และสาเหตุ
(๒)

วัตถุ
ประสงค
ของการ
ควบคุม
ดาน...
(๓)

ระดับ
ความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)
(๔)

การควบคุมที่มีอยู

(๕)
(๔) ผูบริหาร ให
ความสําคัญ ให
คําปรึกษาแนะนํา ที่ดี

การประเมินผลการ
ควบคุม
(๖)
(๒) ในเขต อบต.อันตรา
ไมมีธนาคาร กองคลัง อบต.
อันตรา จึงตองไปรับเงินและ
นําสงเงินที่ธนาคารในเขต
อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา
ธนาคารใกลที่สดุ ระยะทาง
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
เสนทางเปนเนินเขาสูงทางโคง
มีสะพานขามลําธารหลายแหง
สองขางทางเปนปาเขา อาจ
ถูกดักปลนกลางทาง

แบบ ปม. (ตอ)

จุดออนและ
สาเหตุ

การปรับปรุงการควบคุม

(๗)

(๘)
(๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินที่
เก็บรักษาไวที่สถานีตํารวจ
ไปฝาก ธนาคารที่อําเภอสอง
ที่ใกลที่สุด
(๓) ปฏิบัติตามระเบียบการ
เก็บรักษาเงินและการนําเงิน
สงคลังในหนาที่ของอําเภอ
และกิง่ อําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐
ของ กระทรวงการคลัง
โดยอนุโลม

ผูรายงาน นางสาว สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๖๒
แบบ ปม.(ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ /กิจกรรม/ดาน
ของงาน ที่ประเมิน)
(๑)
๒. กิจกรรมสรางขวัญ

กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่
วัตถุประสงค เพื่อสราง
ขวัญกําลังใจ ใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ ใหมีพลังกายและ
พลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจ
ราชการใหเกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุผลในการตอสูชวง
ชิงประชาชนเอาชนะ
ผูกอการไมสงบ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
และสาเหตุ
(๒)
(๑) ผูกอการไมสงบ ยังวางระเบิด
เผา ปลนฆาประชาชนผูบริสุทธิ์ เปน
รายวัน
(๒) พนักงาน อบต. ตื่นกลัวเหตุราย
ประกอบกับ ไมหลัก ประกัน ความ
ปลอดภัยในชีวิต และเปนหวงบุคคลใน
ครอบครัว

วัตถุ
ประสงค
ของการ
ควบคุม
ดาน...
(๓)

ระดับ
ความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ
(๔)

OFC

สูง

จุดออนและ
สาเหตุ

การปรับปรุงการควบคุม

(๖)

(๗)

(๘)

เปนความเสี่ยงจากภัยการกอ
การราย เปนจุดออนตอขวัญ
กําลังใจของขาราชการ
พนักงานเจาหนาที่ เนื่องจาก
- ไมมีหลักประกันในชีวิต
และทรัพยสิน และ
- ไมมีขอยกเวนพิเศษ ทั้งที่
อยูในพื้นที่อนั ตราย

จุดออนตอขวัญ
กําลังใจ ของ
ขาราชการ
พนักงานเจาหนาที่
เนื่องจาก
ผูกอการราย
วางระเบิด เผา
ปลน ฆาประชาชน
ผูบริสุทธิ์ เปน
รายวัน

(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที่ใหเปนความสมัครใจ
กรณีไมสมัครใจ ขอยายไดตาม
ความประสงค
(๒) ติดตามเรื่องขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทยขอไดรับ
เงินทุนพิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติ
งานของ อบต. ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยง
อันตราย เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติ เพื่อเปนทุนสําหรับ
เลี้ยงดู บิดา มารดา คูสมรสและ
การศึกษาบุตรเปนทุนพิเศษ
นอกจากไดรับการชวยเหลือตาม
พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๕)
(๑) มีคําสั่งแบงงาน
ภายในกองคลัง ของแต
ละฝาย แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบเจาหนาที่แต
ละคน ไว
(๒) มีการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ
(๓) ผูบริหาร เปน
ตัวอยางที่ดี ในความ
ตั้งใจปฏิบัติงาน

ผูรายงาน นางสาว สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๖๓
แบบ ปม.(ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ /กิจกรรม/ดาน
ของงาน ที่ประเมิน)
(๑)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
และสาเหตุ
(๒)

ความเสี่ยงยังมีอยู
๓. กิจกรรม การเบิก
การเบิกจายเงิน ไมทัน
จายเงินตามนโยบาย
เสริมสรางความสมานฉันท เหตุการณ ตามสถานการณ
สาเหตุ
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
(๑) ไดรับทราบนโยบายทาง
วัตถุประสงค
อินเตอรเน็ต เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
เพื่อเบิกจายเงินสนับสนุน
๒๕๕๐
เจาหนาที่ ใหสามารถ
(๒) ยังไมมีงาน/โครงการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่และภารกิจไดอยาง แผนงาน และวงเงินงบประมาณ
ที่ชัดเจน
รวดเร็ว ทุกสวนราชการ
สามารถบูรณาการ การ
ทํางานรวมกันตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย

วัตถุ
ประสงค
ของการ
ควบคุมดาน
...
(๓)

ระดับ
ความเสี่ยง
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)
(๔)

OFC

สูง

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

จุดออนและ
สาเหตุ

การปรับปรุงการควบคุม

(๗)

(๘)

(๕)
(๑) มีคําสั่งแบงงาน
ภายในกองคลัง แบง
หนาที่ความรับผิดชอบ
เจาหนาที่แตละคนไว
(๒) มีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาทีต่ รวจสอบ
การรับ-จายเงิน
ประจําวัน
(๓ ) มีคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการเก็บรักษา
เงิน กรรมการรับเงิน
กรรมการนําสงเงิน

(๖)
(๑) การเบิกจายเงิน
สนับสนุนตามแผนงาน/
โครงการ อาจเบิกจายเงิน
ไมทันเหตุการณ เนื่องจาก
ทราบนโยบายทาง Internet
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
(๒) การเดินทางไปธนาคาร
ระยะทางหางไกล เสนทาง
เปนปาเขา และมีภัยจากการ
กอการราย

จุดออน
ไมอาจเบิกจายเงิน
ไดทันตาม
สถานการณ
สาเหตุ
เปนนโยบายใหม
ทราบขาวทาง
Internet เมื่อวันที่
๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
จึงยังไมความชัดเจน
ในแผนงาน โครงการ
และวงเงิน
งบประมาณ

(๑) ประสานสํานักปลัด
เพื่อเตรียมยังทําแผนงาน
โครงการ เพื่อเสนอขอรับ
เงินอุดหนุนจาก อบต.
อันตรา ในการสนับสนุน
ตามนโยบายของ มท.
(๒) ปรับปรุงคําสั่งแบงงาน
ภายในกองคลัง ใหมีการ
รับผิดชอบ งานที่เพิ่มขึ้นมา
ใหม รวมทั้งใหเจาหนาที่
สํารวจเอกสารหลักฐานทาง
การเงิน การบัญชีเตรียม
ความพรอมไว

๖๔
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ /กิจกรรม/ดาน
ของงาน ที่ประเมิน)
(๑)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
และสาเหตุ
(๒)

วัตถุ
ประสงค
ของการ
ควบคุมดาน
...
(๓)

ระดับ
ความเสี่ยง
( พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ)
(๔)

การควบคุมที่มีอยู
(๕)

การประเมินผล
การควบคุม

แบบ ปม(ตอ)

จุดออนและสาเหตุ

การปรับปรุงการควบคุม

(๗)
(๖)

(๔) ผูบริหาร ให
ความสําคัญ ให
คําปรึกษาแนะนํา ที่ดี

(๘)

(๓) โทรศัพทสอบถาม ไป
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ขอทราบแนวทาง
และวิธีปฏิบัติในดานการเงิน
การบัญชีในเบือ้ งตน
(๔) เพื่อความคลองตัวและ
ปลอดภัยในการเดินทาง
เตรียมทํา เรือ่ ง ขอทําความ
ตกลงเก็บรักษาเงินไว ณ
สํานักงาน โดยไมตอง
เดินทางไปเบิกเงินและ
นําสงเงินที่ธนาคาร

ผูรายงาน นางสาว สุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๖๕

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
๑. กิจกรรม ดานการรับ
เงินและการนําสงเงิน
วัตถูประสงค
เพื่อใหการรับเงินการนําสง
เงิน ไดมีการปฏิบตั ิที่ถูกตอง
ครบถวน จํานวน เงินที่ไดรับ
ในทุกครั้งสงลงบัญชี
ครบถวน และนําเงินฝาก
ธนาคาร ทุกวันสุดสัปดาห
ตามระเบียบ ฯ

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
การปรับปรุง
จุดออนของการควบคุม งวด/เวลา
หรือความเสีย่ งที่ยังมีอยู
ที่พบ
(๔)
(๒)
จุดออน
(๓)
(๑) ระยะเดินทางไกล เสนทาง
เปนปาเขา และ มีภัยจากการกอ
การราย
(๒) ผูวาราชการจังหวัด
ยังไมอนุมัติใหมีวงเงินเก็บรักษา

๕ มีนาคม
๒๕๕๐

แบบ ปย.๓

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)

๖๐ วัน
ยืนยันขอทําความตกลง กับผูวาราชการจังหวัด
๕ พ.ค. ๒๕๕๐
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
-ผอ.กองคลัง
จายเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้
(๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไวหนวยงานภายในวงเงิน -หัวหนาฝายการเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินใหนําไปเก็บรักษาที่สถานี
ตํารวจที่ใกลที่สุด
(๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินทีเ่ ก็บรักษาไวที่สถานีตํารวจ
ไปฝาก ธนาคารที่อําเภอสอง ที่ใกลที่สุด
(๓)ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ และ
กิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของกระทรวงการคลัง
โดยอนุโลม

หมายเหตุ
(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปน
เครื่องมือในการ ติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือ
สอบถามไปที่สํานักงานทองถิ่น
จังหวัด สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ โดยดําเนินการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
และรายงานผลดําเนินการให
ผูบังคับบัญชาและ นายก อบต.
ทราบ ผลดําเนินการอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ

ชื่อผูจ ัดทํา นางสาวสุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๖๖
แบบ ปย.๓ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริการสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)

งวด/เวลาที่
พบจุดออน
(๓)

การปรับปรุง

๒. กิจกรรมสรางขวัญ
กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่
วัตถุประสงค เพื่อสราง
ขวัญกําลังใจ ใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ ใหมีพลังกาย
และพลังใจที่จะปฏิบัติ
ภารกิจราชการใหเกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุผล
ในการตอสูชวงชิง
ประชาชนเอาชนะ
ผูกอการไมสงบ

(๑) ผูกอการไมสงบ ยังวาง
ระเบิด เผา ปลน ฆา
ประชาชนผูบริสุทธิ์ เปน
รายวัน
(๒) พนักงาน อบต. ตื่น
กลัวเหตุราย ประกอบกับ
ไมมีหลักประกัน ความ
ปลอดภัยในชีวิต และเปน
หวงบุคคลในครอบครัว

๕ มีนาคม
๒๕๕๐

(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ใหเปน
ความสมัครใจ กรณีไมสมัครใจ ขอยายไดตาม
ความประสงค
(๒) ติดตาม เรื่องขอทําความตกลง กับ
กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทุนพิเศษ สําหรับ
ผูที่ปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยง
อันตราย เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เพื่อเปน
ทุนสําหรับเลี้ยงดู บิดา มารดา คูสมรสและการศึกษา
บุตร เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่ไดรับการ
ชวยเหลือ ตามพ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๘

(๔)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)

หมายเหตุ
(๖)

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ
-หัวหนาฝายการเงิน สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือ
สอบถามไปที่สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด สํานักบริหาร
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น โดย
ดําเนินการติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง และรายงาน
ผลใหผูบังคับบัญชาและ
นายก อบต.ทราบ ผล
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
ชื่อผูจัดทํา นางสาวสุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที.่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
๖๐ วัน
๕ พ.ค. ๒๕๕๐
-ผอ.กองคลัง

๖๗
แบบ ปย.๓ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริการสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

๓. กิจกรรม การเบิกจายเงิน
ตามนโยบายเสริมสรางความ
สมานฉันท ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต
วัตถุประสงค
เพื่อเบิกจายเงินสนับสนุน
เจาหนาที่ ใหสามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
และภารกิจไดอยางรวดเร็ว
ทุกสวนราชการสามารถ
บูรณาการการทํางานรวมกัน
ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)

จุดออน
ไมอาจเบิกจายเงินไดทันตาม
สถานการณ
สาเหตุ
เปนนโยบายใหมทราบขาวทาง
Internet เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๕๐ จึงยังไมความชัดเจน
ในแผนงาน โครงการ และ
วงเงินงบประมาณ

งวด/เวลาที่
พบจุดออน
(๓)

วันที่ ๒
ตุลาคม
๒๕๕๐

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)
๖๐ วัน
๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
-ผอ.กองคลัง

(๔)

(๑) ประสานสํานักปลัด เพื่อเตรียมยังทําแผนงาน
โครงการ เพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.อันตรา ใน
การสนับสนุนตามนโยบายของ มท.
(๒) ปรับปรุงคําสั่งแบงงานภายในกองคลัง ใหมีการ -หัวหนาฝายการเงิน
รับผิดชอบ งานที่เพิ่มขึ้นมาใหม รวมทั้งใหเจาหนาที่สํารวจ
เอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี เตรียมความ
พรอมไว
(๓) โทรศัพทสอบถาม ไป กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ขอทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติ
ในดานการเงินการบัญชี ในเบื้องตน
(๔) เพื่อความคลองตัวและปลอดภัยในการเดิน
ทาง เตรียมทําเรื่องขอทําความตกลงเก็บรักษาเงิน
คาใชจายนี้ ไว ณ สํานักงาน โดยไมตองเดินทางไป
เบิกเงินและนําสงเงินที่ธนาคาร

หมายเหตุ
(๖)

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
เปนเครือ่ งมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือ
สอบถามไปที่สํานักงานทองถิ่น
จังหวัด สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ โดยดําเนินการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
และรายงานผลดําเนินการให
ผูบังคับบัญชาและ นายก อบต.
ทราบ ผลดําเนินการอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ

ชื่อผูจ ัดทํา นางสาวสุดใจ แสนสวย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐

๖๘
แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
การประเมินการควบคุมภายในของ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา สําหรับงวด
ตั้งแต วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดดําเนินการ
ตาม แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุม
ภายในของ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดจัดใหมขี ึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือ
การทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึง่ รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
ผลการประเมิน พบวา กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา มีภารกิจตามคําสั่งแบงงาน
และแบงภารกิจโครงสราง แบงออกเปน ๕ ฝาย ประกอบดวย ฝายการเงิน , ฝายบัญชี , ฝายพัฒนาและจัดเก็บ
รายได , ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ และ ฝายตรวจสอบอนุมัตฎิ ีกาและควบคุมงบประมาณ ภารกิจของ
ฝายทะเบียนทรัพยสนิ และพัสดุ และ ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว มีความเพียงพอ ไมพบความเสีย่ ง
พบความเสี่ยง ในฝายการเงินและฝายบัญชี ที่ตองจัดการบริหารความเสีย่ งหรือกําหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๔ ภารกิจ คือ
(๑) กิจกรรมดานการรับเงิน การนําสงเงิน
(๒) กิจกรรม ดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได
(๓) กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน
(๔) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

๖๙
การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ค.๓ กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได และ กิจกรรมดาน
การพัฒนาบุคลากร มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแลว สําหรับ กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงิน และ
กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัตงิ าน ยังไมบรรลุภารกิจ เนือ่ งจาก เปนเรือ่ งเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย
ที่พิจารณาอยางรอบคอบ ซึง่ จะตองติดตามผล ตอไป
ทั้งนี้ ไดแนบ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน
(แบบติดตาม ค.๓.) สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ป.ย. ๒) แบบ
ประเมินการควบคุมภายใน ( แบบ ปม. ) และ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ป.ย.๓) มาพรอม
นี้แลว

ลายมือชื่อ สุดใจ แสนสวย
( นางสาวสุดใจ แสนสวย )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๐

ตัวอยาง
๑. ระดับหนวยงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
๑.๓. สํานักชาง อบต. อันตรา
- แบบติดตาม ค. ๓
- แบบ ป.ย. ๒
- แบบ ป.ย. ๑

๗๐

วัตถุประสงคของ
การควบคุม

ชื่อหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย แบบติดตาม -ค.๓
สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐
จุดออนของการควบคุม
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ สถานะการ วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ขอคิดเห็น
หรือความเสีย่ งที่ยังมีอยู
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ*

(๑)
กิจกรรม
ดานการออกแบบ
และควบคุมอาคาร

(๒)

(๓)

ไมมี

ไมมี

วัตถุประสงค

(๔)
ไมมี

(๕)

(๖)

ไมมี

ผลการสํารวจตามแบบ ค.๓ พบวา
ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม
เพียงพอดําเนินการเสร็จแลว

เพื่อใหการสํารวจ การ
ออกแบบ การเขียนแบบ
โครงการกอสรางตางๆ การ
ประมาณราคากลาง ถูกตอง
ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ
กฎหมายขอบังคับ มติ ครม.
และหนังสือสั่งการตางๆ

∗ สถานะการดําเนินการ :

9
X
0

= ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
= ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
= ยังไมดําเนินการ
= อยูระหวางดําเนินการ

ชื่อผูจัดทํา.นายเจริญ ธรรมะ
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที.่ .๑๕. ตุลาคม. ๒๕๕๐

๗๑

แบบ ปย.๒

ชื่อหนวยงาน ...กองชาง...องคการบริหารสวนตําบลอันตรา...
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.. สภาพแวดลอมการควบคุม
กิจกรรมดาน “การออกแบบและควบคุมอาคาร” ดังนี้

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

กองชาง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ตามภารกิจงานประจํา ผลการ
ประเมิน พบวา
(๑) ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก
- ฝายกอสราง , ฝายผังเมืองและฝายประสาน
จุดออนที่เปนความเสี่ยงดานการออกแบบและควบคุม
อาคาร คือ สตง. ไดตรวจสอบดําเนินการจัดซื้อจัดจางและ สาธารณูปโภค มีระบบการควบคุมภายในที่
การบริหารพัสดุของ อบต.อันตรา ในปงบประมาณ ๒๕๔๗ เหมาะสมแลว มีความเพียงพอ ไมพบความเสี่ยง
ที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง
พบวา กรณีการคํานวณราคากลางงานอาคาร
- การวิเคราะหสํารวจ พบวา มีกิจกรรม ๑
คณะกรรมการกําหนดราคากลางใชตาราง FACTOR F
กิจกรรม คือ “กิจกรรมดานการคํานวณราคากลาง
ไมถูกตอง ตามสัญญาจางเลขที่ ๔๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๔
งานกอสราง”และคิดคา FACTOR - F เปนภารกิจ
มิถุนายน ๒๕๔๗ โครงการกอสรางศูนยสาธารณสุข
ของ ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร มีจุดออนมี
พัฒนาสงเคราะห จํานวนเงิน ๓,๕๙๙,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการ ฯ คํานวณราคากลาง โดยใช FACTOR F ความเสี่ยง ซึ่ง ”ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร”
ไดดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย
ในอัตรา ๑ : ๓๐,๐๐๐ ซึ่งที่ถูกตองใชตาราง FACTOR F
(๑) การปรับปรุงการควบคุม ใน แบบ ค.๒
งานอาคาร ๑ : ๒๗๔๐๗ และไมไดปรับลดราคากลางของ
(๑.๑) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
งานกอสรางลงรอยละ ๑๐ (ตามหนังสือสํานักงบประมาณ
ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗ /ว ๓๙ ล.ว. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ ขอเท็จจริง เพื่อหาผูรับผิดทางละเมิดชดใช
เรื่อง มาตรการปรับลดราคากลางสิ่งกอสรางของหนวยงาน คาเสียหาย จํานวนเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท ใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว
ภาครัฐลงรอยละ ๑๐ ) ทําใหทําสัญญาจางสูงกวาราคา
(๑.๒) สรรหาผูมีวุฒิปริญญาตรีดานวิศวกร
กลางที่แทจริง เปนเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท
โยธา
จึงเปนจุดออน เปน ความเสี่ยง ที่ตองจัดทํา
(๑.๓) พัฒนาบุคลากร โดยสงเจาหนาที่ จัด
แผนการปรับปรุงปองกันความสูญเสียเงินของทางราชการ
อบรมสัมมนาความรูดานชาง โดยเชิญวิทยากรผู
๒. การประเมินความเสี่ยง
เชี่ยวชางมาใหความรูและฝกปฏิบัติ
“ กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร “
(๒) การติดตามผลดําเนินการปรับปรุงการ
๒.๑. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไมไดศึกษา ระเบียบ
ควบคุม ตามแผนการปรับปรุง ใน แบบ ค.๓ พบวา
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งออกมาบังคับใช
(๒.๑) คณะกรรมการสอบสวน ใหเรียกเงินคืน
ใหมๆ
๒.๒. ผูบังคับบัญชาไมไดกํากับดูแลและตรวจสอบการ จากคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ทั้ง ๔ คน ๆ
ละ ๑๖,๐๐๐ บาท
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยาสม่ําเสมอ

๗๒

แบบ ปย.๒
ชื่อหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๑) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อหา
ผูรับผิดทางละเมิดชดใชคาเสียหาย
(๒) จัดประชุมชี้แจง/สัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจาง/การ
บริหารการพัสดุของ อบต.ใหแกเจาหนาที่ ทุกคน เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่เขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง
(๓) ผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับดูแลและตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของผูใตบังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ กองชาง มีระบบ INTERNET มา
ชวยในการพัฒนาและติดตามขอมูลขาวสาร ระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการได แตเรื่อง การประมาณ
การราคากอสราง เจาหนาที่ไมไดศึกษาระเบียบ
ขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับขอมูลมาตรฐานราคาวัสดุตาม
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา ขอมูลราคาวัสดุทาง
อินเตอรเน็ตและตารางคํานวณคาFACTOR F ทําให
สตง.มีขอทักทวง กรณีการคํานวณราคากลางงาน
อาคาร คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ใชตาราง
FACTOR F ไมถูกตองทําใหการพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการตาง ๆ ของ
เจาหนาที่ ลาชา ไมมีประสิทธิภาพ

(๒.๒) เจาหนาที่ ไดรับการอบรมพัฒนา
สามารถปฏิบัติงานออกแบบและความคุมอาคารได
(๓) การติดตามแบบ ค.๓ ไมพบจุดออนหรือ
ความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

๗๓

แบบ ปย.๒

ชื่อหนวยงาน ..กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา..
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
(๑)
๔.๒. การประสานงานภายในและภายนอกของ กอง
ชาง เชน
(๑) การติดตอประสานงานภายในกองชาง
ผูอํานวยการกองชาง แจงให ชางควบคุมงานทุกคน
ควบคุมดูแลงานกอสรางอยางตอเนื่องและทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติ แลว รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน นําเสนอ
ตอผูบังคับบัญชา ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของผูรับจาง
เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงาน และกรณีหากเกิดปญหา
ขัดของไมสามารถปฏิบัติงานได ใหรีบรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา หรือผูอํานวยการกองชาง ทราบทุกครั้ง
เพื่อรีบหาทางแกไขตอไป
(๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
- จัดประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหแกประชาชนไดทราบ
ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการผังเมือง และ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแกไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจน
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตางๆ ที่จะใชในการประกอบการ
พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร
- จัดประชาสัมพันธเชิญชวนให สมาชิก อบต. และ
ผูแทนประชาคมทุกหมูบาน เขามาประชุม เพื่อสอบถาม
และสํารวจขอมูลพื้นที่แตละหมูบานใหตรงตามสภาพพื้นที่
ที่แทจริง เพื่อใหการกอสราง การออกแบบ การเขียนแบบ
โครงการกอสรางตางๆ นั้นถูกตองและเขาถึงความตองการ
แกไขปญหาตามที่ประชาชนรองขอไดอยางแทจริง โปรงใส
และตรวจสอบได

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

๗๔

แบบ ปย.๒

ชื่อหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา.
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุม
(๑)

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

๔.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร
มีโทรศัพทโทรสารที่ใชในการติดตอประสานงานในภารกิจ
หนาที่ของกองชาง ไดเปนอยางดี เชน กรณีมีความขัดของ
เรื่องระเบียบกฎหมายใชโทรศัพทไปสอบถาม ผูอํานวยการ
กองตางๆหรือเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญในสวนกลางและขอให
ตอบปญหาและชวย FAX ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง
การใหดวย
๕.. วิธีการติดตามประเมินผล
- ใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดย
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ และผูอํานวยการกองชาง
การติดตามประเมินผล ในแบบติดตาม ค.๓
(ระเบียบฯ ขอ ๖) พบวา กิจกรรม ดานการออกแบบและ
ควบคุมอาคาร ของ ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร
ผลการประเมิน แบบติดตาม ค.๓ มีการควบคุมที่มี
ความเพียงพอแลว ตอไป

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ พบวา มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ ตองจัดการบริหารความเสีย่ ง
คือ กิจกรรมดานการออกแบบและควบคุมอาคาร ของ ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ค.๓ กิจกรรมดานการ
ออกแบบและควบคุมอาคาร มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแลว ไมพบความเสี่ยงบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุม ( ไมตองติดตามผลและจัดทําแผนการปรับปรุง ตาม แบบ ป.ย. ๓)
ชื่อผูรายงาน. นายเจริญ ธรรมะ
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที.่ ๑๙./ ตุลาคม ./. ๒๕๕๐

๗๕
แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับสวนงานยอย
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
การประเมินการควบคุมภายในของ..กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา สําหรับงวด
ตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ไดดําเนินการตาม แนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่งกําหนดอยูใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองชาง
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดจดั ใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผล
วาการดําเนินงานของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน
การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้ เปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือได
ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
ภารกิจงานประจําที่ปรากฏตามคําสั่งแบงงาน ในภารกิจ ๔ ฝาย คือ (๑) ฝายกอสราง (๒) ฝายออกแบบและ
ควบคุมอาคาร (๓) ฝายผังเมือง (๔) ฝายประสานสาธารณูปโภค โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบวา ฝายกอสราง,ฝายผังเมืองและฝายประสาน
สาธารณูปโภค มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว มีความเพียงพอไมพบความเสี่ยงที่ตองจัดทํา
แผนการปรับปรุง

๗๖
มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ทีต่ องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ กิจกรรมดานการออกแบบและควบคุม
อาคาร ของ ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร
จากการวิเคราะหสาํ รวจ การควบคุมภายในของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สําหรับ งวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ผลการประเมินตามแบบติดตาม ค.๓ กิจกรรมดานการออกแบบและควบคุมอาคารเปนไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีการควบคุมที่เพียงพอไมพบจุดออน
ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผล การติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน
( แบบติดตาม ค.๓) และ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ป.ย. ๒) มา
พรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ...... เจริญ ธรรมะ.......
( นายเจริญ ธรรมะ )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ ๒๕๕๐

ตัวอยาง
๒. ระดับองคกร

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
- แบบติดตาม ค. ๔
- แบบ ป.อ. ๒
- แบบ ป.อ. ๓
- แบบ ป.อ. ๑

๗๗
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
๑.สํานักปลัด
กิจกรรม การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพื่อใหแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติ และภัยตางๆ
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เปนแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่
สามารถปฏิบัติไดจริง
ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงที การปฏิบัติ
ภารกิจปองกันบรรเทาภัย
ธรรมชาติสัมฤทธิผลตาม
เปาหมาย

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
ความเสี่ยง
(๑) น้ําทวมไหลแรง ประชาชน
เสียชีวิต สูญหาย และขาดอาหาร
(๒) อบต. เงินสํารองจายเพือ่
ชวยเหลือประชาชนไมเพียงพอ
ปจจัยเสี่ยง
(๑) พายุทุเรียน พาดผาน
(๒) อบต. ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไวไมเพียงพอ และ
เปนระยะตนปงบประมาณ
จึงไมอาจโอนเงินสวนใดสวนหนึ่ง
มาเพิ่มจายได

การปรับปรุง
(๓)
(๑) ตั้งคณะทํางานสํารวจ
ความเสียหาย ประชาชน
เสียชีวิตกี่คน สูญหายกี่คน อยู
ในพื้นที่ตัดขาดอดอยาก กี่คน
และในพื้นทีท่ ี่สามารถ
ติดตอสื่อสารไดกี่คน เพื่อ
สํารวจวงเงินที่ตองใชจาย
ทั้งหมด
- ชวยทําศพซอมแซมบาน
นําไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
ชวยเหลือประชาชน รวมทั้ง
คาวัสดุอุปกรณ น้ํามันเชื้อเพลิง
คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่
และคาเบี้ยเลี้ยง อปพร.
(๒) จัดทําแผนการใชจายเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม นําเรื่อง
เขาสภาขอจายขาดเงินสะสม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๔)
๓๐ วัน
๑๕ มีค. ๒๕๕๐
- ปลัด อบต.
- หัวหนาสํานัก
ปลัด
- เจาหนาที่
วิเคราะห
นโยบาย
และแผน

แบบติดตาม -ค.๔

สถานะการ
ดําเนินการ
(๕)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
(๖)
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พบจุดออนความเสี่ยง กิจกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ใชคําสั่งและการรายงาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล โดยแตงตั้งเจาหนาที่เขาไปสํารวจความเสียหาย การ
ติดตามประเมินผล พบวา
(๑)มีราษฎรเสียชีวิต ๓ คน
(๒) บานเรือนประชาชนเสียหาย จํานวน ๒๐ หลังคาเรือน
(๓) ตองนําเครื่องอุปโภคบริโภคไปชวยเหลือประชาชน
จํานวน ๕๐ คน
(๔) คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่ และ อปพร. ๕๐ คน
นําเสนอ นายกฯ ขอรับการสนับสนุน
(๑) คาซอมแซมบานพักคาสรางที่อยูชั่วคราวขอรับ
สนับสนุน จากกรมปองกันฯ จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ขอรับเงินอุดหนุน จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปน
คาใชจายในการสรางที่พักใหประชาชน จํานวน ๑๐ หลังคาเรือน ใน
วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗๘
แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ)

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
จุดออนของการควบคุม
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ สถานะการ
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ขอคิดเห็น
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
หรือความเสีย่ งที่ยังมีอยู
(๒)

(๓)
(๓) จัดทําแผนขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุน
เนื่องจากเงินสะสมของ อบต.
มีไมเพียงพอ
(๓.๑) ในระยะเรงดวน
จากกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยแสดง
เหตุผลและความจําเปน
รวมทั้งขอเท็จจริง ที่สํารวจ
ความเสียหาย ในการ
ซอมแซมบานพัก การสรางที่
อยูชั่วคราวใหแกผูประสบภัย
ในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

(๔)

(๕)

(๖)

(๓ ) จายขาดเงินสะสม เปนคาทําศพ และเครื่อง
อุปโภคบริโภคใหประชาชน และเปนคาเบี้ยเลี้ยง
ขาราชการพนักงาน อปพร. จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
สรุปผลการประเมิน กรมปองกันฯ และกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น สนับสนุนงบประมาณ อบต. ไดนํา
เงินไปบริหารโครงการชวยเหลือประชาชน สําเร็จตาม
เปาหมายบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมแลว

๗๙
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)

การปรับปรุง
(๓)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๔)

สถานะการ
ดําเนินการ

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
(๖)

(๕)

(๓.๒) ในระยะพื้น
ฟู จากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่
สําหรับเปนคาใชจาย
ในการสรางทีพ่ ักให
ประชาชน จํานวน ๑๐
หลังคาเรือน ในวงเงิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย ยาวิชัย ..
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๐

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
๒.กองคลัง
๒.๑. กิจกรรม ดานการรับเงิน
และการนําสงเงิน
วัตถูประสงค
เพื่อใหการรับเงินการนําสง
เงิน ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตอง
ครบถวน จํานวน เงินที่ไดรับใน
ทุกครั้งสงลงบัญชีครบถวน
และนําเงินฝากธนาคารทุกวัน
สุดสัปดาห ตามระเบียบ ฯ

ชื่อหนวยงาน องคกรบริหารสวนตําบลอันตรา
แบบติดตาม ค.๔ (ตอ)
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
กําหนดเสร็จ/ สถานะการ
วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
จุดออนของการควบคุม
การปรับปรุง
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ*
ขอคิดเห็น
หรือความเสีย่ งที่ยังมีอยู
(๔)
(๒)
(๕)
(๖)
(๓)
ยืนยันขอทําความตกลง กับ
(๑) ระยะเดินทางไกล เสนทางเปน
ปาเขา และ มีภัยจากการกอการ ผูวาราชการจังหวัด
(๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไว
ราย
หนวยงานวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูวาราชการจังหวัด ยังไม
สวนทีเ่ กิน ใหนําไปเก็บรักษาที่
อนุมัติใหมีวงเงินเก็บรักษา
สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด
(๒) ทุกสิ้นเดือนนําเงินที่เก็บรักษา
ไวที่สถานีตํารวจไปฝาก ธนาคาร ที่
อําเภอสอง
(๓) ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังใน
หนาที่ของอําเภอ และกิ่งอําเภอ
พ.ศ. ๒๕๒๐ ของ กระทรวงการคลัง
โดยอนุโลม

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9
= ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

๖๐ วัน
๒๘ ก.พ.
๒๕๕๐ ผอ.
กองคลังและ
หัวหนาฝาย
การเงิน

0

ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มอี ยู ของ อบต.
แลวรายงานผลดําเนินการตอผูบังคับบัญชาและนายก อบต. โดยเรื่อง
อยูในระหวางดําเนินการ ดังนี้
ผลดําเนินการ เรื่องที่ขอทําความตกลง อยูในระหวางที่ผวู า
ราชการจังหวัด หารือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่

ชื่อผูร ายงาน นายชัชวาลย ยาวิชัย
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๑

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคกรบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
กําหนดเสร็จ
สถานะการ วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
จุดออนของการควบคุม
การปรับปรุง
ดําเนินการ*
หรือความเสีย่ งที่ยังมีอยู
ผูรับผิดชอบ
(๕)
(๒)
(๔)
(๖)
(๓)

๒.๒. กิจกรรม ดานการ
จัดเก็บรายได
วัตถูประสงค

(๑) ความเสี่ยง จากภัย คลื่นยักษ
“สึนามิ”เนื่องจากเกิด
แผนดินไหว ที่ประเทศ
เพื่อใหการพัฒนาการจัดเก็บ อินโดนีเซีย บอย
รายไดมีประสิทธิ ภาพเปนไป
(๒) ความเสี่ยง ไมมีนักเทอง
ตามแผนที่ภาษี สามารถ
เที่ยวเขามาทองเที่ยว
จัดเก็บถูกตองครบถวน ตาม
(๓) เครื่องเตือนภัยยังไมได
บัญชีลูกหนี้ นําเงินรายไดที่
มาตรฐาน
จัดเก็บสงลงบัญชีครบถวน
จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น ๑๕ %
ตามเปาหมาย ตามนโยบาย
ของ นายก. อบต.

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9
= ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

๖๐ วัน
(๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ขอยกเวน การ ๒๘ กพ.๒๕๕๐
- ผอ.กองคลัง
เก็บรายได จากผูประกอบการที่
- หัวหนาฝาย
ประสบภัยคลื่นยักษ “สึนามิ” ซึ่งอยู
การเงิน
ในระยะฟน ฟู และปจจุบันยังไมมี
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต.
เพื่อดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบ และรวมกับ “ททท.” ให
นักทองเที่ยวมีความมั่นใจในเครื่อง
เตือนภัย ที่มีเจาหนาที่เทคนิคผู
ชํานาญ จากประเทศญี่ปุน มาให
ความรูและฝกอบรม

9

ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู ของ อบต เชน.
ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร และหนังสือราชการ แลวรายงานผลให
ผูบริหารทราบ ผลดําเนินการเสร็จ แตลาชากวากําหนด ดังนี้

(๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไมจัดเก็บ
รายได จากผูประกอบการที่ประสบภัยคลื่นยักษ “สึนามิ” ซึ่งอยู
ในระยะฟนฟู และปจจุบันยังไมมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต. เพื่อไดประสานกับ ”การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เพือ่ ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหมา
ทองเทีย่ ว และเครื่องเตือนภัย ดําเนินการติดตั้ง และมีเจาหนาที่
เทคนิคผูชํานาญ จากประเทศญี่ปุน มาใหความรูและฝกอบรม
เจาหนาที่ และประชาชน และการฝกอพยพขณะเกิดภัย

ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย ยาวิชยั ..
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๒

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคกรบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)

๒.๓ กิจกรรมสรางขวัญ
กําลังใจใหแกผูปฏิบัติ งาน
ในพื้นที่
วัตถุประสงค
เพื่อสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกพนักงาน เจาหนาที่
ใหมีพลังกายและพลังใจ
ที่จะปฏิบัติภารกิจราชการ
ใหเกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุผลในการตอสูชวงชิง
ประชาชนเอาชนะผูกอการ
ไมสงบ

(๑) ผูกอการไมสงบ ยังวาง
ระเบิด เผา ปลน ฆา ประชาชน
ผูบริสุทธิ์ เปนรายวัน
(๒) พนักงาน อบต. ตื่นกลัว
เหตุราย ประกอบกับ ไมหลัก
ประกัน ความปลอดภัยในชีวิต
และเปนหวงบุคคลในครอบครัว

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

การปรับปรุง
(๓)

กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
(๔)

(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ใน
๖๐ วัน
พื้นที่ใหเปนความสมัครใจ กรณีไม ๒๘ กพ.๒๕๕๐
สมัครใจ ขอยายไดตามความ
- ผอ.กองคลัง
ประสงค
- หัวหนาฝาย
(๒) ขอทําความตกลง กับ
การเงิน
กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทุน
พิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน อบต.
เพื่อเปนทุนสําหรับ บิดา มารดา คู
สมรสและการศึกษาบุตร โดย เปนทุน
พิเศษนอกเหนือจากที่ไดรับการ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการ
ปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๘

สถานะการ
ดําเนินการ*
(๕)
o

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
(๖)
ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทัง้ หมดที่มีอยู ของ อบต.
เชน.ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร และหนังสือราชการ แลว
รายงานผลดําเนินการตอผูบริหาร อบต. ผลดําเนินการ อยูใน
ระหวางดําเนินการ
(๑) การปฏิบัติหนาที่ในพืน้ ทีใ่ หเปนไปดวยความสมัครใจ ปรากฏวา
ผูกอการไมสงบ ยังวางระเบิด เผา ปลน ฆา ประชาชนผูบริสุทธิ์ เปน
รายวัน ทําใหพนักงาน อบต. ประสงคขอยายออกนอกพื้นที่ ตอง
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการยายออกและหาผูสมัครใจยาย
เขาแทน
(๒) ขอทําความตกลง กับ กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทุนพิเศษ
ใหพนักงาน อบต.ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่ไดรับการชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘

ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย ยาวิชัย
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๓

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคกรบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
๒.๔. กิจกรรม
ดานการพัฒนา
บุคลากร

วัตถูประสงค
เพือ่ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีความรู
ความสามารถ ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ของทาง
ราชการ สามารถบันทึก
บัญชี มีความสามารถ
จัดการ ระบบ E – Auction
และการจัดการระบบการ
จัดเก็บรายได ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง

(๒)

(๓)

(๑) เจาหนาที่ไมสามารถ
บันทึกบัญชีไดลงตัว
(๒) การจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบ E–Auction มีปญหา
ยุงยาก
(๓) ใบเสร็จรับเงินจัดเก็บ
รายไดสูญหาย

(๑) จัดโครงการศึกษาอบรม
จนท.กง.บช. โดยจัดหลักสูตร
สอดคลองกับการทํางานและใช
ปฏิบัติไดจริง คัดสรรวิทยากรที่
มีความรูมีความ สามารถและมี
ประสบการณ ในการถายทอด
ใหความรู

(๒) ดานการบันทึกบัญชี
(๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษา
อบรมวิธีบันทึกบัญชี ตาม
สถาบัน การศึกษาอบรมตาง ๆ
และ เดินทางไปราชการ ขอคํา
แนะนําในเรือ่ งวิธีบันทึกบัญชี
จาก อปท..อื่น ๆ และจาก กลุม
การเงิน ฯ ของจังหวัด

กําหนดเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
(๔)

สถานะการ
ดําเนินการ*
(๕)

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น

๖๐ วัน
๒๘ กพ.๒๕๕๐
- ผอ.กองคลัง
- หัวหนาฝาย
การเงิน



ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมดที่มีอยู ของ อบต เชน.ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท
โทรสาร และหนังสือราชการ แลวรายงานผลใหผูบริหารทราบ
ผลดําเนินการเสร็จตามกําหนด
ผลการสํารวจ “ กิจกรรม ดานการพัฒนาบุคลากร”พบวา
มีระบบการควบคุมที่ปรับปรุงใหมมีความเพียงพอเหมาะสม
มีความสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด

(๖)

๘๔

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคกรบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
จุดออนของการควบคุม
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ สถานะการ วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
หรือความเสีย่ งที่ยังมีอยู
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ*
(๓)
(๔)
(๕)
(๒)
(๖)

(๒.๒) ใหผูอํานวยการกอง
คลัง หัวหนาฝายการเงิน และ
หัวหนาฝายบัญชี ซึ่งมีความรู
ความเขาใจวิธีบันทึกบัญชีกํากับ
ดูแลแนะนําวิธีบันทึกบัญชี
อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่
ไดฝกฝนและลงมือปฏิบัติ
(๓) ดานจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
จัดเก็บรายได
(๓.๑) ตั้งกรรมการสอบสวน
หาผูรับผิดชอบในเรื่องใบเสร็จ
จัดเก็บรายไดสูญหาย

๘๕

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ)
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดสิน้ สุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
จุดออนของการควบคุม
การปรับปรุง
กําหนดเสร็จ/ สถานะการ วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น
หรือความเสีย่ งที่ยังมีอยู
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ*
(๖)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๓.๒) กําหนดมาตรการการ
ควบคุม ใหผูจัดเก็บรายไดนํา
เงินรายไดพรอมใบเสร็จ สง
ใหเจาหนาที่การเงินทุกวัน
และใหเจาหนาการเงินหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย เก็บรักษา
สมุดใบเสร็จ ไว
(๓.๓) จัดทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จ รับเงิน จัดทำทะเบียน
คุมลูกหนี้ จัดทําปฏิทินการ
จัดเก็บรายได เพื่อตรวจสอบ
ควบคุม การดําเนินงาน และ
จัดทํา แผนที่ภาษี

∗ สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
9 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
X = ยังไมดําเนินการ
0 = อยูระหวางดําเนินการ

ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย ยาวิชัย ..
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐

๘๖

แบบ ปอ.๒

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรมดานการรับ-จายเงิน การ
นําสงเงิน
๑.๑.๑. เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน ของ กองคลัง
ตาม คําสั่งแบงงาน เนื่องจากมีเจาหนาที่
รับเงินและเจาหนาที่ลงบัญชี เปนคนเดียวกัน
ซึ่งอาจยักยอกเงินของทางราชการไปใช
ประโยชนสว นตัว เชน รับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ออกใบเสร็จรับเงิน เพียง ๑,๐๐๐ บาท
แตลงบัญชี ๑,๐๐๐ บาท เปนตน
๑.๑.๒ เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก “สถานที่ตั้ง”
เนื่องจากในเขตอําเภอ สอง ไมมีธนาคารจึงตอง
นําเงินไปฝากธนาคาร อําเภอ เมือง จังหวัด
พัฒนา ทุกวันสุดสัปดาห ใกลที่สุด ระยะทาง
ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เสนทางเปนเนินเขาสูง
ทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง สอง
ขางทางเปนปาเขา ใชเวลาเดินทาง ประมาณ
๑ ชัว่ โมง ชวงฝนตกจะใชเวลาเดินทางประมาณ
๑.๔๕ ชั่วโมง

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ได
วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน จาก
สํานัก/กอง ที่มจี ุดออนมีความเสี่ยง คือ
(๑) สํานักปลัด
(๒) กองคลัง
(๓) กองชาง
โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔
ผลการประเมิน พบวา สํานักปลัด และ
กองชาง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
แลว มีความเพียงพอไมพบความเสี่ยงที่จะตอง
ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง
พบจุดออนความเสี่ยงของกองคลัง
๒ กิจกรรม คือ
(๑) กิจกรรมดานการรับ-จายเงิน การนําสงเงิน
(๒) กิจกรรมการสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน เปนภารกิจ วิเคราะหประเมิน
กําหนดกิจกรรมการควบคุม และรายงานใน
งวด ตอไป

๘๗
แบบ ปอ.๒

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.๒. กิจกรรม สรางขวัญกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ ”
วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก
ความเสี่ยงจากภัยการกอการราย เนื่องจาก
ทิศใตและทิศตะวันตก ของ อบต.อันตรา จํานวน
หมูบาน ๕ หมูบ าน อยูในเขตความรับผิดชอบของ
อบต.อันตรา เปนเขตติดตอกับจังหวัดธารา ที่มีภัย
จากการกอการราย อําเภอสอง จังหวัดพัฒนาเปน
แหลงทองเทีย่ ว ติดอันดับโลก ที่นักทองเที่ยวนิยมมา
ทองเที่ยวมาก สนามบินอยูในเขตอําเภอเมือง การ
คมนาคมจากสนามบินถึงอําเภอสอง ประมาณ ๖๐
กิโลเมตร และเนื่องจากอําเภอสอง จังหวัดพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยว ผูกอการรายจึง มีความพยายามที่
จะทําลายความนาเชื่อถือ ของประเทศไทย เพื่อทําลาย
การพัฒนาเศรษฐกิจภายในเขตอําเภอ และจังหวัด
ภัยการกอการราย สงผลตอ ขวัญกําลังใจ ของ
ขาราชการ พนักงานเจาหนาที่ของ อบต.อันตรา มาก
อันเนื่องมาจาก
- การไมมหี ลักประกันในชีวิตและทรัพยสินของ
ขาราชการพนักงานเจาหนาที่ ทั้งฝายประจํา และ ฝาย
การเมือง ในการเดินทางปฏิบัติหนาที่ประจําวัน
- การไมมีขอยกเวนพิเศษในการปฏิบัตติ าม
ระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทางราชการ
ยังปฏิบัติเชนเดียวกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่อยูในสถานการณปกติ

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

๘๘

แบบ ปอ.๒

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๒. การประเมินความเสีย่ ง
๒.๑ กิจกรรมการรับเงิน และการนําสงเงิน
มีจุดออน คือ
๒.๑.๑.นางแชม ใจนอย ตําแหนง เจาหนาที่
การเงินและบัญชี ๕ ปฏิบัติหนาที่ทั้งเจาหนาที่การ
เงิน และเจาหนาที่บัญชี อาจยักยอกเงินของทาง
ราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตัว รับเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท ออกใบเสร็จเพียง ๑,๐๐๐ บาท
ลงบัญชีเพียง ๑,๐๐๐ บาท ได
๒.๑.๒ ในเขต อบต.อันตรา ไมมีธนาคาร
กองคลัง อบต.อันตรา จึงตองไปรับเงินและนําสงเงินที่
ธนาคารในเขต อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา ธนาคาร
ใกลที่สุด ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เสนทาง
เปนเนินเขาสูงทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง
สองขางทางเปนปาเขา อาจถูกดักปลนกลางทาง
๒.๒ กิจกรรมการควบคุมสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกผูปฏิบตั งิ านในพื้นที่พเิ ศษ
เปนความเสี่ยงจากภัยการกอการราย เปน
จุดออนตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนักงาน
เจาหนาที่ เนื่องจากไมมีหลักประกันในชีวติ และ
ทรัพยสิน และ ไมมีขอยกเวนพิเศษ ทั้งที่อยูใน
พื้นที่อันตราย

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

๘๙
แบบ ปอ.๒
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐..
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ ดานการรับเงินและการนําสงเงิน
๓.๑.๑ กรณีเจาหนาที่ยักยอกเงิน
(๑) ออกคําสั่งพิจารณาลงโทษทางวินัย
ผูกระทําความผิดและผูเกี่ยวของโดยเร็ว และ
ดําเนินการทางวินัย ทางแพง ทางอาญา รีบนําเงิน
สวนที่ขาดคืนใหแกทางราชการ ตอไป
(๒ ) แบงแยกหนาทีใ่ หเจาหนาที่รับเงินและ
เจาหนาที่ลงบัญชีเปนคนละคน เพื่อไมใหคนๆเดียว
ทํางานดานการเงินทุกเรื่อง จนหมดสิ้นกระบวนการ
และเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือ ของขอมูลตัวเลข
สามารถสอบทาน / ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ระหวาง
ดานการเงินและการบันทึกบัญชีได
๓.๑.๒ กรณีปลนกลางทาง
(๑) เสนอขอปญหาและความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นระหวางทางในการเดินทางไปรับเงิน-สงเงิน
ที่ธนาคาร โดยเสนอผูบริหารทองถิ่น ขอกําลัง
เจาหนาที่ตํารวจ รวมเดินทางควบคุมเงิน และขอ
อนุมัติเบิกจายเงินรางวัลใหแกเจาหนาที่ตํารวจ
ที่รวมเดินทางควบคุมเงินในแตละครั้ง
(๒) ขอตกลงมีวงเงินเก็บรักษาไวใน
หนวยงาน ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินให
นําไปเก็บรักษาใน” ตูนิรภัย”ที่สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด
และใหนําฝากธนาคารทุกเดือน ทั้งนี้ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังใน
หนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของ
กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

๙๐
แบบ ปอ. ๒
ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
องคประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๑)
(๒)
๓.๒ ดานการสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
๓.๒.๑.กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ใหเปน
ความสมัครใจ กรณีไมสมัครใจ ขอยายไดตามความ
ประสงค
๓.๒.๒. ติดตามเรื่อง การขอทําความตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทุนพิเศษ สําหรับ
ผูที่ปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเปนพื้นที่เสี่ยงอันตราย
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เพื่อเปนทุนสําหรับ
เลี้ยงดู บิดา มารดา คูสมรสและการศึกษาบุตร เปน
ทุนพิเศษนอกเหนือจากที่ไดรบั การชวยเหลือ
ตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ นําระบบ Internet มาชวยในการ
ควบคุม โดย ตรวจเช็คขอมูลไดจากระบบInternet
เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก
(๑) การติดตอประสานงานภายใน อบต. อันตรา
แตงตั้งพนักงานขาราชการเปนกรรมการรับเงิน เปน
กรรมการนําสงเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน
(๒) เพื่อความปลอดภัยในการไปรับเงินและการ
เดินทางไปฝากเงินที่ธนาคาร อ.สอง จึงตองติดตอ
ประสานงาน สถานีตํารวจภูธรขอกําลังเจาหนาที่
ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัย

๙๑

แบบ ปอ.๒

ชื่อหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน/ ขอสรุป
(๒)

(๓) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก
เชน เทศบาล อบจ. อบต.ใกลเคียง ทองถิ่นอําเภอ
ทองถิ่นจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และลูกหนี้ใน
การจัดเก็บรายไดตาง ๆ เชน กรณีไฟฟาที่ อบต.
ดับ จึงไมอาจไดขอมูลขาวสารทาง Internet ก็ได
ติดตอประสานขอขอมูลขาวสารจากอปท. ใกลเคียง
๔.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศัพท
และโทรสาร มีโทรศัพทโทรสารที่ใชในการติดตอ
ประสานเชน โทรศัพทไปสอบถาม ไปสวนกลาง
และขอใหชว ย FAX ระเบียบ/หนังสือสั่งการใหดวย
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารโทรศัพท โทรสาร และหนังสือ สอบถาม
ไปที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัด สํานักบริหารการคลัง
ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
โดยดําเนินการติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอและรายงานผลดําเนินการให
ผูบังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการ
ดําเนินการตามกําหนด
สรุปผลการประเมิน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา พบจุดออนที่เปนความเสี่ยงของกองคลัง ในภารกิจ
๓ กิจกรรม เปน กิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุงตามแบบ ค. ๓ จํานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
(๑) กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงิน
(๒) กิจกรรมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ตองไปดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปอ. ๓ ตอไป
ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย ยาวิชัย
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๙๒
ชื่อหนวยงาน องคการบริการสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

กองคลัง
๑. กิจกรรม ดานการรับ
เงินและการนําสงเงิน

วัตถูประสงค
เพื่อใหการรับเงินการนําสง
เงิน ไดมีการปฏิบตั ิที่ถูกตอง
ครบถวนจํานวน เงินที่ไดรบั
ในทุกครั้งสงลงบัญชี
ครบถวน และนําเงินฝาก
ธนาคาร ทุกวันสุดสัปดาห
ตามระเบียบ ฯ

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
(๑) ระยะเดินทางไกล เสนทาง
เปนปาเขา และ มีภัยจากการกอ
การราย
(๒) ผูวาราชการจังหวัด ยังไม
อนุมัติใหมีวงเงินเก็บรักษา

งวด/เวลาที่
การปรับปรุง
พบจุดออน
(๓)
(๔)
๕ มีนาคม ยืนยันขอทําความตกลง กับผูวาราชการจังหวัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
๒๕๕๐
การเบิกจายเงินฯ พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๔๘ ดังนี้
(๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไวหนวยงานภายในวงเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินใหนําไปเก็บรักษาที่สถานี
ตํารวจที่ใกลที่สุด
(๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินทีเ่ ก็บรักษาไวที่สถานีตํารวจ
ไปฝาก ธนาคารที่อําเภอสอง ที่ใกลที่สุด
(๓)ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ และกิ่งอําเภอ พ.ศ.
๒๕๒๐ ของกระทรวงการคลัง โดยอนุโลม

แบบ ปอ.๓
กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)
๖๐ วัน
๕ พ.ค. ๒๕๕๐
-ผอ.กองคลัง
-หัวหนาฝายการเงิน

หมายเหตุ
(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปน
เครื่องมือการติดตามประเมินผล
รวมทั้งใช ระบบ สารสนเทศและ
การสื่อสารโทรศัพท โทรสาร และ
หนังสือ สอบถามไปที่สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด สํานักบริหาร
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิน่ โดยดําเนินการ
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
และรายงานผลดําเนินการให
ผูบังคับบัญชาและ นายก อบต.
ทราบ ผลดําเนินการอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ

ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย ยาวิชัย

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๙๓

แบบ ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริการสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)

๒. กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจ (๑) ผูกอการไมสงบ ยังวาง
ระเบิด เผา ปลน ฆา ประชาชน
ใหแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่
วัตถุประสงค เพื่อสรางขวัญ ผูบริสทุ ธิ์เปนรายวัน
(๒) พนักงาน อบต.ตื่นกลัว
กําลังใจ ใหแกพนักงาน
เจาหนาที่ ใหมีพลังกายและ เหตุราย ประกอบกับไมมี
หลักประกัน ความปลอดภัยใน
พลังใจที่จะปฏิบตั ิภารกิจ
ชีวิต และเปนหวงบุคคลใน
ราชการใหเกิดประสิทธิภาพ
ครอบครัว

และบรรลุผลในการตอสูชวง
ชิงประชาชนเอาชนะ
ผูกอการไมสงบ

งวด/เวลาที่
การปรับปรุง
พบจุดออน
(๓)
(๔)
(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาทีใ่ นพื้นที่ใหเปนความ
๕ มีนาคม
สมัครใจ กรณีไมสมัครใจ ขอยายไดตามความประสงค
๒๕๕๐

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)

หมายเหตุ
(๖)

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปน
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล
(๒) ติดตาม เรื่องขอทําความตกลง กับ กระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งใช ระบบ สารสนเทศและ
ขอไดรับเงินทุนพิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่ง -หัวหนาฝายการเงิน
การสื่อสารโทรศัพท โทรสาร และ
เปนพื้นที่เสี่ยงอันตราย เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เพื่อ
หนังสือ สอบถามไปที่สํานักงาน
เปนทุนสําหรับเลี้ยงดู บิดา มารดา คูสมรสและการศึกษาบุตร
ทองถิ่นจังหวัด สํานักบริหาร
เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่ไดรบั การชวยเหลือ ตาม
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการ
พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ
ปกครองทองถิน่ โดยดําเนินการ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
และรายงานผลดําเนินการให
ผูบังคับบัญชาและ นายก อบต.
อันตรา ทราบ ผลดําเนินการ
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย ยาวิชัย
๖๐ วัน
๕ พ.ค. ๒๕๕๐
-ผอ.กองคลัง

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๙๔

วัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
๓. กิจกรรม การเบิกจายเงิน

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
จุดออน

ตามนโยบายเสริมสรางความ
สมานฉันท ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต

ไมอาจเบิกจายเงินไดทันตาม
สถานการณ

วัตถุประสงค
เพือ่ เบิกจายเงินสนับสนุน
เจาหนาที่ ใหสามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่และภารกิจ
ไดอยางรวดเร็ว ทุกสวนราชการ
สามารถบูรณาการ การทํางาน
รวมกันตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย

สาเหตุ
เปนนโยบายใหม ขอมูลขาว
ทาง Internet เมื่อวันที่ ๒
ตุลาคม ๒๕๕๐ จึงยังไม
ความชัดเจน ในแผนงาน
โครงการ และวงเงิน
งบประมาณ

แบบ ปอ.๓ (ตอ)

ชื่อหนวยงาน องคการบริการสวนตําบลอันตรา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
งวด/เวลาที่
การปรับปรุง
พบจุดออน
(๓)
วันที่ ๒
ตุลาคม
๒๕๕๐

(๔)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)
๖๐ วัน
๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๐
-ผอ.กองคลัง

หมายเหตุ

(๖)
(๑) ประสานสํานักปลัด เพื่อเตรียมยังทําแผนงาน
เปนความเสี่ยงใหม
ตาม แบบ ปม. ของกองคลัง
โครงการ เพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.อันตรา
- เปนนโยบายใหมจาก
ในการสนับสนุนตามนโยบายของ มท.
(๒)ปรับปรุงคําสั่งแบงงานภายในกองคลัง ใหมีการ
-หัวหนาฝายการเงิน ขอมูลขาวสารขาวทาง Internet
รับผิดชอบงานทีเ่ พิ่มขึ้นมาใหม รวมทั้งใหเจาหนาที่สํารวจ
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ จึง
เอกสารหลักฐานทางการเงินการบัญชีเตรียมพรอมไว
ยังไมความชัดเจน ในแผนงาน
(๓) โทรศัพทสอบถาม ไปกรมสงเสริมการปกครอง
โครงการ และวงเงินงบประมาณ
ทองถิ่น ขอทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติในดานการเงินการ
- ซึ่งตองมากําหนด
บัญชี ในเบือ้ งตน
แผนการปรับปรุง ใหบรรลุ
(๔) เพื่อความคลองตัวและปลอดภัยในการเดิน ทาง
วัตถุประสงคในงวดตอไป.

เตรียมทําเรื่องขอทําความตกลงเก็บรักษาเงินคาใชจา ยนี้
ไว ณ สํานักงาน โดยไมตองเดินทางไปเบิกเงินและนําสง
เงินที่ธนาคาร

ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย ยาวิชัย
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๙๕
แบบ ปอ. ๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับองคกร
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล /กระทรวงมหาดไทย
การประเมินการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา สําหรับงวดตั้งแต วันที่ ๑
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ องคการ
บริหารสวนตําบลอันตรา
ไดจัดใหมีขึ้นตามทีก่ าํ หนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผล
วาการดําเนินงานของ สํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลอันตรา จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร
ซึง่ รวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้ เปลืองหรือการทุจริต ดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน ของ
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
หนวยงาน ๓ สํานัก / กอง คือ (๑) สํานักปลัด (๒) กองคลัง และ (๓) กองชาง โดยวิเคราะหประเมินผล
ตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบวา สํานักปลัด และ กองชาง
มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว มีความเพียงพอ ไมพบความเสีย่ ง ที่ตอ งจัดทําแผนการปรับปรุง

๙๖
อยางไรก็ตาม ยังมีจดุ ออนพบความเสีย่ ง ในกองคลัง ที่ตองจัดการบริหารความเสีย่ งหรือ
กําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๓ กิจกรรม เปน กิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการ
ปรับปรุงตามแบบ ค. ๓ จํานวน ๒ กิจกรรม และกิจกรรมที่เปนจุดออน/ความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น จํานวน ๑
กิจกรรม ดังนี้
(๑) กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงิน
่ ิเศษ และ
(๒) กิจกรรมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัตงิ านในพื้นทีพ
(๓) กิจกรรมการเบิกจายเงินตามนโยบายเสริมสรางความสมานฉันท ๕ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งเปนความเสี่ยงใหมที่เกิดขึน้ เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
งวดกอน ( แบบติดตาม ค.๔ ) แบบประเมินการควบคุมภายในของกองคลัง ( แบบ ปม.) สรุปผลการ
ประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ป.อ.๒ ) และ แผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับองคกร ( แบบ ป.อ.๓) มาพรอมนี้แลว
ลายมือชื่อ......ชัชวาลย ยาวิชัย...
(นายชัชวาลย ยาวิชยั )
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ . ๒๕๕๐

ตัวอยาง
๓. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของ
“ เจาหนาที่ระดับอาวุโส ” (แบบ ป.ย.๑-ร)
๔. รายงานผลการสอบทานการประเมิน
การควบคุมภายในของ
“ ผูตรวจสอบภายใน ” (แบบ ปส.)

๙๗

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)
แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
การประเมินการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา สําหรับงวดตัง้ แต
วันที่ ๑ เดือน..ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙. ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐. ไดดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร คําแนะนํา
:
การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ องคการบริหาร
สวนตําบลอันตรา
ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กาํ หนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางความมัน่ ใจอยางสมเหตุสมผลวา การ
ดําเนินงานของ สํานัก / กอง ของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน และการใชทรัพยากร ซึง่ รวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพยสนิ การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิน้ เปลืองหรือการทุจริต ดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัตขิ องฝายบริหาร
จากการสอบทาน ไดวเิ คราะหประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน องคการบริหารสวน
ตําบลอันตรา ๓ สํานัก / กอง คือ (๑) สํานักปลัด (๒) กองคลัง และ (๓) กองชาง โดยวิเคราะหประเมินผลตาม
องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบวา สํานักปลัด และ กองชาง มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมแลว มีความเพียงพอ ไมพบความเสีย่ ง
องคการบริหารสวนตําบลอันตรา
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของ
สําหรับงวดตั้งแต วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐เปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวตั ถุประสงคของ
การควบคุมภายใน แตอยางไรก็ตาม ยังมีจุดออน/ความเสี่ยง ในภารกิจ ของกองคลัง ๓ กิจกรรม ดังนี้

๙๘
กิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุงตามแบบ ค.๓ จํานวน ๒ กิจกรรม และ กิจกรรมที่เปน
จุดออน/ความเสี่ยงใหมทเี่ กิดขึ้น จํานวน ๑ กิจกรรม ดังนี้
(๑) กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงิน
(๒) กิจกรรมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในพืน้ ทีพ่ ิเศษ และ
(๓) กิจกรรมการเบิกจายเงินตามนโยบายเสริมสรางความสมานฉันท ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งเปนความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน ( แบบ
ติดตาม ค.๔) แบบประเมินการควบคุมภายในของกองคลัง (แบบ ปม.) สรุปผลการประเมินองคประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ป.อ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ป.อ.๓)
มาพรอมนี้แลว

ลายมือชื่อ นายโอภาส ชัยนาม เจาหนาที่ระดับอาวุโส
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๙๙
แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน
โดย
ผูตรวจสอบภายใน
( ตามระเบียบฯ ขอ ๖ )
แบบที่ ๒ กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา
ขาพเจา นางสาวปราณี แยมยิ้ม เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๕ ไดสอบทานการประเมินระบบ
การควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา สําหรับงวดตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทานไมพบวา
สํานัก/กอง ของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อยางไรก็ตามมีขอตรวจพบ / ขอสังเกตที่มนี ัยสําคัญ ดังนี้
จากการสอบทาน พบความเสี่ยง ในกองคลัง ที่ตองจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนด
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ ๓ กิจกรรม เปน กิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุง
ตามแบบ ค. ๓ จํานวน ๒ กิจกรรม และ กิจกรรมที่เปนจุดออน/ความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น จํานวน ๑
กิจกรรม ดังนี้
(๑) กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงิน
(๒) กิจกรรมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัตงิ านในพื้นทีพ
่ ิเศษ และ

๑๐๐
(๓) กิจกรรมการเบิกจายเงินตามนโยบายเสริมสรางความสมานฉันท ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งเปนความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาล

ลายมือชื่อ ปราณี แยมยิ้ม
( นางสาวปราณี แยมยิ้ม )
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๕
วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

