
             คูมือ 
                                    
                   การจัดทํารายงาน 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 ของ 
   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

           วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
                             พ.ศ. ๒๕๔๔  ( ขอ ๖) 
   

     (เลม ๒) 
 
 

          กองตรวจสอบระบบการเงินบญัชีทองถิน่ 
      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
              กระทรวงมหาดไทย 

 



 
 

คูมือ 
  

         การจัดทํารายงาน 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔  ( ขอ ๖ ) 
 

 
               (เลม ๒) 
 

                                     
                                      
 
 
 
                                     กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชทีองถิ่น 
      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
              กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 

สงวนลิขสิทธิ์



ก 
 

คํานํา 
                        ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ  ๓  วรรคเจ็ด   บัญญัติวา “การควบคุมภายใน”  หมายความวา    กระบวนการปฏิบัติงานที ่

ผูกํากับดูแลและฝายบริหารจัดใหมีข้ึน เพือ่สรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนนิการของหนวยรับ

ตรวจ  จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน    ดานประสิทธผิลและประสิทธิภาพของการดําเนนิงาน 

ซึ่งรวมถงึการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือ

การทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือได ของรายงานทางการเงนิ และดานการปฏิบัติตามระเบียบ

กฎหมาย  ขอบังคับ  และ มติ ครม. 

                        คูมือ การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายใน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบฯ ขอ ๕ เลมที่ ๑ มีวัตถุประสงคใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ใชเปนแนวทางในการสํารวจระบบการควบคุมภายใน“เดิม” ขอมูลทั่วไปของหนวยงานเกี่ยวกับสภาพแวดลอม

ภายใน ( รูเรา) และ สภาพแวดลอมภายนอก ( รูเขา) ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจและนโยบายที่สําคัญ 

ซึ่งสนับสนนุทาํใหการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ  หรือ   มีปญหาอุปสรรคทําใหการบริหารงานไมบรรลุ

วัตถุประสงคและใชเปนฐานขอมูลติดตามวิเคราะหประเมินผลระบบการควบคุมภายใน     ใหเปนไปตาม

มาตรฐานการควบคุมภายใน   ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                        หนังสือฉบับนี้ เปน เลมที ่๒  เปน  คูมือ การจัดทาํรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ตามระเบียบฯ ขอ ๖ เปนการนําเสนอข้ันตอนการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน แบบฟอรม การรายงานและตัวอยางประกอบ เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ และผูมีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมสนับสนนุการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใชเปนคูมอื 

ศึกษา ทาํความเขาใจ ถึงวิธกีารประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน “การเฝาระวัง” และ “การ

บริหารความเส่ียง” กอนเกิดเหตุ  วิธีการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ เพือ่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมกีารบริหารจัดการที่ดี มี “ระบบการควบคุม

ภายในที่ดีมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน” ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่ดีมปีระสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

ดังกลาว เปนกระบวนการ และยุทธวิธทีี่จะนําไปสูความสําเร็จของการ “สรางมาตรฐานการทํางานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความโปรงใส” ซึ่งสนองตอบตอ นโยบาย และ วาระแหงชาติ  “ดาน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ”   สัมฤทธิผล 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

                                                                                                             มกราคม   ๒๕๕๐ 



                                                    ข 
                                           สารบัญ 

 
                                                  หนา 
คํานํา                                                                                                ก 
สวนที่หนึ่ง  
ขั้นตอน :  การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
              ตามระเบียบฯ ขอ ๖               
                 ๑. ผังภาพ  ข้ันตอนการ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน                          ๑ 

                       ตามระเบียบฯ  ขอ  ๖                                                                                                

                  ๒. แบบฟอรมการรายงาน   ตามระเบียบฯ  ขอ ๖                                                     

                       ๒.๑ แบบฟอรมรายงาน ระดับหนวยงานยอย 

                              (๑) แบบติดตาม ค.๓ (คร้ังตอไปใชแบบติดตาม ปย.๓)                                ๒ 

                              (๒) แบบ ปย.๒-๑                                                                                     ๓ 

                              (๓) แบบ ปย.๒                                                                                         ๔ 

                              (๔) แบบ ปม.                                                                                           ๕ 

                              (๕) แบบ ปย.๓                                                                                         ๖ 

                              (๖) แบบ ปย.๑   แบบที่ ๑                                                                         ๗ 

                              (๗) แบบ ปย.๑   แบบที่ ๒                                                                         ๙                                

                        ๒.๒ แบบฟอรมรายงาน ระดับองคกร 

                             (๑)  แบบติดตาม ค.๔ (คร้ังตอไปใชแบบติดตาม ปอ.๓)                              ๑๑ 

                             (๒)  แบบติดตาม ปอ.๓                                                                            ๑๒ 

                             (๓)  แบบ ปอ.๒-๑                                                                                    ๑๓ 

                             (๔)  แบบ ปอ.๒                                                                                        ๑๔ 

                             (๕)  แบบ ปอ.๓                                                                                        ๑๕ 

                             (๖)  แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๑                                                                           ๑๖ 

                             (๗)  แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๒                                                                           ๑๘ 

                             (๘)  แบบ ปย.๑ – ร  แบบที่ ๑                                                                    ๒๐ 

                             (๙)  แบบ ปย.๑ – ร  แบบที่ ๒                                                                    ๒๒ 

                           (๑๐) แบบ ปส.   แบบที่ ๑                                                                            ๒๔    

                           (๑๑) แบบ ปส.   แบบที่ ๒                                                                            ๒๕ 

 



ค 
                ๓. คําอธิบายข้ันตอนการจัดทาํรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน       ๒๖                      

                    ตามระเบียบฯ  ขอ ๖                                                                              

                    ๓.๑. ข้ันตอน : การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน           ๒๘                           

                                ระดับหนวยงานยอย (สํานัก/กอง) 

                    ๓.๒. ข้ันตอน : การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน           ๓๑                              

                              ระดับองคกร  (อบจ./เทศบาล/อบต.) 

สวนที่สอง  ตัวอยาง  :  การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
                               ของ อบต.อันตรา            
        ๑. ระดับหนวยงานยอย ( สาํนัก / กอง )    

           ๑.๑. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน           ๓๔ 

                     (แบบติดตาม  ค.๓) ของ สาํนักปลัด  อบต.อันตรา                                                        

             ๑.๒. สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน                       ๓๗ 

                      (แบบ ป.ย. ๒) ของ  สํานักปลัด  อบต.อันตรา                                                     

             ๑.๓. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงานยอย                    ๔๒ 

                      (แบบ ป.ย.๑)  ของ  สํานกัปลัด  อบต.อันตรา     

             ๑.๔. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน           ๔๔ 

                     (แบบติดตาม  ค.๓) ของ กองคลัง  อบต.อันตรา                                                        

             ๑.๕. สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน                       ๔๙ 

                     (แบบ ป.ย. ๒) ของ  กองคลงั  อบต.อันตรา                                                     

             ๑.๖. แบบประเมินการควบคุมภายใน                                                                        ๖๐  

                     (แบบ ปม.)  ของ  กองคลัง  อบต.อันตรา                                                    

             ๑.๗. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                                  ๖๕ 

                     (แบบ ป.ย.๓) ของ  กองคลงั  อบต.อันตรา                                                    

             ๑.๘. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงานยอย                    ๖๘ 

                      (แบบ ป.ย.๑) ของ  กองคลงั  อบต.อันตรา          

             ๑.๙. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน           ๗๐ 

                     (แบบติดตาม ค.๓) ของ กองชาง  อบต.อันตรา                                                        

          ๑.๑๐. สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน                       ๗๑ 

                      (แบบ ป.ย.๒) ของ กองชาง  อบต.อันตรา                                                                               

          ๑.๑๑. หนงัสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับหนวยงานยอย                    ๗๕ 

                      (แบบ ป.ย.๑) ของ กองชาง  อบต.อันตรา                                                   



ง 

        ๒. ระดับองคกร ( สํานกั / กอง )    
              ๒.๑. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน      ๗๗                   

                          ( แบบติดตาม  ค.๔ ) ของ  อบต.อันตรา                                                        

                 ๒.๒.สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน                   ๘๖                               

                          ( แบบ ป.อ.๒ ) ของ  อบต.อันตรา                                                     

                 ๒.๓. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน                                                             ๙๒                     

                         ( แบบ ป.อ.๓ ) ของ  อบต.อันตรา 

                  ๒.๔. หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดับองคกร                          ๙๕                       

                         ( แบบ ป.อ.๑ )  ของ  อบต.อันตรา 

        ๓. เจาหนาที่ระดับอาวุโส          
             หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวโุส  (แบบ ปย.๑-ร)             ๙๗ 

        ๔. ผูตรวจสอบภายใน  
             รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน                                            ๙๙ 

             ของ ผูตรวจสอบภายใน ( แบบ ปส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สวนที่หนึ่ง 
 
     ขั้นตอน    :    การจัดทํารายงาน 
                การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

       ของ 
          องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
        ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน           
      วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
                         พ.ศ. ๒๕๔๔  (ขอ ๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
ผังภาพ  ขั้นตอนวิธีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ 

 

 

 

 

 

                   

 

กระดาษทําการสรุปจดุออน   เพื่อ   เรียงลําดับความเสี่ยง สูง กลาง ต่ํา 

 

                             

                  

 

 

 

Center (เลขานุการฯ) ประเมินในภาพรวมขององคกร 
แลวสงให “ ผูตรวจสอบ ”  ๒  ทาง 

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

 

            

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

 

แบบ ปย.๒-๑

แบบ ปย. ๒

แบบ ปม.

แบบ ปย. ๓

 แบบ ปย.

 แบบ ปส. แบบ ปย.๑- ร 

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

นําความเส่ียงในแบบ ปม.มาจัดทํา 
แผนการปรับปรุง 
หนังสือรับรองของผอ. สํานัก/กอง 

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

ระดับสวนงานยอย/หนวยงานยอย (สํานัก/กอง) 

ประเมิน   องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  (ผนวก ค.) 

คตง.
 
ผูกํากับดูแล 
 
กระทรวงมหาดไทย 

  เริ่มตน  ประเมิน
แบบ ค.๓  

แบบติดตาม ค.๓  

แบบติดตาม ค.๓ ที่ไดเครื่องหมาย X ,O  

ความเส่ียงใหม..ที่เกิดขึ้น .. 

ระดับองคกร (อบจ. เทศบาล อบต.)



 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม 
   การรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖    

 

                                        ระดับหนวยงานยอย 
                       (๑) แบบติดตาม ค.๓  
                           (คร้ังตอไปใชแบบติดตาม ปย.๓)                                 
                       (๒) แบบ ปย.๒-๑                                                           
                       (๓) แบบ ปย.๒                                                              
                       (๔) แบบ ปม.                                                                
                       (๕) แบบ ปย.๓                                                              
                       (๖) แบบ ปย.๑   แบบท่ี ๑                                               
                       (๗) แบบ ปย.๑   แบบท่ี ๒              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
ชื่อหนวยงาน   ………( ระดบัสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ )…..           

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในงวดกอน - ระดับสวนงานยอย 
สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ …… เดือน …………… พ.ศ. ………… ถึงวันที่ …… เดือน …………… พ.ศ. ………… 

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนนิการ* 

(๕) 

 วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ ขอคิดเหน็ 

 

(๖) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
 X    =  ยังไมดําเนินการ 
 0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

 

ชื่อผูรายงาน    ……………………………………… 
ตําแหนง ………………………………………………… 

วันที่ ………………………………………….. 

 

แบบติดตาม -ค.๓ 



๓ 
                                                                    แบบ ปย.๒-๑ 

 
ชื่อหนวยงาน  …(ระดับสวนงานยอยของหนวยรบัตรวจ)….. 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
ณ   วันที.่..........เดือน.................. พ.ศ. ........... 

จุดที่ประเมิน 
 

(๑) 

มี/ใช 
 

(๒) 

ไมมี/ 
ไมใช 
(๒) 

 คําอธิบายเพิ่มเติม 
 

(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.่..................../....................../............… 



๔ 

                                                          แบบ ป.ย ๒ 
ชื่อหนวยงาน …(ระดับสวนงานยอยของหนวยรบัตรวจ)….. 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
ณ  วันที ่…….เดือน ……………พ.ศ…………. 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

      ฯลฯ 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ฯลฯ 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ฯลฯ 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ฯลฯ 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    ฯลฯ   
 
 

   
 

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

………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………..…………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………….………………………………………………….. 

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

วันที ่……../……………./……….. 



๕ 
แบบ ปม. 

ชื่อหนวยงาน   …(ระดับสวนงานยอยของหนวยรบัตรวจ)…. 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรบังวดตั้งแตวันที่ …….เดือน…………พ.ศ. ……… ถึงวันที…่…..เดือน………. พ.ศ……… 
วัตถุประสงค 

ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดาน 

    ของงานที่ประเมิน) 

(๑) 

 
ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 

และสาเหตุ 
 

 

(๒) 

  วัตถ ุ

ประสงค 

ของการ

ควบคุม

ดาน... 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
การควบคุมที่มีอยู 

 

(๕) 

 
การประเมินผล 
การควบคุม 

(๖) 

 

จุดออนและ
สาเหตุ 

(๗) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๘) 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

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

                                                                     วันที ่   ……../……………./……….. 



 

๖ 
 

ชื่อหนวยงาน   ….(ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ)…. 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที ่……เดือน ………  พ.ศ.  ……… 
วัตถุประสงคของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
 หรือความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบ

จุดออน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

วันที.่   ……./……………./………….. 
 

แบบ ปย.๓ 



๗ 

                                                                               แบบ ปย. ๑ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

แบบที่ ๑  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 
เรียน   ( หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ) 
                        การประเมนิการควบคุมภายในของ (ชือ่สวนงานยอยและชื่อหนวยรับตรวจ)  สําหรับงวด
ต้ังแตวันที.่..... เดือน................พ.ศ. ....ถึงวันที่ ...... เดือน...........… พ.ศ.......ไดดําเนินการตามแนว

ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  กําหนดในเอกสาร

คําแนะนํา   :    การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ  ๖   ระบบการควบคุมภายในของ 
(ชื่อสวนงานยอย) ไดจัดใหมีข้ึนตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวาการ

ดําเนนิงานของ (ชื่อสวนงานยอย)..จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลประสิทธิภาพ

ของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถงึ การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด  
ความเสียหาย  การร่ัวไหล   การสิน้เปลืองหรือการทุจริต   ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการ

ดําเนนิงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึง่รวมถึง

ระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                  แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช  โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชน

ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ     ทัง้นี ้ คาใชจายไมควรเกนิประโยชนที่

จะไดรับ     รวมถึง   การลดความเส่ียงที่ทาํใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กาํหนด     นอกจากนี้ อาจเกิด

ขอผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได     เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการ
ควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถงึโอกาสของการหลีกเล่ียงหรือละเลยการควบคุม  รวมทัง้ ขอจํากัดดานทรัพยากรดาน

กฎหมาย   หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไป

ตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป 
 
 

 



๘ 

               จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวา การควบคุมภายในของ ( ชื่อสวนงานยอย ) สําหรับงวด 
ต้ังแตวันที.่......................….ถึงวันที่ ...............................     เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด       มีความเพยีงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  

ตามทีก่ลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     
 

                   ทั้งนี้ ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน    และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม

ภายใน  มาพรอมนี้แลว 
 
 

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

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



๙ 

                                                                             แบบ ปย. ๑ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน   ( หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ) 

                      การประเมินการควบคุมภายในของ (ชื่อสวนงานยอยและชื่อหนวยรับตรวจ) สําหรับงวด

ต้ังแตวันที่ ......เดือน............... พ.ศ.....  ถึงวันที่ ..... เดือน.........… พ.ศ. .......   ไดดําเนินการตามแนว

ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร 

คําแนะนํา :การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ ( ชื่อสวนงาน
ยอย )   ไดจัดใหมีข้ึน ตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนนิงาน

ของ (ชื่อสวนงานยอย) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

การดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถงึการดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  
ความเสียหาย การร่ัวไหลการส้ินเปลืองหรือการทจุริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ

ดําเนนิงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึ่งรวมถงึ

ระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                 แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช  โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชน

ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ  ทั้งนี้  คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะ

ไดรับ ซึ่งรวมถึงการลดความเส่ียงที่ทาํใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กาํหนด นอกจากนี้อาจเกิด

ขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได  เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการ

ควบคุมภายใน    ซึง่รวมถงึโอกาสของการหลีกเล่ียงหรือละเลยการควบคุม   รวมทั้ง ขอจํากัดดานทรัพยากร 

ดานกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการ อีกทัง้ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลา

เนื่องจากสถานการณและสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป 
 
 
 



๑๐ 
 
 
                  จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของ.( ชื่อสวนงานยอย )  สําหรับงวด

ต้ังแตวันที.่....................... …….  ถึงวันที่ ...................................  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน

ที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกาํหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่

กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตามยงัคงมีจุดออนที่มนีัยสําคัญ ดังนี ้
                 ๑...................................................................................................................................... 
…………………………………………………..………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 ๒...................................................................................................................................... 
…………………………………………………..………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                ทั้งนี้  ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน

ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน    และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน   มาพรอมนี้แลว 
 
 

 
ลายมือชื่อ...................................................… 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                        แบบฟอรม 
   การรายงานตามระเบียบฯ ขอ ๖    

                              ระดบัองคกร 
                      (๑) แบบติดตาม ค.๔  

                          ( คร้ังตอไปใชแบบติดตาม ปอ.๓ )                                 

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



๑๑ 
ชื่อหนวยงาน   ……( ระดับหนวยรับตรวจ ) …..  

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 
สําหรบังวดสิน้สุดวันที ่…… เดือน …………….พ.ศ. …………..   

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม  
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

(๓) 

กําหนดเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ขอคิดเห็น 

(๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ∗  สถานะการดําเนนิการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
 X    =  ยังไมดําเนินการ 
0 =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม ค.๔ 

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

 



๑๒ 

ชื่อหนวยงาน   ……( ระดับหนวยรับตรวจ ) …..  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

สําหรบังวดสิน้สุดวันที ่…… เดือน …………….พ.ศ. …………..   
วัตถุประสงคของ   

การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม  
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ขอคิดเห็น 

(๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     ∗  สถานะการดําเนนิการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
 X    =  ยังไมดําเนินการ 
0    =  อยูระหวางดําเนนิการ 

แบบติดตาม ปอ.๓ 

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

 



๑๓ 
                                                                                         แบบ ปอ.๒-๑ 

ชื่อหนวยงาน  …(ระดับหนวยรับตรวจ)….. 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ   วันที.่..........เดือน.................. พ.ศ. ........... 
จุดที่ประเมิน 

 
(๑) 

มี/ใช 
 

(๒) 

ไมมี/ 
ไมใช 
(๒) 

 คําอธิบายเพิ่มเติม 
 

(๓) 
๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
          ฯลฯ  
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
.................................................... 

   

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

   

๓. กิจกรรมการควบคุม 

             ฯลฯ 

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

   

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 

               ฯลฯ 

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

๕. การติดตามประเมินผล 
         ฯลฯ 
สรุป/ วิธีการที่ควรปฏิบัติ 
................................................... 

   

 
ช่ือผูประมวล............................................... 
ตําแหนง...................................................… 
วันที.่..................../....................../............… 

ช่ือผูสอบทาน............................................... 

( ช่ือเจาหนาทีร่ะดับอาวุโส ) 
ตําแหนง...................................................… 
วันที.่..................../....................../............… 



                                          ๑๔                                         แบบ ป.อ. ๒ 

                                ชื่อหนวยงาน …(ระดับหนวยรับตรวจ)…..               
          สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ  วันที่ …….เดือน ……………พ.ศ…………. 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 

      ฯลฯ 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
      ฯลฯ 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ฯลฯ 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ฯลฯ 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    ฯลฯ   
 
 

   
 

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

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

วันที ่………../……………./……….. 



๑๕ 
 

 
ชื่อหนวยงาน   ….( ระดับสวนงานยอยของหนวยรับตรวจ )…. 

แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ  วันที ่……เดือน ………  พ.ศ.  ……… 

 
วัตถุประสงคของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
 หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบ

จุดออน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                     ชือ่ผูจัดทํา ……………………………………. 
                                                                                                                                        ตําแหนง  …………………………………… 

        วันที.่   ……./……………./………….. 

 

แบบ ปอ.๓ 



๑๖ 

  แบบ ปอ. ๑ 

รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 
(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

แบบที่ ๑  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน    (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน/ผูกํากับดูแล /คณะกรรมการตรวจสอบ ) 

                      การประเมินการควบคุมภายในของ  ( ชื่อหนวยรับตรวจ )   สําหรับงวดต้ังแตวนัที่ ...... เดือน

.............พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ...... เดือน...........…พ.ศ.......     ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  กําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :  
การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกาํหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ ๖  ระบบการควบคุมภายในของ  ( ชื่อหนวยรับตรวจ )..  
ไดจัดใหมีข้ึนตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน   พ.ศ. ๒๕๔๔        โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของ  

( ชื่อหนวยรบัตรวจ )       จะบรรลุวัตถปุระสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ 
การดําเนินงานและการใชทรัพยากร      ซึง่รวมถงึ   การดูแลรักษาทรัพยสินการปองกนัหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย   การร่ัวไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทจุริตดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิและการ

ดําเนนิงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย    ระเบียบ   ขอบังคับ   มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึง่รวมถึง 

ระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                 แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล   รวมถึง ความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา

ตามตนทุนที่ใช    โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชน 
ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ    ทั้งนี้  คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะ

ไดรับซึ่งรวมถงึการลดความเส่ียงที่ทาํใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด  นอกจากนี้ อาจเกิดขอผิดพลาด

หรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได    เนื่องจากมีขอจํากัดทีแ่ฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่ง
รวมถึง  โอกาสของการหลีกเล่ียงหรือละเลยการควบคุม  รวมทั้ง ขอจาํกัดดานทรัพยากรดานกฎหมายหรือเกี่ยวกับ

กฎระเบียบของทางราชการ  อีกทัง้ ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ

และสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป 
 
 



๑๗ 
 

                 จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับงวด
ต้ังแตวันที.่....................... ……ถึงวนัที ่ ...................................     เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด  มีความเพียงพอและบรรลวุัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  ตามที่

กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     
 

                 ทัง้นี้   ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน    รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน 
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   ( ชื่อหนวยรบัตรวจ )       สําหรับงวดต้ังแต 

วันที.่....  เดือน..............พ.ศ.…......   ถึงวันที่ ......  เดือน...........… พ.ศ…...     ไดดําเนินการตามแนวทาง 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน     ซึ่งกาํหนดอยูในเอกสาร   
คําแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ขอ  ๖  ระบบการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวย 

รับตรวจ )  ไดจัดใหมีข้ึนตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน  วาดวยการกาํหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงาน
ของ  ( ชื่อหนวยรับตรวจ )  จะบรรลุวัตถปุระสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

การดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซึง่รวมถงึ  การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกนัหรือลดความผิดพลาด ความ

เสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิและการดําเนินงาน 

และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถงึระเบียบปฏิบัติของ
ฝายบริหาร 

                      แนวคิดของการสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่

จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ  ทัง้นี ้คาใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับ    

ซึ่งรวมถงึ   การลดความเส่ียงทีท่ําใหหนวยงานไมบรรลุวตัถุประสงคทีก่ําหนด      นอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาด

หรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได      เนื่องจากมีขอจํากัดทีแ่ฝงอยูในการควบคุมภายใน   

ซึ่งรวมถงึ  โอกาสของการหลีกเล่ียงหรือละเลยการควบคุม     รวมทัง้  ขอจํากัดดานทรัพยากรดานกฎหมายหรือ

เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ    อีกทั้ง ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลาเนื่องจาก

สถานการณและสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป 
 

 



๑๙ 
 

                  จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ )  สําหรับงวด

ต้ังแตวันที.่.......................... …….ถึงวันที ่....................................  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกาํหนด    มีความเพียงพอและบรรลุวตัถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่

กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตามยงัคงมีจุดออนที่มนีัยสําคัญ ดังนี ้
๑................................................................................................................................................. 

…………………………………………………….…………………………….……………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………………………  

๒.................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….……...………………………………….………

………………………………………...……………………………………………………………………………………… 

 

                     ทั้งนี ้  ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน 
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน     และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุม

ภายใน  มาพรอมนี้แลว 
 
 

 
   ลายมือชื่อ...................................................… 
           (ชื่อ หัวหนาหนวยงาน) 
                   ตําแหนง…........................................……... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
  

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดบัอาวุโส 
(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

แบบที่ ๑  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน   (หัวหนาสวนราชการ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน) 
 
                               การประเมินการควบคุมภายในของ ....( ชื่อหนวยรับตรวจ )    สําหรับงวดต้ังแต 
วันที่ .......เดือน...................พ.ศ. ....... ถึงวันที่ ..... เดือน..................พ.ศ. .....    ไดดําเนนิการตามแนว 
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    ซึง่กาํหนดอยูในเอกสาร 

คําแนะนํา  : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖  ระบบการควบคุมภายในของ ..( ชื่อหนวยรับ
ตรวจ )   ไดจัดใหมีข้ึนตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนนิงานของ 

( ชื่อหนวยรับตรวจ ) จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลประสิทธิภาพของการ

ดําเนนิงานและการใชทรัพยากร รวมถึง การดูแลรักษาทรัพยสิน  การปองกนัหรือลดความผิดพลาด  ความ

เสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิและดําเนินงาน    

และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของ

ฝายบริหาร 
                     แนวคิดของการสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผล   รวมถึง ความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา

ตามตนทุนที่ใช      โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพนิิจในการประเมินประโยชน

ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ ทั้งนี้ คาใชจายไมควรเกินประโยชนทีจ่ะ

ไดรับซึ่งรวมถงึการลดความเส่ียงที่ทาํใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดนอกจากน้ีอาจเกดิขอผิดพลาด

หรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได  เนื่องจากมีขอจํากัดทีแ่ฝงอยูในการควบคุมภายในซึ่ง

รวมถึงโอกาสของการหลีกเล่ียงหรือละเลยการควบคุม     รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร   ดานกฎหมาย  หรือ

เกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ       อีกทั้งประสิทธผิลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลาเนื่องจาก

สถานการณ  และสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป   
 
 

 

แบบ ปย. ๑-ร 



๒๑ 
 

                    จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ ) สําหรับงวดต้ังแต
วันที่ ...... เดือน...............พ.ศ. ..... ถึงวนัที่...... เดือน.............พ.ศ........  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด     มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ตามทีก่ลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     

 

                    ทั้งนี้  ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน     

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน     และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในของงวดกอน  รวมทั้ง สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพรอมนี้แลว 
 
 
             ลายมือชื่อ.............................................….. 

( ชื่อ เจาหนาที่ระดับอาวโุสผูไดรับมอบหมาย       
        ใหประมวลความเหน็ในภาพรวม ) 

      ตําแหนง  .......................................……. 
          วันที่  …... เดือน.............…...  พ.ศ. ….… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

แบบ ปย.๑-ร 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดบัอาวุโส 
( ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 
 
เรียน      (หัวหนาสวนราชการ / ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ) 
 
                             การประเมินการควบคุมภายในของ  ..(ชื่อหนวยรบัตรวจ)   สําหรับงวดต้ังแต 
วันที่ ..... เดือน.............พ.ศ. ........ ถึงวันที่ ..... เดือน................ พ.ศ. .....  ไดดําเนนิการตามแนวทาง 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  กําหนดอยูในเอกสาร    
คําแนะนํา  :   การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ  ๖   ระบบการควบคุมภายในของ  
(  ชื่อหนวยรบัตรวจ )     ไดจัดใหมีข้ึนตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. ๒๕๔๔   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุ 
สมผลวา การดําเนนิงานของ  ( ชื่อหนวยรับตรวจ )    จะบรรลุวัตถปุระสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร    ซึ่งรวมถงึ การดูแลรักษาทรัพยสิน   การ

ปองกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  การร่ัวไหล   การส้ินเปลืองหรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือได 
ของรายงานทางการเงนิ    และการดําเนนิงาน     และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ   ขอบังคับ  มติ

คณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถงึระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                    แนวคิดของการสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ใจจะไดรับผล อยางคุมคาตาม

ตนทนุที่ใช  โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชนที่จะ

ไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกบัคาใชจายของระบบฯ ทัง้นีค้าใชจายไมควรเกินประโยชนที่จะไดรับ     

ซึ่งรวมถงึ   การลดความเส่ียงทีท่ําใหหนวยงานไมบรรลุวตัถุประสงคทีก่ําหนดนอกจากนี้อาจเกิดขอผิดพลาดหรือ

ความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสบืทราบได        เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการควบคุมภายในซ่ึง

รวมถึงโอกาสของการหลีกเล่ียงหรือละเลยการควบคุม  รวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกีย่วกับ

กฎระเบียบของทางราชการอีกทั้งประสิทธผิลของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  

และสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป   
                                 

 



๒๓ 
 

 
จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของ (ชื่อหนวยรับตรวจ)  สําหรับงวด

ต้ังแตวันที่ ...... เดือน.................พ.ศ. .......    ถึงวันที่ ..... เดือน..........  พ.ศ. ......   เปนไปตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด      มีความเพยีงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการ

ควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตาม  ยังคงมีจุดออนที่มนีัยสําคัญ  

ดังนี:้- 
๑........................................................................................................................................ 

…………………………………………………….…………………………….……………………………………

……………………………………………………………………..…………………………………………………

…………. …………………………………………………………………………………………………………… 

๒................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………….……...………………………………….

………………………………………………...………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ทั้งนี้    ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน    

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน    และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในของงวดกอน   รวมทัง้สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
  ลายมือชื่อ.............................................….. 

   ( ชื่อ เจาหนาที่ระดับอาวุโสผูไดรับมอบหมาย 
    ใหประมวลความเห็นในภาพรวม ) 

                      ตําแหนง  .......................................……. 
                                 วันที่  …... เดือน.............…...  พ.ศ. ….… 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
                          แบบ ปส.   

   
รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

โดย 
ผูตรวจสอบภายใน 

( ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ) 

        แบบท่ี ๑  กรณีไมพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 
 
เรียน  (หัวหนาสวนราชการ /หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน) 
 

                  ขาพเจาไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ ( ชื่อหนวยรับตรวจ )    สําหรับ
งวดตั้งแต วนัที่ ..... เดือน.............. พ.ศ. ....   ถึงวันที่ ..... เดือน..........พ.ศ.......   ตามแนวทาง
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน       ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร 
คําแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 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
ต้ังแตวันที่ ..... เดือน..............พ.ศ. ....    ถึงวนัที่ .....   เดือน............... พ.ศ. ....     ตามแนวทาง 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร 
คําแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย

การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖  การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบ
และเหมาะสม  ผลการสอบทาน ไมพบวา ( ช่ือหนวยรับตรวจ )  ไมดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตที่มีนยัสําคัญ ดังนี ้

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

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

 
 



๒๖ 

 
 
 

111

คําอธิบายคําอธิบาย .......

ขั้นตอนขั้นตอน  ::  การจดัทํารายงานการจดัทํารายงาน
การติดตามประเมินผลการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในการควบคุมภายใน

ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๖๖
ตบ.สถ.

 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

222

แบบฟอรมการรายงานแบบฟอรมการรายงานการการติดตามประเมินติดตามประเมินระบบควบคุมระบบควบคุม
ภายในภายใน        ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖

  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.

 
 
 
 
 

333

 แบบติดตามประเมินแบบติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖

•
ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย

แบบแบบ  ปมปม..

 แบบติดตามแบบติดตาม  คค..๓๓    

แบบแบบ  ปยปย..

ระดบัองคกรระดบัองคกร

แบบแบบ  ปยปย..๑๑--รร

แบบแบบ  ปสปส..

แบบแบบ  ปอปอ..
ตบ.สถ.  

 
 



 
๒๘ 
 

444

ขั้นตอนขั้นตอน  ::  การจดัทํารายงานการจดัทํารายงาน
การติดตามประเมินการติดตามประเมิน
การควบคุมภายในการควบคุมภายใน
((ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย))

ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๖๖

ตบ.สถ.

 
 
 
 

555

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการจัดทํารายงาน  
การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  
ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  ““ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย””

การติดตามประเมินระบบควบคุมภายในการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  เร่ิมเร่ิม        
ติดตามที่ติดตามที่  แบบแบบ  คค..๓๓  

((๑๑))  แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๓๓  ตรวจสอบตดิตามแบบ ค.๓ ที่
จัดวางระบบการควบคมุไวแลว ตามระเบียบฯขอ ๕ 

 ผลดําเนินการปรับปรุงบรรลุวัตถุประสงค “บริหารความเส่ียง”
 แลวเสร็จตามทีกํ่าหนดไวหรือไม ?

- ใหสัญลักษณ               กรณแีลวเสร็จตามกําหนด
- ใหสัญลักษณ               กรณแีลวเสร็จ แตเลยกําหนด 
- ใหสัญลักษณ      X กรณยัีงไมดําเนินการ
- ใหสัญลักษณ      0 กรณอียูในระหวางดําเนินการ 

ตบ.สถ.

 
 
 
 



 
๒๙ 
 

666

((๒๒))  แบบแบบ  ปยปย..๒๒--๑๑  และและ  แบบแบบ  ปยปย..๒๒  
--  แบบแบบ  ปยปย..  ๒๒  ––  ๑๑    ใชกบัใชกบั  องคกรขนาดองคกรขนาด

ใหญใหญ((อบจอบจ..  เทศบาลเทศบาล))  ฝายฝาย//งานงาน  จัดทําแลวเลขานกุารฯจัดทําแลวเลขานกุารฯ
ของกองของกอง  รวบรวมรวบรวม  เปนเปน  แบบแบบ  ปยปย..  ๒๒    ของของ  สํานกัสํานกั//กองกอง

--  อบตอบต..  องคกรขนาดเล็กองคกรขนาดเล็ก  จัดทําแบบจัดทําแบบ  ปยปย..  ๒๒
เพยีงอยางเดียวเพยีงอยางเดียว  

ตบ.สถ.

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการจัดทํารายงาน  
การการติดตามประเมินติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระบบควบคุมภายใน    
ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  ““ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย”” ((ตอตอ))

 
 
 
 
 

777

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการจัดทํารายงาน  
การการติดตามประเมินติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระบบควบคุมภายใน    
ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  ““ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย”” ((ตอตอ))

((๓๓))  แบบแบบ  ปมปม.. มีมี  ๘๘  ชองชอง    
--  นําแบบติดตามนําแบบติดตาม  คค..๓๓  ที่ไดที่ไดเคเคร่ืองหมายร่ืองหมาย  X  X  และและ  O O และและ

ควความเสีย่งใหมามเสีย่งใหม  มาจัดลําดับมาจัดลําดับ    สงูสงู  กลางกลาง  ต่ําต่ํา  ในชองที่ในชองที่  ๓๓  และและ
ชองที่ชองที่  ๔๔
ชองท่ีชองท่ี  ๓๓    วัตถุประสงคของการควบคมุดานวัตถุประสงคของการควบคมุดาน......
๑๑..ดานประสทิธิภาพประสทิธิผลการทํางานดานประสทิธิภาพประสทิธิผลการทํางาน ( (O)O)

operation  objectivesoperation  objectives
๒๒..ดานความนาเชื่อถือของการรายงานทางการเงินดานความนาเชื่อถือของการรายงานทางการเงิน ( (F)F)

Financial reporting objectivesFinancial reporting objectives
๓๓..ดานการปฏิบตัิตามกฎหมายระเบยีบและขอบงัคับดานการปฏิบตัิตามกฎหมายระเบยีบและขอบงัคับ(C)(C)

compliance objectivescompliance objectives
ตบ.สถ.

 
 
 



 
๓๐ 
 

888

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการจัดทํารายงาน  การการติดตามประเมินติดตามประเมิน  
ระบบควบคุมภายในระบบควบคุมภายใน    ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  

““ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย”” ((ตอตอ))

((๓๓))  แบบแบบ  ปมปม.. ((ตอตอ))
ชองที่ชองที่  ๔๔    เปนการจัดลําดบัความเส่ียงเปนการจัดลําดบัความเส่ียง

เรียงลําดบัจากความเส่ียงเรียงลําดบัจากความเส่ียง  สูงสูง  กลางกลาง  ต่ําต่ํา  ลงมาโดยพิจารณาลงมาโดยพิจารณา
จากจาก..........

((๑๑))  โอกาสโอกาส  หรือความถ่ีหรือความถ่ี  ทีจ่ะเกิดจุดออนทีจ่ะเกิดจุดออน
((๒๒))  ผลกระทบตอความเสียหายผลกระทบตอความเสียหาย  เทยีบเปนตวัเงินเทยีบเปนตวัเงิน

สูงสูง                                                                                          

กลางกลาง

ต่ําต่ํา
ตบ.สถ.

 
 
 
 
 

999

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการจัดทํารายงาน  
การการติดตามประเมินติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระบบควบคุมภายใน    

ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  ““ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย”” ((ตอตอ))

((๔๔))  แบบแบบ  ปยปย..๓๓  คือคือ  การนําความเส่ียงท่ีบันทึกในการนําความเส่ียงท่ีบันทึกใน
แบบแบบ  ปมปม..  กําหนดแผนการปรบัปรงุกําหนดแผนการปรบัปรงุ   ““บรหิารความเส่ียงบรหิารความเส่ียง””
ตามลําดับท่ีไดเรยีงลําดับไวตามลําดับท่ีไดเรยีงลําดับไว      

((๔๔..๑๑))  ความเส่ียงท่ีไมบรรลุวัตถปุระสงคความเส่ียงท่ีไมบรรลุวัตถปุระสงค   ตามตาม
แบบติดตามแบบติดตาม  คค..  ๓๓

((๔๔..๒๒))  ความเส่ียงคนพบใหมความเส่ียงคนพบใหม

โดยนําความเส่ียงโดยนําความเส่ียง  สูงสูง  กลางกลาง  ต่ําต่ํา  ตามลําดับตามลําดับมาวางมาวาง
แแผนการปรบัปรงุผนการปรบัปรงุ  ““บรหิารความเส่ียงบรหิารความเส่ียง””  ใหลดลงหรอืใหลดลงหรอื
หมดไปหมดไป

ตบ.สถ.

 
 
 



 
 

๓๑ 
 

101010

อธิบายอธิบายแบบฟอรมแบบฟอรม  การจัดทํารายงานการจัดทํารายงาน  
การการติดตามประเมินติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระบบควบคุมภายใน    
ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  ““ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย”” ((ตอตอ))

แบบแบบ  ปยปย..๑๑  คือคือ  หนงัสือรบัรองของผูบรหิารของหนงัสือรบัรองของผูบรหิารของ
  หนวยงานยอยหนวยงานยอย//สวนงานยอยสวนงานยอย  ((สํานกัสํานกั//กองกอง))  มีมี  ๒๒  แบบแบบ  

--  แบบท่ีแบบท่ี  ๑๑  กรณีไมพบจุดออนกรณีไมพบจุดออน

--  แบบท่ีแบบท่ี  ๒๒  กรณีพบจุดออนกรณีพบจุดออน

แบบแบบ  ปยปย..๑๑    == ส้ินสุดส้ินสุด  การดําเนนิการในการดําเนนิการใน   
““ระดับหนวยงานยอยระดับหนวยงานยอย””

ตบ.สถ.

 
 
 
 
 

111111

ขั้นตอนขั้นตอน  ::  การจดัทํารายงานการจดัทํารายงาน
การติดตามประเมินการติดตามประเมิน
การควบคุมภายในการควบคุมภายใน

((ระดับองคกรระดับองคกร))

ตามระเบียบตามระเบียบ  ฯฯ  ขอขอ  ๖๖

ตบ.สถ.

 
 



 
๓๒ 
 

121212

  กการรายงานารรายงานการการติดตามประเมินติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระบบควบคุมภายใน        
ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  ““ระดับองคกรระดับองคกร””

--  สํานักสํานัก//  กองกอง  จัดสงรายงานฯจัดสงรายงานฯ  ใหให  CenterCenter((เลขานุการเลขานุการ))
-- CenterCenter((เลขานุการเลขานุการ))  ปรับแบบรายงานของสํานักปรับแบบรายงานของสํานัก//กองกอง    

((๑๑))  แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๓๓      เปนเปน    แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๔๔
((๒๒))  แบบปยแบบปย..๒๒--๑๑                  เปนเปน    แบบแบบ  ปอปอ..๒๒--๑๑  
((๓๓))  แบบแบบ    ปยปย..  ๒๒                    เปนเปน    แบบแบบ  ปอปอ..๒๒
((๔๔))  แบบแบบ  ปยปย..๓๓                        เปนเปน    แบบแบบ  ปอปอ..๓๓
((๕๕))  แบบแบบ  ปยปย..๑๑                        เปนเปน    แบบแบบ  ปอปอ..๑๑  

--  เมื่อเมื่อ  CenterCenter ปรับแบบรายงานของสํานักปรับแบบรายงานของสํานัก//กองกอง  แลวแลว
กอนนําเสนอผูบริหารลงนามรับรองกอนนําเสนอผูบริหารลงนามรับรอง  ตองจัดสงใหตองจัดสงให  

““ผูตรวจสอบภายในผูตรวจสอบภายใน””  และและ  ““เจาหนาทีร่ะดบัอาวุโสเจาหนาทีร่ะดบัอาวุโส””  ตรวจสอบตรวจสอบ
สอบทานสอบทาน  ความเพียงพอความเพียงพอ//นาเช่ือถือนาเช่ือถือของการควบคมุภายในของการควบคมุภายใน

ตบ.สถ.
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การรายงานการรายงานการการติดตามประเมินระบบติดตามประเมินระบบควบคุมภายในควบคุมภายใน        
ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  ““  ระดับองคกรระดับองคกร”” ((ตอตอ))

ผูตรวจสอบภายในผูตรวจสอบภายใน  และและ  เจาหนาท่ีระดับอาวุโสเจาหนาท่ีระดับอาวุโส  
ตรวจสอบตรวจสอบ  สอบทานระบบความคุมภายในสอบทานระบบความคุมภายใน  สํานกัสํานกั//กองกอง                  

แบบแบบ  ปสปส..  คือคือ  การรายงานผลการสอบทานการรายงานผลการสอบทาน  ของของ
  ผูตรวจสอบภายในผูตรวจสอบภายใน  มีมี  ๒๒  แบบแบบ  คือคือ  

--  แบบท่ีแบบท่ี  ๑๑  กรณีไมพบจุดออนกรณีไมพบจุดออน    
--  แบบท่ีแบบท่ี  ๒๒  กรณีพบจุดออนกรณีพบจุดออน
แบบแบบ  ปยปย..๑๑--รร    คือคือ  หนังสือรับรองของหนังสือรับรองของเจาหนาที่เจาหนาที่

  ระดับอาวโุสระดับอาวโุส  มีมี  ๒๒  แบบแบบ  คือคือ  
--  แบบท่ีแบบท่ี  ๑๑  กรณีไมพบจุดออนกรณีไมพบจุดออน  
--  แบบท่ีแบบท่ี  ๒๒  กรณีพบจุดออนกรณีพบจุดออน

ตบ.สถ.

 
 
 



 
 

๓๓ 
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  กการรายงานารรายงานการการติดตามประเมินติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระบบควบคุมภายใน        
ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  ““ระดับองคกรระดับองคกร”” ((ตอตอ))

- ผูตรวจสอบภายในผูตรวจสอบภายใน  และและ  เจาหนาทีร่ะดบัอาวุโสเจาหนาทีร่ะดบัอาวุโส  ตรวจสอบตรวจสอบ

รับรองแลวรับรองแลว
-- CenterCenter((เลขานุการเลขานุการ))  รวบรวมสรุปแบบรายงานเปนในรวบรวมสรุปแบบรายงานเปนใน

““ระดบัองคกรระดบัองคกร””  นําเสนอใหนายกนําเสนอใหนายก  อปทอปท..  ลงนามลงนาม........
((๑๑))  แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๔๔((คร้ังตอไปใชแบบตดิตามคร้ังตอไปใชแบบตดิตาม  ปอปอ..๓๓))
((๒๒))  แบบแบบ  ปอปอ..๒๒
((๓๓))  แบบแบบ  ปอปอ..๓๓
((๔๔))  แบบแบบ  ปอปอ..๑๑
ยกเวนยกเวน  ขอขอ  ((๕๕))  แบบแบบ  ปสปส..  ใหให    ““ผูตรวจสอบภายในผูตรวจสอบภายใน””  เปนเปน

ผูลงนามสอบทานผูลงนามสอบทาน  ความเพียงพอความเพียงพอ//นาเช่ือถือนาเช่ือถือการควบคมุภายในการควบคมุภายใน

ตบ.สถ.
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การรายงานการรายงาน  

คตงคตง.. //  ผูกํากับดูแลผูกํากับดูแล  //กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย
ภายในภายใน  ๙๐๙๐  วันวัน  นับจากวันส้ินปงบประมาณนับจากวันส้ินปงบประมาณ

((วันที่วันที่  ๓๑๓๑    ธันวาคมธันวาคม..........)..........)

ตบ.สถ.

กการรายงานารรายงานการการติดตามประเมินติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระบบควบคุมภายใน        
ตามระเบียบฯตามระเบียบฯ  ขอขอ  ๖๖  ““ระดับองคกรระดับองคกร”” ((ตอตอ))

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สวนทีส่อง 
 

                              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 กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐    

วัตถุประสงคของ  

 การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม  

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ

ดําเนินการ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น 

 

(๖) 

   กิจกรรม    
   การปองกนัและบรรเทา
สาธารณภัย    
    วัตถุประสงค 
      เพื่อใหแผนการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยและ

ภัยธรรมชาติและภัยตางๆ  มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เปน
แผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ที่
สามารถปฏิบัติไดจริง 
ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงที  การปฏิบัติตาม
ภารกิจปองกนับรรเทาภัย
ธรรมชาติสัมฤทธิผลตาม
เปาหมาย 

ความเสี่ยง 

(๑)  น้ําทวมไหลแรง ประชาชน

เสียชีวิต สญูหาย และขาดอาหาร 

(๒)  อบต. เงินสํารองจายเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนไมเพียงพอ 
ปจจัยเสี่ยง 
 (๑) พายุทุเรียน พาดผาน  

 (๒) อบต. ตั้งงบประมาณ 

เพื่อการนี้ไวไมเพียงพอ และ 

เปนระยะตนปงบประมาณ  

จึงไมอาจโอนเงินสวนใดสวนหนึ่ง

มาเพิ่มจายได 
 

 (๑) แตงตั้งคณะทํางานสํารวจ
ความเสียหาย ประชาชน

เสียชีวิตกี่คน  สูญหายกี่คน    

อยูในพื้นที่ตัดขาดอดอยากกี่คน 

และในพื้นที่ที่สามารถ

ติดตอสื่อสารไดกี่คน  เพื่อสํารวจ

วงเงินที่ตองใชจายทั้งหมด 
    - ชวยทําศพซอมแซมบาน 

นําไปซื้อเครื่องอปุโภคบริโภค

ชวยเหลอืประชาชน   รวมทั้ง คา

วัสดุอุปกรณ    น้ํามันเชื้อเพลิง    

คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่ 

และคาเบี้ยเลี้ยง อปพร. 

      ๓๐ วัน 
๑๕ มีค. ๒๕๕๐  
- ปลัด อบต. 
- หัวหนาสํานัก 
 ปลัด 
- เจาหนาที ่
   วิเคราะห 
   นโยบายและ 
    แผน 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 การติดตามประเมินผล พบวา 

   “กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา อบต.อันตรา” มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว    ไมมีจุดออนหรอืความเสี่ยง   
   มีจดุออนความเสี่ยง “กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย”  การติดตามประเมินผล  ปรากฏวา 
  - มีราษฎรเสียชีวิต  ๓ คน 
  - บานเรือนประชาชนเสียหาย จํานวน ๒๐ หลังคาเรือน 
  - ตองนําเครือ่งอุปโภคบริโภคไปชวยเหลือประชาชน   
จํานวน ๕๐ คน 

- คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่ และ อปพร. จํานวน  ๕๐ คน 
      การติดตามตามแบบติดตาม ค.๓  การจัดทําแผนการปรับปรงุ
บริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค เงินสนับสนุนไปชวยเหลือ
ประชาชนตามที่สํารวจความเสียหาย และไปชวยเหลือ
ประชาชนในวนัที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ (ลาชากวากําหนด) ตาม
เปาหมายครบถวนแลว   

 

แบบติดตาม -ค.๓ 



๓๕ 
ชื่อหนวยงาน   สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอนัตรา 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
 สําหรับงวดตัง้แตวันที่  ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐    

วัตถุประสงคของ  

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ

ดําเนนิการ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ 

ขอคิดเห็น 

(๖) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (๒)   จัดทําแผนการใชจายเงิน

งบประมาณเพิ่มเติม นําเรื่อง
เขาสภาขอจายขาดเงินสะสม 
  (๓) จัดทําแผนขอรับการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนเนื่องจาก

เงินสะสมของ อบต. มีไม

เพียงพอ 
   (๓.๑) ในระยะเรงดวน  
จากกรมปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย   โดย
แสดงเหตุผลและความ
จําเปน รวมทั้งขอเท็จจริง 
ที่สํารวจความเสียหาย   
ในการซอมแซมบานพกั 
และการสรางทีอ่ยูชั่วคราว
ใหแกผูประสบภัย ใน
วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  

    
        

  
 

 

แบบติดตาม -ค.๓ (ตอ) 



 
๓๖ 

ชื่อหนวยงาน   สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
สําหรบังวดตั้งแตวันที่  ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวนัที่ ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม  
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนนิการ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ขอคิดเหน็ 

(๖) 

    (๓.๒) ในระยะพืน้ฟ ู 

จาก  กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

สําหรับเปนคาใชจายใน

การสรางทีพ่ักให

ประชาชน จํานวน ๑๐ 

หลังคาเรือน ในวงเงนิ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

           

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

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

แบบติดตาม -ค.๓ (ตอ) 



๓๗ 
                       แบบ ปย.๒                    

ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอนัตรา 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ   วันที่  ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
     กิจกรรมดาน  “ การชวยเหลือประชาชน   

กรณีเกิดสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ”  ดังนี ้
     (๑) เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในของ ฝายปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  ดาน ประสิทธิภาพของ

บุคลากร คือ เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจ

ในเร่ือง  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ประชาชน ไดรับชวยเหลือจาก อบต.ลาชา 

ประชาชนไมพอใจกับการบริการของทาง

ราชการ   เนื่องจากผูบริหารและเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานขาดความรูทักษะประสบการณ    

เร่ือง  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
   (๒) เปนความเสี่ยงที่เกดิจาก
สภาพแวดลอมภายนอก  เนื่องจากภัย
ธรรมชาติ  ชวงฤดูฝน   มีมรสุมเกิดน้ําปาไหล

หลากและดินโคลนถลมเขามาสูพืน้ที่ถนนขาด 

สะพานขาด   การคมนาคมถูกตัดขาด   จงึไม

สามารถเดินทางพื้นที่อ่ืนๆ  ใน จ.พัฒนา

ประชาชน  ไดรับความเดือดรอนมาก บานเรือน

ประชาชนเสียหายจํานวนมาก   

  สํานักปลัด  ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม

ภายใน   ตามภารกิจงานประจาํ  ในภารกิจ ๔ ฝาย  คือ 

(๑) ฝายบริหารท่ัวไป   (๒)  ฝายนโยบายและแผน    

(๓) ฝายกฎหมายและคดี (๔) ฝายปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย       โดยวิเคราะหประเมนิผลตาม

องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ. ศ.  ๒๕๔๔  

ผลการประเมิน  พบวา 

  - ฝายบริหารท่ัวไป   ฝายนโยบายและแผน   และฝาย

กฎหมายและคดี มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

แลว   มีความเพียงพอไมพบความเส่ียง  ที่จะตอง

ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง 

  - จากการวิเคราะหสํารวจ  พบวา  งานดานการ

ชวยเหลือประชาชน        กรณกีารเกิดสาธารณภัย/ 

ภัยธรรมชาติ  เปนภารกิจ “ฝายปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย” มีความเส่ียง  เน่ืองจากพายุนํ้าทวมไหล

แรง    ประชาชนเสียชีวิต สูญหาย ขาดอาหารและ เงิน

สํารองจาย     เพื่อชวยเหลือประชาชนไมเพียงพอ   

ผลดําเนินการติดตาม สํารวจความเสียหาย  พบวา 
 -  มีราษฎรเสียชวิีต  ๓ คน 

 -  บานเรือนประชาชนเสียหายจํานวน ๒๐ หลังคาเรือน 

  -  ตองนําเคร่ืองอุปโภคบริโภคไปชวยเหลอืประชาชน  ๕๐ คน 

- คาเบี้ยเลีย้งพนกังานเจาหนาท่ี และ อปพร. 

จํานวน ๕๐ คน 
  แผนการปรับปรุงการควบคุม  ตามแบบ ค.๓  
  (๑) ชวยทําศพๆ ละ ๑๐,๐๐๐บาท 

   (๒) จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณเพ่ิมเติม 
นําเรื่องเขาสภาขอจายขาดเงินสะสม   



๓๘ 
 

ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอนัตรา. 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

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

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
๒. การประเมินความเส่ียง 
   “ กิจกรรมดานการชวยเหลือประชาชน  เกิด

ความเส่ียง จากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ ภัย

ธรรมชาติ  โดยเฉพาะชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุพัดเขา  

ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก และดินโคลนถลมเขามาสู

พื้นที่ถนนขาด สะพานขาด การคมนาคมถูกตัดขาด      

    ความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดลอมภายในดาน 

ประสิทธิภาพของบุคลากร  บุคลากรขาดความรู / 

ทักษะในการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย / ภยัธรรมชาติ  

  (๓) จัดทําแผนขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนนุ
เนื่องจากเงินสะสมของ อบต. มีไมเพียงพอ 
    (๓.๑) ในระยะเรงดวน จากกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน  รวมทั้ง

ขอเท็จจริงที่สํารวจความเสียหาย ในการซอมแซมบานพัก

และการสรางที่อยูชั่วคราวใหแกผูประสบภัย ในวงเงิน 

๗๐๐,๐๐๐ บาท 

     (๓.๒) ในระยะพ้ืนฟู  จากกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน    สําหรับเปนคาใชจายในการสรางที่พักให

ประชาชน    จํานวนท้ังส้ิน  ๑๐ หลังคาเรือน  ในวงเงิน  

๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
    การติดตามผลในแบบ ค.๓  พบวา 
     การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม  

๓. กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑. กรณีเกิดพายุลมมรสุมพัดเขามาสูพืน้ท่ี 

อบต.     ทําใหนํ้าปาไหลหลากและดินโคลนถลม 

ถนนขาด  สะพานขาด  การคมนาคมถูกตัดขาด

ประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.อนัตรา  ไดรับความ

เดือดรอนบานเรือนถูกนํ้าทวม    ประชาชน 

ไมสามารถเดินทางไปพ้ืนท่ีใกลเคียงได 

        (๑) จัดทําคําส่ังแตงต้ังเจาหนาท่ีรับเร่ืองรอง

ทุกขจากประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ/ภัยพิบัติ

ตางๆ 

         (๒) ประชาสัมพันธและเรงจัดการฝกอบรม

ใหความรูแกประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัยดินถลม 

และคัด เลือกประชาชน ๒ คน/หมูบาน  เพื่อ

ปฏิบัติหนาท่ีอาสาสมัครแจงเตือนภัยในการเฝา

ระวังติดตามสถานการณ แจงเตือนภัยในการ 

 

แบบ ปย.๒ 



๓๙ 
                               ชื่อหนวยงาน  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ วันที่ ๑๕ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน       
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

เฝาระวังติดตามสถานการณตรวจวัดระดับน้ํา

ปริมาณฝน  โดยแจงใหกํานัน  ผูใหญบาน เพื่อ     

แจงประชาชนไดทันที  เม่ือมีสาธารณภัยทางหอ

กระจายขาว หรือ ไซเรนแบบมือหมุน เม่ือคาดวา

จะเกิดน้ําปาไหลหลาก    เพื่อใหประชาชนใน

หมูบานอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัยตามแผนที่

กําหนดไว    และเพื่อใหประชาชนเกิดความ

ตระหนักสามารถชวยเหลือตนเองได   เม่ือเกิด

เหตุการณขึ้น 

    ๓.๒ กรณีบุคลากรขาดความรู/ทักษะในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ   
ทําใหชวยเหลือประชาชนลาชา 
      (๑) เรงรัดดําเนินการฝกอบรมเพิ่มสมาชิก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( อปพร.)  

รอยละ ๒  ของจํานวนประชากร   เพื่อเปน 

กําลังหลักในหมูบาน/ตําบล   ในการปฏิบัติการ

ชวยเหลือประชาชนไดทันที   เม่ือมีสาธารณภัย

เกิดขึ้นในพื้นที่ 

     (๒) พัฒนาเจาหนาที่โดยไปฝกอบรมสัมมนา

ทุกคร้ังที่มีการอบรมเสริมความรู  ในการชวยเหลือ

ประชาชนจากภัยธรรมชาติตางๆ ที่เกิดขึ้น 

    (๓) ดําเนินการตามมาตรการ นโยบายและ

แนวทางปฏิบัติ ที่กระทรวงมหาดไทย  ไดส่ังการ 

ไวแลวทั้งในระยะกอนเกิดภัย  ขณะเกิดภัยและ

ภายหลังการเกิดภัยอยางเครงครัด 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๔.๑.นําระบบ Internet มาชวยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการ   การติดตามขอมูล

ขาวสาร  ระเบียบ หนังสือส่ังการ     จึงสามารถ

ปฏิบัติตามระเบียบ / หนังสือส่ังการไดทันทีทันใด    

 

แบบ ปย.๒ 



๔๐ 
ชื่อหนวยงาน ....สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลอนัตรา 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ วันที่ ๑๕ เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

    ๔.๒. การประสานงานภายในและภายนอกของ
สํานักปลัด เชน   
    (๑) การติดตอประสานงานภายในสํานักปลัด  

แจกจายใหสํานัก / กองที่รับผิดชอบในทันทีท่ีไดรับ

หนังสือ ภายในไมเกิน  ๓  วันนับจากวันท่ีลงรับ     

    (๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก    

ประชาสัมพันธใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาทองถิ่น ใหตรงกับความตองการของประชาชน

ในพ้ืนท่ีอยางแทจริง    การปองกันภัยธรรมชาติ/ 

สาธารณภัยตางๆ จัดการฝกอบรมในเรื่อง การปองกนั

ภัยแกประชาชนทุกหมูบาน เพ่ือใหเขามามีสวนรวมใน

การปองกันและบรรเทาภัยตางๆ   
๔.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและ
โทรสาร              

     การติดตอประสานงานกรณีเกิดภัยและภัย

ธรรมชาติตางๆ จะใชโทรศัพท โทรสารติดตอกับ

สํานักงานปองกันภัยจังหวัดพัฒนา  อําเภอ และ 

จังหวัด ฯลฯ ตลอดเวลา  ท้ังกอนเกดิเหตุ  เพ่ือจะได

ทราบเหตุการณ  และแจงเตือนภัยประชาชนได

ทันทวงที  การติดตอประสานงานระหวางมีภัยกรณี

การคมนาคมถูกตัดขาด ก็สามารถใชโทรสารเปน

เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารได 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 

     - ใชแบบสอบทาน   เปนเคร่ืองมือในการติดตาม

ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบติังานอยางตอเน่ือง

โดยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติ   และ  ปลัด อบต.อันตรา การ

ติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ค.๓(ระเบียบฯ

ขอ ๖) พบวา “กิจกรรมดานการชวยเหลือประชาชน 

กรณีเกิดสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ”  ผลการ

ประเมินตามแบบติดตาม ค.๓ มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว ไมตองจัดทําแผนการปรับปรุง ตอไป 

 

 
  
 

 
 

แบบ ปย.๒ 



๔๑ 
 
 
                 สรุปผลการประเมิน   
                 จากการวิเคราะหสาํรวจ  พบวา มกีจิกรรม  ๑  กิจกรรม ที ่ตองจดัการบริหารความเสีย่ง 
 คือ  กจิกรรมการชวยเหลือประชาชน   กรณีเกิดสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ  ซึ่งเปนกจิกรรมของ 
ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

                   ผลการประเมิน   การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ค.๓  กิจกรรมดานการ              
ชวยเหลือประชาชน  กรณีเกดิสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ       มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแลว            

ไมตองจัดทําแผนการปรับปรุง 
 

                                                                 
                                                     ชื่อผูรายงาน.     นายเดชา   โชคชวย 

                                                        ตําแหนง.     หัวหนาสํานกัปลัด   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

  วันที.่  ๑๕./ ตุลาคม  ./.  ๒๕๕๐ 
 
 



       ๔๒    แบบ ปย.๑ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 

(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 
แบบที่ ๑  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน      นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
 
                   การประเมนิการควบคุมภายในของ  สาํนักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  สําหรับ
งวดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ต้ังแตวนัที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงวนัที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๐   ไดดําเนนิการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผนดิน     ซึง่กําหนดอยูในเอกสาร  คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. ๒๕๔๔   ขอ ๖  
ระบบการควบคุมภายในของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   ไดจัดใหมีข้ึนตามที่ซึ่งกําหนด 
ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนนิงานของ สํานักปลัด  องคการบริหารสวน

ตําบลอันตรา      จะบรรลวุัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินงาน

และการใชทรัพยากร    ซึง่รวมถงึการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การ

ร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิและการดําเนินงาน  และดานการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึง่รวมถงึระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                   สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน 

ตามภารกิจ ที่ปรากฏตามคําส่ังแบงงาน ในภารกิจ ๔ ฝาย คือ (๑) ฝายบริหารงานทัว่ไป  (๒) ฝายนโยบายและ
แผน (๓) ฝายกฎหมายและคดี และ(๔) ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยวิเคราะหประเมนิผลตาม

องคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ผลการประเมินพบวา  ฝายบริหารงานทั่วไป และ ฝายกฎหมาย

และคดี   มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว  มีความเพียงพอ ไมพบความเสี่ยง ที่ตองจัดทําแผนการ

ปรับปรุง 
 
 
 
 
 



 
๔๓ 

                   จากการวเิคราะหสาํรวจ พบวา มีกิจกรรม ๑  กิจกรรมที่ ตองจัดการบริหารความเสี่ยง คือ 

                   กิจกรรมดานการชวยเหลือประชาชน  กรณีเกิดสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ซึ่งเปนกิจกรรม 
ของ ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของ   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 “บริหารความเส่ียง” โดยกําหนด

กิจกรรมควบคุมตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเพยีงพอของการควบคุมบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมแลว  ( ไมตองจัดทําแผนการปรับปรุงตาม แบบ ป.ย.๓ ) 
 
                   ทัง้นี ้ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน  
( แบบติดตาม ค.๓)   และ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ป.ย.๒ ) 

มาพรอมนี้แลว 

 
 
                                                      ลายมือชื่อ......เดชา   โชคชวย…. 
                                                                        ( นายเดชา  โชคชวย ) 
                             ตําแหนง หัวหนาสํานกัปลัด  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                                                         วนัที่  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 องคการบริหารสวนตําบลอนัตรา 

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

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ ขอคิดเห็น 
 

(๖) 
๑. กิจกรรม ดานการรับ

เงินและการนําสงเงิน 
    วัตถูประสงค 
    เพื่อใหการรับเงินการนําสง

เงิน ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตอง

ครบถวน จํานวน เงินที่ไดรับ
ในทุกครัง้สงลงบัญชี
ครบถวน และนําเงินฝาก

ธนาคารทุกวันสุดสัปดาห ตาม

ระเบียบ ฯ                   

 

(๑) ระยะเดินทางไกล เสนทางเปน

ปาเขา และ มีภัยจากการกอการ
ราย  
 (๒) ผูวาราชการจังหวดั ยังไม

อนุมัตใิหมีวงเงินเก็บรักษา 

ยืนยันขอทําความตกลง กับ 

ผูวาราชการจังหวัด    

 (๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไว

หนวยงานวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

สวนที่เกิน ใหนําไปเก็บรักษาที่สถานี

ตํารวจที่ใกลที่สุด   
 (๒) ทุกสิ้นเดือนนําเงินที่เก็บ
รักษาไวที่สถานีตาํรวจไปฝาก 
ธนาคาร ที่อําเภอสอง  
 (๓) ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังใน
หนาที่ของอําเภอ และกิ่งอําเภอ
พ.ศ. ๒๕๒๐ของกระทรวงการคลัง   
โดยอนุโลม 

๖๐ วัน 
๒๘ ก.พ.๒๕๕๐      
ผอ.กองคลังและ

หัวหนาฝายการเงิน 
      

        0      ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้ง

ใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู ของ  อบต. แลวรายงาน

ผลดําเนินการตอผูบังคับบัญชาและนายก อบต. โดยเรือ่งอยูในระหวาง
ดําเนินการ  ดังนี ้
      เรื่องขอทําความตกลง อยูในระหวางที่ผูวาราชการจังหวดั หารือ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

 
 

แบบติดตาม ค.๓ 

ชื่อผูจัดทํา   น.ส.สุดใจ   แสนสวย 

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

วันที่   ๑๕ ตุลาคม   ๒๕๕๐ 



๔๕ 
ชื่อหนวยงาน   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
สําหรับงวดตั้งแตวันที่  ๑ เดอืน 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) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น 

 

(๖) 

๒. กิจกรรม ดานการ
จัดเก็บรายได 
     วัตถูประสงค 
     เพื่อใหการพัฒนาการ
จัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพเปนไปตาม

แผนที่ภาษี สามารถจัดเก็บ

ถูกตองครบถวนตาม

บัญชีลูกหนี้ นําเงินรายได
ที่จัดเก็บสงลงบัญชี
ครบถวน  จัดเก็บรายได

เพิ่มขึ้น ๑๕ %  ตาม

เปาหมาย ตามนโยบาย

ของ นายก. อบต.  

      (๑)  ความเสี่ยง จากภัย 

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

    (๑) ขอทําความตกลง กรม 

สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ขอ 

ยกเวน การเก็บรายได จาก 

ผูประกอบการที่ประสบภัยคลื่น

ยักษ “สึนามิ”  ซึ่งอยูในระยะฟนฟู 
และปจจบุันยังไมมีนักทองเที่ยว
เขามาทองเที่ยว  
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ 

อบต. เพื่อดําเนินการสื่อสาร

ประชาสัมพันธทกุรูปแบบ และ

รวมกับ “ททท.” ใหนักทองเที่ยวมี

ความมั่นใจในเครื่องเตือนภัย ที่มี
เจาหนาที่เทคนิคผูชํานาญ จาก
ประเทศญี่ปุน มาใหความรูและ
ฝกอบรม   

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

 
 

 

     ปรบัใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร   
ทั้งหมดที่อยู ของ อบต เชน.ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท 
โทรสาร และหนงัสือราชการ แลวรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
ผลดําเนินการเสร็จ แตลาชากวากําหนด ดังนี้ 

     (๑) ขอทําความตกลง  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   

ไมจัดเก็บรายได จากผูประกอบการที่ประสบภัยคลื่นยักษ 

“สึนามิ” ซึ่งอยูในระยะฟนฟู  ปจจุบันยังไมมีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยว  
      (๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต. เพื่อไดประสานกับ  

”การทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เพือ่ดําเนินการประชาสัมพันธ 

ใหมาทองเที่ยว  และเครื่องเตือนภัย  ดําเนินการติดตั้ง และมี
เจาหนาที่เทคนิคผูชํานาญ จากประเทศญี่ปุนมาใหความรูและ
ฝกอบรมเจาหนาที่ / ประชาชน เพื่อฝกการอพยพขณะเกิดภัย       

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม ค.๓(ตอ) 

ชื่อผูจัดทํา   น.ส.สุดใจ   แสนสวย 

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม   ๒๕๕๐ 



๔๖ 

ชื่อหนวยงาน   กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลอนัตรา 

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

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น 
 

(๖) 
 ๓ กิจกรรมสรางขวัญ
กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน
ในพื้นที ่
   วัตถุประสงค   
    เพื่อสรางขวญักําลังใจ 
ใหแกพนักงาน เจาหนาที่  
ใหมีพลังกายและพลังใจที่
จะปฏิบัติภารกจิราชการ
ใหเกิดประสิทธภิาพและ
ใหบรรลุผลในการตอสูชวง
ชิงประชาชนเอาชนะ
ผูกอการไมสงบ  
 

 (๑) ผูกอการไมสงบ ยังวาง
ระเบิด เผา ปลน ฆา 
ประชาชนผูบริสุทธิ์เปนรายวนั 
 (๒)  พนักงาน อบต. ตื่นกลัว
เหตุราย ประกอบกับ ไมหลัก 
ประกัน ความปลอดภัยในชีวิต 
และเปนหวงบคุคลใน
ครอบครัว 
 
 
 
 

  (๑) กําหนดใหการปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่ใหเปนความ
สมัครใจ กรณีไมสมัครใจ ขอ
ยายไดตามความประสงค 
  (๒)  ขอทําความตกลง กับ 
กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับ
เงินทุนพิเศษ สําหรับผูที่
ปฏิบัติงาน อบต.  เพือ่เปนทนุ
สําหรับ  บิดา มารดา คูสมรส
และการศึกษาบตุร โดย เปนทนุ
พิเศษนอกเหนอืจากทีไ่ดรับการ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.
สงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรอืการปวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘  

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

 o 
 

     ปรบัใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด
ที่มีอยู ของ อบต. เชน.ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร 
และหนังสือราชการ แลวรายงานผลดําเนินการตอผูบริหาร 
อบต. เรือ่งอยูในระหวางดําเนนิการ 
(๑) การปฏิบัติหนาที่ในพืน้ที่ใหเปนไปดวยความสมัครใจ 
ปรากฏวา  ผูกอการไมสงบ ยังวางระเบิด เผา ปลน  ฆา 
ประชาชนผูบริสุทธิ์ เปนรายวัน ทําใหพนกังาน อบต. ขอยาย
ออกนอกพื้นที ่ตองประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการยาย
ออกและหาผูสมัครใจยายเขาแทน 
(๒)  ขอทําความตกลง กับ กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทนุ
พิเศษใหพนักงาน อบต.ผูไดรับอันตรายหรอืการปวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ เปนทนุพเิศษนอกเหนือจากที่ไดรบัการ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย
หรือการปวยเจบ็เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘      

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

 

แบบติดตาม -ค.๓ (ตอ) 

ชื่อผูจัดทํา   น.ส.สุดใจ   แสนสวย 

ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม   ๒๕๕๐ 



๔๗ 

ชื่อหนวยงาน   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

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

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม  
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ ขอคิดเห็น 
 

(๖) 

 ๔.  กิจกรรม  ดานการ
พัฒนาบุคลากร   
   วัตถูประสงค 
    เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่มี

ความรูความสามารถ ปฏิบัติ

ตามระเบียบกฎหมาย ฯ ของ

ทางราชการ สามารถบันทกึ

บัญชี    มีความสามารถ
จัดการ ระบบ E – Auction 
และการจัดการระบบการ

จัดเก็บรายได ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

     (๑) เจาหนาที่ไมสามารถ
บันทึกบัญชีไดลงตัว  
  (๒) การจัดซื้อจัดจางดวยระบบ 
E – Auction มีปญหายุงยาก 
   (๓) ใบเสร็จรับเงินจัดเก็บ
รายไดสูญหาย   
 

 (๑)  จัดโครงการศึกษาอบรม 
จนท.กง.บช. โดยจัดหลักสตูร
สอดคลองกับการทํางานและใช
ปฏิบัติไดจริง คัดสรรวทิยากรที่มี
ความรูมีความ สามารถและมี
ประสบการณ  ในการถายทอดให
ความรู 
(๒) ดานการบันทึกบัญชี 

   (๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษาอบรม

วิธีบันทึกบัญชีตามสถาบันการศึกษา

อบรมตางๆ  และ เดินทางไปราชการ 

ขอคํา แนะนําในเรื่องวิธีบันทึกบัญชี 

จาก อปท.อื่น ๆ และ กลุมการเงิน ฯ 

ของจังหวัด 

   (๒.๒) ใหผอ.กองคลัง หน.ฝาย

การเงิน/ฝายบัญชี ซึ่งมีความรูความ

เขาใจวิธีบันทึกบัญชีกํากับดูแลแนะนํา 

อยางใกลชิด 

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

 
   
 
 
 
 
 
 

        ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผล รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด 

ที่มีอยู ของ อบต เชน.ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร และ

หนังสือราชการ แลวรายงานผลใหผูบริหารทราบ ผล
ดําเนินการเสรจ็ตามกําหนด  
       ผลการสํารวจ  กิจกรรม “ดานการพัฒนาบุคลากร” พบวา  

มีระบบการควบคุมที่ปรับปรุงใหมมีความเพียงพอเหมาะสม  
มีความสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  
ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด 
 
  

 

    แบบตดิตาม -ค.๓ (ตอ) 



 
๔๘ 

ชื่อหนวยงาน   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
สําหรับงวดตั้งแตวันที่  ๑ เดอืน 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) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น 

(๖) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

(๓) ดานจริยธรรมการปฏิบัติ งาน
ของเจาหนาที่จดัเก็บรายได 
 (๓.๑) ตั้งกรรมการสอบสวน  หา

ผูรับผิดชอบในเรื่องใบเสร็จจัดเก็บ

รายไดสูญหาย 
 (๓.๒) กําหนดมาตรการการควบคุม

ใหผูจัดเก็บรายไดนําเงินรายได
พรอมใบเสร็จรับเงิน นําสงให
เจาหนาที่การเงินทุกวันและให

เจาหนาที่การเงินหรือผูที่ไดรับ

มอบหมาย  เก็บรักษาสมุดใบเสร็จไว  
(๓.๓) จัดทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน จัดทําทะเบียนคุม
ลูกหนี ้ จัดทําปฏทิินการจัดเก็บ
รายได เพื่อตรวจสอบควบคุม การ
ดําเนินงาน  และ ทํา แผนทีภ่าษ ี

  
 

 
 

   
 
 
 
 

          
  

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม -ค.๓ (ตอ) 

ชื่อผูจัดทํา   น.ส.สุดใจ   แสนสวย 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

วันที่ ๑๕ ตุลาคม   ๒๕๕๐ 



๔๙ 
                                                                                         

ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ วันที่  ๑๕ เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒ ) 
๑  สภาพแวดลอมการควบคุมที่มีผลกระทบ ตอ 

     ๑.๑ กิจกรรมดานการรับเงินการนาํสงเงนิ วิเคราะห  

๓ แนวทาง คือ  วิเคราะหจาก “ภารกิจงานประจํา”,

“สภาพแวดลอมภายใน” และ “สภาพแวดลอมภายนอก”   

ดังตอไปนี้ 

       (๑) วิเคราะหจาก “ภารกิจงานประจํา” ตาม

โครงสรางในคําส่ังแบงงาน ภารกิจการปฏิบัติงาน แบง

ออกเปน ๕ ฝาย   ดังนี้ 

             (๑.๑) ฝายการเงิน มีภารกิจทั้งส้ิน ๑๖ ขอ เม่ือ

สํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน  ของภารกิจ แตละขอ

พบวา มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ ไมพบ

ความเส่ียง  

           (๑.๒) ฝายบัญชี    มีภารกิจทั้งส้ิน  ๘  ขอ 

เม่ือสํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน   ของภารกิจ 

แตละขอพบวา มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ 

ไมพบความเส่ียง 

           (๑.๓) ฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได มีภารกิจ

ทั้งส้ิน ๙ ขอ  เม่ือสํารวจประเมินระบบควบคุมภายใน ของ

ภารกิจแตละขอ พบวามีระบบการควบคุมภายในที่มีความ

เพียงพอไมพบความเส่ียง                  
          (๑.๔) ฝายทะเบียบทรัพยสินและพัสด ุ   
มีภารกิจทั้งส้ิน ๖ ขอ  เม่ือสํารวจประเมินระบบควบคุม

ภายใน  ในภารกิจแตละขอ พบวา  มีระบบการควบคุม

ภายใน  ที่มีความเพียงพอไมพบความเส่ียง     
           (๑.๕) ฝายตรวจสอบอนุมัติฏีกาและควบคุม
งบประมาณ   มีภารกิจทั้งส้ิน ๕ ขอ เม่ือสํารวจประเมิน

ระบบควบคุมภายใน ในภารกิจแตละขอ พบวา  มีระบบการ

ควบคุมภายใน ที่มีความเพียงพอไมพบความเส่ียง 

       ผลการประเมิน  พบวา กองคลัง  มีภารกิจตาม

โครงสราง และคําส่ังแบงงาน ๕ ฝาย  คือ  ฝายการเงิน 

ฝายบัญช ี   ฝายพัฒนาและจดัเก็บรายได   ฝายทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ และ ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและ

ควบคุมงบประมาณ 

       ประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามองคประกอบ

มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน     วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา งานในฝายทะเบียน

ทรัพยสินและพัสดุ  และงานฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกา

และควบคุมงบประมาณ มีระบบการควบคุมภายในท่ี

เหมาะสมแลว มีความเพียงพอ ไมพบจุดออน และความ

เส่ียง 

       พบจุดออน ท่ีเปนความเสี่ยงตองจดัการบริหาร

ความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม

ภายใน   ในภารกิจ   ๔  กิจกรรม   คือ 

     (๑) กิจกรรมดานการรับเงิน การนําสงเงิน  

     (๒) กิจกรรม ดานการพฒันาและจัดเก็บรายได     

     (๓) กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน 

     (๔) กิจกรรมการพัฒนาบคุลากร  

     ขอสรุปจุดออนและความเส่ียง ภารกิจ ๔ กจิกรรม

ดังกลาวขางตน ในการดําเนินการติดตามประเมินผล 

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม ๒ กิจกรรม คือ 

กิจกรรม ดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได และกิจกรรม

การพัฒนาบุคลากร  สําหรบั กิจกรรมดานการรับเงิน 
การนําสงเงิน และ กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงาน  ตองวางแผนการควบคุม ตอไป          

แบบ ปย.๒ 



๕๐  
ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา    

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ  วันที ่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 

   (๒)  วิเคราะหจาก “สภาพแวดลอมภายใน” 
          ตามคําสั่งแบงงาน คําส่ังแบงงานของกองคลัง 

ท่ี  ๑๒๐/๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๔๙  พบวา

นางแชม ใจนอย ปฏิบัติหนาท่ีท้ังเปนเจาหนาท่ีการเงิน 

และบันทึกบัญชี   เน่ืองจากนางสาวศรีสุขฯ  มีสุขภาพ 

ไมสมบูรณมโีรคประจําตัวเจบ็ปวย พักรักษาตัวบอย

มาก กองคลัง เกรงจะเกิดความเสียหายจึงไดมีคําส่ัง

แตงต้ังให นางแชม  ใจนอย หัวหนาฝายบัญชี มาชวย

ปฏิบัติงานดานการเงิน  สวนฝายบัญช ีมีนายเสรี อินคํา 

เปนพนักงานท่ีบรรจุใหม   ไมไดรับการศึกษาดานการ

บัญชี  โดยตรง      จบการศึกษาดานการบริหารธุรกิจ  

จึงขาดความรูความเขาใจในเรื่องการบัญช ีและไมมี

ประสบการณในงานดานการเงินและบัญชีมากอน  

จึงยังไมสามารถบันทึกบัญชีได  ทําให นางแชม  

ใจนอย ตองรับภาระปฏิบัติงานทั้งดานการเงิน และ

บันทกึบัญชี ดวย 

    (๓)  วิเคราะหจาก “สภาพแวดลอมภายนอก” 

          สถานที่ตั้ง  อบต.อันตราต้ังอยูเขต อ.สอง  

จ.พัฒนา ในเขต อบต.อันตรา ไมมีธนาคาร  จึงตอง

ไปรับเงินและนําสงเงินท่ีธนาคาร อ.สอง ท่ีมีธนาคาร  

 

 

 

 

 

 

 

  
  
     

แบบ ปย.๒(ตอ) 



 ๕๑    
ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ  วันที่   ๑๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

   ใกลที่สุด ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เสนทาง
เปนเนินเขาสูงทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง 
สองขางทางเปนปาเขา    ใชเวลาเดินทางประมาณ ๑ 

ชั่วโมง   ชวงฝนตกจะใชเวลาเดินทางประมาณ ๑.๔๕   
ชั่วโมง 
     ที่ตั้ง อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา เปนจังหวัดท่ีอยู
ใกลกับจังหวัดธาราที่มีภัยจากการกอการราย 
อําเภอสอง เปนแหลงทองเท่ียวติดอันดับโลก 

ผูกอการรายจึงมีความพยายามท่ีจะทําลายความ

นาเชื่อถือ ของประเทศไทย เพื่อทําลายการพฒันา

เศรษฐกิจภายในเขตอําเภอและจังหวัด อันจะมี

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

ภัยการกอการราย ไดสงผลตอขวัญกําลังใจของ

ขาราชการพนักงานเจาหนาท่ีของ  อบต.อันตรา มาก  
  ๑.๒  กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได    
        วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก  
        - ความเส่ียงจากภัยธรรมชาต ิ  ดานทิศ
ตะวันออก  ขององคการบริหารสวนตําบลอนัตรา  
เปนภูเขาติดทะเล มีเกาะแกง หินปะการังสวยงาม เปน 
ท่ีนิยมของนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ปรากฏวา เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เกิด
ภัยคล่ืนยักษ “สึนาม”ิ มีผูเสียชีวิตประมาณ ๕,๐๐๐ 
คน ทรัพยสิน ของเอกชน โรงแรม รานคา ทรัพยสินของ

ทางราชการ โรงเรียน เสียหาย มูลคาหลายลานบาท 

สงผลกระทบตอ อบต. ทําให ไมสามารถจัดเก็บ
รายไดตามเปาหมายที่วางไว 

 

  
   

แบบ ปย.๒ (ตอ) 



๕๒  
ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา   

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ  วันที ่ ๑๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

     ๑.๓. กิจกรรม สรางขวัญกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ ” 
       วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก  

ความเส่ียงจากภัยการกอการราย  เน่ืองจาก 

ทิศใตและทิศตะวันตก ของ อบต.อันตรา เปนเขต

ติดตอกับจังหวัดธารา ท่ีมีภัยจากการกอการราย  

มีหมูบาน  ๕ หมูบาน ท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบของ 

อบต.อันตรา อาํเภอสอง จังหวัดพัฒนาเปนจังหวัด

ทองเที่ยว ท่ีนักทองเที่ยวนิยมมาทองเที่ยวมาก 

สนามบินอยูในเขตอําเภอเมือง การคมนาคมจาก

สนามบินถึงอําเภอสอง ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร   และ

เน่ืองจากอําเภอสอง จังหวัดพฒันา  เปนแหลงทองเที่ยว

ติดอันดับโลก ผูกอการรายจึง มีความพยายามท่ีจะ

ทําลายความนาเชื่อถือ ของประเทศไทย เพื่อทําลายการ

พัฒนาเศรษฐกิจภายในเขตอําเภอ และจังหวดั อันจะมี

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของ ประเทศในภาพรวม 

ภัยการกอการราย      ไดสงผลตอขวัญกําลังใจของ

ขาราชการพนักงานเจาหนาท่ีของ  อบต.อันตรา มาก 
อันเนื่องมาจาก 
    - การไมมหีลักประกันในชีวิตและทรพัยสินของ

ขาราชการพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังฝายประจํา และ ฝาย

การเมือง ในการเดินทางปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน 

    - การไมมีขอยกเวนพิเศษในการปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทางราชการ ยัง

ปฏิบัติเชนเดียวกับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ท่ีอยู

ในสถานการณปกติ  

 

  
   

 
 
 

แบบ ปย.๒(ตอ) 



๕๓  
 

ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที ่   ๑๕  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 

     ๑.๔.  กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร 
              วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายใน เปน 
ความเส่ียงดานประสิทธิภาพและจริยธรรมของ
บุคลากร    เน่ืองจาก  

          (๑.๔.๑)  ขาดเจาหนาท่ีผูท่ีมีความรู

ความสามารถดานการเงิน การบัญชี โดยเฉพาะ “ดาน

การบันทึกบัญชี”  

         (๑.๔.๒) เจาหนาที่จดัเก็บรายไดขาด

จริยธรรม ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ   

          (๑.๔.๓)  ขาดเจาหนาที่ ท่ีมีความรูความเขาใจ 

ในการปฏิบัตกิารจัดซื้อจางตามระบบ E – Auction  

  

 

    ๒. การประเมินความเส่ียง 
        ๒.๑ กิจกรรมการรับเงิน และการนําสงเงิน  
มีจุดออน    คือ   

                ๒.๑.๑ นางแชม ใจนอย จนท.กง.บช.๕ 

ปฏิบัติหนาท่ีท้ังเจาหนาท่ีการเงิน และเจาหนาท่ีบัญช ี  

อาจยักยอกเงินของทางราชการไปใชเพื่อประโยชน

สวนตัว รับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ออกใบเสร็จเพยีง  

๑,๐๐๐ บาท  ลงบัญชีเพียง  ๑,๐๐๐  บาท  ได 

               ๒.๑.๒ ในเขต อบต.อันตรา ไมมีธนาคาร 

กองคลัง อบต.อันตรา จึงตองไปรับเงินและนําสงเงินท่ี

ธนาคารในเขต อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา ธนาคารใกล

ที่สุด ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เสนทางเปนเนิน

เขาสูงทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง สองขาง

ทางเปนปาเขา   อาจถูกดักปลนกลางทาง 

  
   

 

แบบ ปย.๒ (ตอ) 



๕๔ 
  

ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ   วันที ่๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                                     (๒) 

   ๒.๒  กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได    
          ความเส่ียง จากภัยธรรมชาต ิ ดาน 

ทิศตะวันออก  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  เปน

ภูเขาติดทะเล มีเกาะแกง หินปะการังสวยงาม เปนท่ี

นิยมของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

ปรากฏวา เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ คล่ืนยักษ 

“สึนาม”ิ ทําให จัดเก็บรายไดไมไดตามเปาหมาย  เพราะ

รายไดจากการทองเที่ยวลดหายไป  และสถานท่ีพักผอน

ตากอากาศ โรงแรมท่ีพัก รีสอรท  Home Stay  และ

รานคา รานอาหาร พังทลาย สูญหายไปกับคล่ืนยักษ 

ปจจบุันนักทองเท่ียวไมมาทองเท่ียว กลัวอันตราย 

ประชาชนผูประกอบการกลายเปนผูลมละลาย 

เน่ืองจากทรัพยสินสูญหายไปกับคล่ืนยักษ 
      ๒.๓  กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแก 
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ 
         เปนความเสี่ยงจากภัยการกอการราย เปน

จุดออนตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนักงาน 

เจาหนาท่ี  เน่ืองจากไมมีหลักประกันในชีวิต  และ

ทรัพยสิน และ ไมมีขอยกเวนพิเศษ ทั้งที่อยูในพื้นที่
อันตราย 
     ๒.๔ กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร  
            ๒.๔.๑ เปนความเสี่ยงดานประสิทธิภาพของ

บุคลากร  ขาดผูท่ีมีความรูความสามารถดานการเงิน 

การบัญช ีโดยเฉพาะ “ดานการบันทึกบัญช”ี    

           ๒.๔.๒ เจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดขาดจริยธรรม  

ไมปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ   

          ๒.๔.๓ ขาดเจาหนาท่ี ท่ีมีความรูความเขาใจ ใน

การปฏิบัติการจัดซื้อจางตามระบบ E – Auction  

 

แบบ ปย.๒(ตอ) 



๕๕  
ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ  วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                                     (๒) 

     ๓. กิจกรรมการควบคุม 

          ๓.๑  ดานการรับเงินและการนําสงเงิน 
             ๓.๑.๑ กรณีเจาหนาที่ยักยอกเงิน  
                 (๑)  ออกคําส่ังพิจารณาลงโทษทางวินัย 

ผูกระทําความผิดและผูเก่ียวของโดยเร็ว และดําเนินการ

ทางวินัย  ทางแพง  ทางอาญา รีบนําเงินสวนท่ีขาดคืน

ใหแกทางราชการ ตอไป 

                 (๒ ) แบงแยกหนาท่ีใหเจาหนาท่ีรับเงินและ

เจาหนาท่ีลงบัญชีเปนคนละคน    เพื่อไมใหคนๆเดียว

ทํางานดานการเงินทุกเร่ือง จนหมดสิ้นกระบวนการ 

และเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถอื ของขอมูลตัวเลข 

สามารถสอบทาน/ตรวจสอบซึง่กันและกัน ระหวางดาน

การเงินและการบันทึกบัญชีได   
          ๓.๑.๒ กรณีปลนกลางทาง    
               (๑)  เสนอขอปญหาและความเสี่ยงท่ีอาจ

เกิดขึ้นระหวางทางในการเดินทางไปรับเงิน-สงเงินท่ี

ธนาคาร โดยเสนอผูบริหารทองถิ่น ขอกําลังเจาหนาที่

ตํารวจ รวมเดินทางควบคมุเงิน และขออนุมัติเบิก

จายเงินรางวัลใหแกเจาหนาท่ีตํารวจท่ีรวมเดินทาง

ควบคุมเงินในแตละคร้ัง 

                (๒) ขอตกลงมีวงเงินเก็บรักษาไว

หนวยงานภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนท่ีเกินให

นําไปเก็บรักษาใน” ตูนิรภัย”ท่ีสถานีตํารวจท่ีใกลท่ีสุด 

และใหนําฝากธนาคารทุกเดือน  ท้ังน้ีใหปฏิบติัตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังใน
หนาที่ของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของ

กระทรวงการคลัง โดยอนุโลม      

                                    

 
 

แบบ ปย.๒ (ตอ) 



 
๕๖ 

  
ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ วันที.่.๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

                                     (๒) 

   ๓.๒ กิจกรรมการควบคุมดานการจัดเก็บรายได    
      ๓.๒.๑  ขอทําความตกลง กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น       ขอยกเวนไมจัดเก็บรายได จาก

ผูประกอบการประสบภัยคล่ืนยักษ “สึนามิ”  ซึ่งอยูใน
ระยะฟนฟู และปจจุบนัยังไมมีนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยว 
     ๓.๒.๒ ประสานสํานักปลัด ของ อบต. เพื่อได

ประสานกับ ”การทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เพื่อ

ดําเนนิการประชาสัมพันธ ใหมาทองเที่ยว ทุกรูปแบบ 

และเคร่ืองเตือนภัยกําลังดําเนินการติดต้ัง มีเจาหนาที่
เทคนิคผูชํานาญ จากประเทศญ่ีปุน มาใหความรู
และฝกอบรม เจาหนาที่ และประชาชน อพยพขณะ

เกิดภัย เพื่อสรางความมั่นใจใหแกนักทองเที่ยว 

   ๓.๓ กิจกรรมการควบคุมสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ       
       ๓.๓.๑  กาํหนดใหการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ให
เปนความสมคัรใจ กรณีไมสมัครใจ ขอยายไดตาม
ความประสงค 
      ๓.๓.๒ ตดิตาม เร่ืองขอทําความตกลง กับ 

กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทุนพิเศษ สําหรับผูที่
ปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเปนพ้ืนที่เสี่ยงอนัตราย 
เก่ียวกับความมั่นคงของชาติ เพื่อเปนทุนสําหรับ

เล้ียงดู บิดา มารดา คูสมรสและการศึกษาบุตร เปนทนุ

พิเศษนอกเหนือจากที่ไดรบัการชวยเหลือ ตาม 

พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวย

เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘   

  
 

 

แบบ ปย.๒(ตอ) 



 
๕๗ 

  
ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา               

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
 ณ วนัที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                                     (๒) 

     ๓.๔  กิจกรรมการควบคุมดานการพัฒนา
บุคลากร    
        ๓.๔.๑ จัดโครงการศึกษาอบรม จนท.กง.บช. 

อยางจริงจัง โดยจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับการทํางาน

และใชปฏิบัติไดจริง คัดสรรวิทยากรท่ีมีความรูและ

ความเชี่ยวชาญในการนําเสนอและความสามารถใน

การถายทอดใหความรู 

       ๓.๔.๒  ดานการบันทกึบัญชี 

    (๑) สงเจาหนาท่ีไปศึกษา อบรมวธิีบันทึกบัญช ี

ตามสถาบันการศึกษาอบรมตางๆ และ เดินทางไป 

ราชการ ขอคําแนะนําในเร่ืองวิธีบันทึกบัญชี จาก อปท.

อื่นๆ และจาก กลุมการเงิน ฯ ของจังหวัด 

           (๒) ใหผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาฝายการเงิน 

และหัวหนาฝายบัญช ีซึ่งมีความรูความเขาใจวิธบีันทึก

บัญชี  กํากับดูแลแนะนําวิธีบนัทึกบัญชี อยางใกลชิด 

เพื่อใหเจาหนาท่ีไดฝกฝนและลงมือปฏิบัติ 
      ๓.๔.๓  ดานจริยธรรมการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่จดัเก็บรายได 
            (๑) แตงต้ังกรรมการสอบสวน  หาผูรับผิดชอบ

ในเรื่องใบเสร็จจัดเก็บรายไดสูญหาย   

            (๒) กําหนดมาตรการการควบคุม ใหผูจัดเก็บ

รายไดนําเงินรายไดพรอมใบเสร็จรับเงิน  สงใหเจาหนาท่ี

การเงินทุกวัน และใหเจาหนาการเงินหรือผูไดรับ

มอบหมาย เก็บรักษาสมุดใบเสร็จ ไว  

            (๓) จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน จัดทํา

ทะเบียนคุมลูกหน้ี  จัดทําปฏิทินการจัดเก็บรายได   และ 

จัดทําแผนท่ีภาษ ี

  

 

แบบ ปย.๒(ตอ) 



 
 ๕๘ 

ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที.่.๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                                     (๒) 

  ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบรหิารและ
การปฏิบัติราชการ อบต. อันตรามีระบบInternet  

ท่ีมีประสิทธิภาพทําใหการบริหารงานคลัง แมนอยูในท่ี

หางไกลแตก็สามารถรับรูขอมลูขาวสารไดทันเวลา   

สามารถตรวจเช็คขอมูลไดจากระบบInternet   เชน เมื่อ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
    ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก  
        (๑) การติดตอประสานงานภายใน อบต. อันตรา 

แตงต้ังพนักงานขาราชการเปนกรรมการรับเงิน เปน

กรรมการนําสงเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน   

        (๒) เพื่อความปลอดภัยในการไปรับเงินและการ

เดินทางไปฝากเงินท่ีธนาคาร อ.สอง จึงตองติดตอ

ประสานงาน สถานีตํารวจภูธรขอกําลังเจาหนาท่ีตํารวจ

ควบคุมรักษาความปลอดภัย  

        (๓) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

เชน เทศบาล อบจ. อบต.ใกลเคียง  ทองถิ่นอําเภอ  

ทองถิ่นจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และลูกหน้ีในการ 

จัดเก็บรายไดตาง ๆ เชน กรณีไฟฟาที่ อบต.ดับ จึง 

ไมอาจไดขอมลูขาวสารทาง Internet ก็ไดติดตอ

ประสานขอขอมูลขาวสารจาก อบต. เทศบาล ใกลเคียง 
    ๔.๓ การตดิตอประสานงานทางโทรศัพทและ
โทรสาร  มีโทรศัพทโทรสารท่ีใชในการติดตอประสาน 

เชน  โทรศัพทไปสอบถาม ไปสวนกลางและขอใหชวย 

FAX  ระเบียบกฎหมายและหนังสือส่ังการใหดวย 

    
 

 
 

แบบ ปย.๒(ตอ) 



 
๕๙ 

 
  

ชื่อหนวยงาน  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที ่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
                                     (๒) 

   ๕. วิธีการติดตามประเมนิผล 
 ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปนเคร่ืองมือใน

การติดตามประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ สารสนเทศ

และการสื่อสารโทรศัพท   โทรสาร และหนังสือ 

สอบถามไปท่ีสาํนักงานทองถิ่นจังหวัด  สาํนัก
บริหารการคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น  โดยดําเนินการ ติดตามประเมินผลอยาง

ตอเน่ือง     และรายงานผลดําเนนิการให
ผูบังคับบัญชา   และ นายก อบต. ทราบ ผลการ
ดําเนนิการอยางตอเนือ่ง 

   

 

  
สรุปผลการประเมิน   
                  ผลการประเมิน  พบวา  ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ และ  ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและ

ควบคุมงบประมาณ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมแลว มีความเพียงพอ ไมพบความเส่ียง 

                   ขอสรุปมีความเส่ียง ท่ีตองจัดการบริหารความเส่ียงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม

ภายใน   ในภารกิจ   ๔  ภารกิจ  คือ  (๑) กิจกรรมดานการรับเงิน การนําสงเงิน (๒) กิจกรรม ดานการพัฒนาและ

จัดเก็บรายได  (๓) กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน และ(๔) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  

                  การติดตามประเมินการควบคุมแบบตดิตาม ค.๓   กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได     

และ กิจกรรมดานการพัฒนาบุคลากร มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแลว    สําหรับ กิจกรรมการรับเงิน การ

นําสงเงิน และ กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ยังไมบรรลุภารกิจ  เน่ืองจาก เปนเร่ืองเกี่ยวกับ 

ระเบียบ กฎหมาย ท่ีพิจารณาอยางรอบคอบ ซึ่งจะตองติดตามผล  ตอไป 
                                        

                                                   ชื่อผูรายงาน.         นางสาว สุดใจ  แสนสวย 

                                                     ตําแหนง.  ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

            วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

 

 

แบบ ปย.๒(ตอ) 



๖๐ 
                  

                                                           ชื่อหนวยงาน กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                              แบบ ปม. 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรบังวดตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวนัที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(กระบวนการปฏบิัติงาน/

โครงการ /กิจกรรม/ดานของ
งานที่ประเมิน) 

 
(๑) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู        
และสาเหตุ 

 
(๒) 

  วัตถ ุ

ประสงค 
ของการ
ควบคุม
ดาน.. 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

 
(๔) 

 
 

การควบคุมที่มีอยู 
 

 
(๕) 

 
 

การประเมินผลการควบคุม 

 
(๖) 

 

 

จุดออนและสาเหตุ 

 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๘) 

๑. กิจกรรม ดานการรบั
เงินและการนําสงเงิน 

 วัตถูประสงค 
    เพื่อใหการรับเงินการ

นําสงเงิน ไดมีการปฏิบัติที่

ถูกตองครบถวน จํานวน 
เงินที่ไดรบัในทกุครั้งสง
ลงบัญชีครบถวน และนํา

เงินฝากธนาคาร ทุกวันสุด

สัปดาห ตามระเบียบ ฯ           

                   

  (๑) ระยะเดินทางไกล เสนทาง

เปนปาเขา และ มีภัยจากการกอ
การราย  
  (๒) ผูวาราชการจังหวัด ยัง
ไมไดอนุมัติใหมีวงเงินเกบ็รักษา 

     

 
O F C 

 
สูง 

(๑) มีคําสั่งแบงงาน

ภายในกองคลัง  แบง

หนาที่ความรับผิดชอบ

เจาหนาที่แตละคนไว 

(๒)  มีคําสั่งแตงตั้ง 

เจาหนาทีต่รวจสอบ

การรับ-จายเงิน

ประจําวัน 
(๓) มีคําสั่งแตงตั้ง
กรรมการเก็บรกัษา
เงิน กรรมการรบัเงิน 
กรรมการนําสงเงิน 

(๑) นางแชม ใจนอย จนท.

กง.บช.๕ ปฏิบัติหนาที่ทั้ง

เจาหนาที่การเงิน และ

เจาหนาที่บัญช ี  อาจยักยอก
เงินของทางราชการไปใช
เพื่อประโยชนสวนตัว   รับ

เงิน๑๐,๐๐๐ บาท ออกใบเสร็จ

เพียง  ๑,๐๐๐ บาท  ลงบัญชี

เพียง  ๑,๐๐๐  บาท  ได 

 

  

 ระยะทางหางไกล 
เสนทางเปนปาเขา 

และมีภัยจากการกอ

การราย  และ 
ผูวาราชการจังหวัด 
ยังไมอนุมัติใหมี

วงเงินเกบ็รักษา 

   ยืนยันขอทําความตกลง 
กับผูวาราชการจังหวัด  
ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย

การรับเงิน การเบกิจายเงิน ฯ  

พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ฉบบัที่ ๒ 

พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้ 
(๑) ขอมีวงเงินเก็บ 

รักษาไวหนวยงานภายใน

วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวน

ที่เกนิใหนําไปเกบ็รักษาที่

สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด    

 
                                                                  
                                   



๖๑ 
                                                             ชื่อหนวยงาน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                              แบบ ปม. (ตอ)     

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรบังวดตั้งแตวันที่  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) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม  

 
(๖) 

 

จุดออนและ
สาเหตุ 

 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๘) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (๔) ผูบริหาร ให

ความสําคัญ ให

คําปรึกษาแนะนํา ที่ดี    

(๒) ในเขต อบต.อันตรา  
ไมมีธนาคาร กองคลัง อบต.

อันตรา จึงตองไปรับเงินและ

นําสงเงินที่ธนาคารในเขต 

อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา 

ธนาคารใกลที่สุด ระยะทาง

ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร 

เสนทางเปนเนินเขาสูงทางโคง 

มีสะพานขามลําธารหลายแหง 

สองขางทางเปนปาเขา   อาจ
ถูกดักปลนกลางทาง 

  (๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินที่
เก็บรักษาไวที่สถานีตํารวจ 
ไปฝาก ธนาคารที่อําเภอสอง 

ที่ใกลที่สุด 

(๓) ปฏิบัติตามระเบียบการ

เก็บรักษาเงินและการนําเงิน

สงคลังในหนาที่ของอําเภอ 

และกิง่อําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐  

ของ กระทรวงการคลัง    
โดยอนุโลม 

 
                                                                                                                                                      ผูรายงาน   นางสาว สุดใจ  แสนสวย  

                                                                                                                      ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
                                                                                                                        วันที ่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 



๖๒ 
                                                      ชื่อหนวยงาน กองคลัง  องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา                                        แบบ ปม.(ตอ) 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สําหรบังวดตั้งแตวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๓๐  กนัยายน 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) 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุม  

 
(๖) 

 

จุดออนและ
สาเหตุ 

 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๘) 
๒. กิจกรรมสรางขวัญ

กําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานใน

พื้นที่ 

   วัตถุประสงค  เพื่อสราง

ขวัญกําลังใจ ใหแกพนักงาน

เจาหนาที่ ใหมีพลังกายและ

พลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจ

ราชการใหเกิดประสิทธิภาพ

และบรรลุผลในการตอสูชวง
ชิงประชาชนเอาชนะ
ผูกอการไมสงบ  
 

 

(๑) ผูกอการไมสงบ ยังวางระเบิด 

เผา ปลนฆาประชาชนผูบริสุทธิ์ เปน

รายวัน 

 (๒)  พนักงาน อบต. ตื่นกลัวเหตุราย 

ประกอบกับ ไมหลัก ประกัน ความ

ปลอดภัยในชีวิต และเปนหวงบุคคลใน

ครอบครัว 

 

 

 

 

   O F C สูง 
 
 
 
 
 
 
 

 (๑) มีคําสั่งแบงงาน
ภายในกองคลัง ของแต
ละฝาย แบงหนาที่ความ
รับผิดชอบเจาหนาที่แต
ละคน ไว 

(๒)  มีการปฏิบตัิตาม
ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 

(๓) ผูบริหาร เปน
ตัวอยางที่ดี ในความ
ตั้งใจปฏิบัติงาน 
 

  เปนความเสี่ยงจากภัยการกอ

การราย เปนจุดออนตอขวัญ

กําลังใจของขาราชการ

พนักงานเจาหนาที่  เนื่องจาก 
  - ไมมีหลักประกันในชวีิต  
และทรัพยสิน และ  

  - ไมมีขอยกเวนพิเศษ ทั้งที่
อยูในพื้นที่อันตราย 
 

 

 

 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  

                                                                                                                         ผูรายงาน   นางสาว สุดใจ  แสนสวย 
                                                                                                                                      ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา 

                                                                                                                                                                 วันที ่ ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 



                                                  
๖๓                                                             

                                                          ชื่อหนวยงาน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                         แบบ ปม.(ตอ)                        
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สําหรบังวดตั้งแตวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวนัที่ ๓๐ เดือน  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐     
วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ /กิจกรรม/ดาน
ของงาน ที่ประเมิน)    

(๑) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู        
และสาเหตุ 

 
(๒) 

วัตถ ุ
ประสงค 
ของการ

ควบคุมดาน
... 
(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
 

 การควบคุมที่มีอยู  
 

(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
(๖) 

 

จุดออนและ
สาเหตุ 

 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๘) 

๓. กิจกรรม การเบิก

จายเงินตามนโยบาย

เสริมสรางความสมานฉันท 

๕ จังหวัดชายแดนภาคใต 
  วัตถุประสงค   
เพื่อเบิกจายเงินสนับสนุน

เจาหนาที่ ใหสามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่และภารกิจไดอยาง

รวดเร็ว ทุกสวนราชการ

สามารถบูรณาการ  การ

ทํางานรวมกันตามนโยบาย

ของกระทรวงมหาดไทย 

ความเสี่ยงยังมีอยู  
     การเบิกจายเงิน ไมทัน

เหตุการณ ตามสถานการณ 
สาเหต ุ
 (๑)  ไดรับทราบนโยบายทาง 

อินเตอรเน็ต เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 

๒๕๕๐ 

(๒) ยังไมมีงาน/โครงการ 

แผนงาน และวงเงินงบประมาณ 

ที่ชัดเจน  
 

O F C สูง  (๑) มีคําสั่งแบงงาน

ภายในกองคลัง  แบง

หนาที่ความรับผิดชอบ

เจาหนาที่แตละคนไว 

(๒) มีคําสั่งแตงตั้ง 

เจาหนาทีต่รวจสอบ

การรับ-จายเงิน

ประจําวัน 

 (๓ ) มีคําสั่งแตงตั้ง

กรรมการเก็บรักษา

เงิน กรรมการรับเงิน 

กรรมการนําสงเงิน   

  (๑) การเบิกจายเงิน 

สนับสนุนตามแผนงาน/

โครงการ อาจเบิกจายเงิน  

ไมทันเหตุการณ  เนื่องจาก

ทราบนโยบายทาง Internet 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 (๒) การเดินทางไปธนาคาร

ระยะทางหางไกล เสนทาง

เปนปาเขา และมีภัยจากการ

กอการราย   

  

 จุดออน 

ไมอาจเบิกจายเงิน

ไดทันตาม

สถานการณ 

สาเหต ุ

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                                   แบบ ปม(ตอ) 

แบบประเมินการควบคุมภายใน 
สําหรบังวดตั้งแตวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวนัที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ /กิจกรรม/ดาน
ของงาน ที่ประเมิน)    

(๑) 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู        
และสาเหตุ 

 
(๒) 

วัตถ ุ
ประสงค 
ของการ

ควบคุมดาน
... 
(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง  
( พิจารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
 

การควบคุมที่มีอยู 
 

(๕) 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม  

 
(๖) 

 

จุดออนและสาเหตุ 

 
(๗) 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(๘) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (๔) ผูบริหาร ให

ความสําคัญ ให

คําปรึกษาแนะนํา ที่ดี    

   (๓) โทรศัพทสอบถาม ไป 

กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ขอทราบแนวทาง 

และวิธีปฏิบัติในดานการเงิน

การบัญชีในเบือ้งตน  

 (๔) เพื่อความคลองตัวและ

ปลอดภัยในการเดินทาง 

เตรียมทํา  เรื่อง  ขอทําความ

ตกลงเก็บรักษาเงินไว   ณ 

สํานักงาน   โดยไมตอง

เดินทางไปเบิกเงนิและ 

นําสงเงินที่ธนาคาร 

                                                                                                                                                           ผูรายงาน   นางสาว สุดใจ  แสนสวย  
                                                                                                         ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลอนัตรา 

                                                                                             วันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
 



๖๕ 
 

ชื่อหนวยงาน   กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที ่ ๑๕  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดออน 
(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

 ๑. กิจกรรม ดานการรบั
เงินและการนําสงเงิน 

 วัตถูประสงค 
    เพื่อใหการรับเงินการนําสง

เงิน ไดมีการปฏิบตัิที่ถูกตอง

ครบถวน จํานวน เงินที่ไดรับ
ในทุกครั้งสงลงบัญชี
ครบถวน และนําเงินฝาก

ธนาคาร ทุกวันสดุสัปดาห 

ตามระเบียบ ฯ                   

 

 

 

 (๑) ระยะเดินทางไกล เสนทาง

เปนปาเขา และ มีภัยจากการกอ
การราย  
  (๒) ผูวาราชการจังหวัด 
ยังไมอนุมัติใหมีวงเงินเกบ็รักษา 

๕  มีนาคม  

๒๕๕๐ 

 
  

    ยืนยันขอทําความตกลง กับผูวาราชการจังหวัด  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงินฯ  พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘  ดังนี้ 

    (๑) ขอมีวงเงินเกบ็รกัษาไวหนวยงานภายในวงเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินใหนําไปเก็บรักษาที่สถานี

ตํารวจที่ใกลที่สุด   

     (๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินที่เกบ็รักษาไวที่สถานีตํารวจ 
ไปฝาก ธนาคารที่อําเภอสอง ที่ใกลที่สุด 
    (๓)ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ และ 
กิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐   ของกระทรวงการคลัง   

โดยอนุโลม  

๖๐ วัน 
    ๕ พ.ค. ๒๕๕๐ 
   -ผอ.กองคลัง 

-หัวหนาฝายการเงิน 

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปน

เครื่องมือในการ  ติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือ 

สอบถามไปที่สํานักงานทองถิ่น
จังหวัด  สํานกับริหารการคลัง
ทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น โดยดําเนินการ 

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
และรายงานผลดําเนินการให
ผูบังคับบญัชาและ นายก อบต.
ทราบ ผลดําเนนิการอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

                                                                                                                                                                ชื่อผูจัดทํา  นางสาวสุดใจ  แสนสวย  
                                                                                                                       ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา

                                                                                                                                   วันที ่๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 

แบบ ปย.๓ 



๖๖ 

ชื่อหนวยงาน   กองคลัง  องคการบริการสวนตําบลอันตรา 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที ่ ๑๕   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหต ุ
 

(๖) 
  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  

 

๖๐ วัน 
    ๕ พ.ค. ๒๕๕๐ 
   -ผอ.กองคลัง 

-หัวหนาฝายการเงิน 

   ปรับปรุงใชแบบสอบทาน 
เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ 
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 
 

แบบ ปย.๓ (ตอ) 



๖๗ 
 

ชื่อหนวยงาน   กองคลัง องคการบริการสวนตําบลอนัตรา 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ  วันที่ ๑๕   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 

 ๓. กิจกรรม การเบิกจายเงิน

ตามนโยบายเสริมสรางความ

สมานฉันท ๕ จังหวัดชายแดน

ภาคใต 
  วัตถุประสงค   
เพื่อเบิกจายเงินสนับสนุน

เจาหนาที่ ใหสามารถ

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

และภารกิจไดอยางรวดเร็ว 

ทุกสวนราชการสามารถ

บูรณาการการทํางานรวมกัน

ตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย 
 

  จุดออน 

  ไมอาจเบิกจายเงินไดทันตาม

สถานการณ 

สาเหต ุ

เปนนโยบายใหมทราบขาวทาง 

Internet เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 

๒๕๕๐  จึงยังไมความชัดเจน 

ในแผนงาน โครงการ และ

วงเงินงบประมาณ 

วันที่ ๒ 
ตุลาคม 
๒๕๕๐ 

 
  

(๑) ประสานสํานักปลัด เพื่อเตรยีมยังทําแผนงาน 

โครงการ เพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.อันตรา ใน

การสนับสนุนตามนโยบายของ มท. 

  (๒) ปรบัปรุงคาํสั่งแบงงานภายในกองคลัง ใหมีการ

รับผิดชอบ งานที่เพิ่มขึ้นมาใหม รวมทั้งใหเจาหนาที่สํารวจ

เอกสารหลกัฐานทางการเงิน การบัญชี   เตรียมความ

พรอมไว 

 (๓) โทรศัพทสอบถาม ไป   กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น    ขอทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติ

ในดานการเงินการบัญช ี ในเบื้องตน  

  (๔) เพื่อความคลองตัวและปลอดภัยในการเดิน 
ทาง เตรียมทําเรื่องขอทําความตกลงเก็บรักษาเงิน
คาใชจายนี้ ไว ณ สํานักงาน  โดยไมตองเดินทางไป
เบิกเงินและนําสงเงินที่ธนาคาร 

๖๐ วัน 
    ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๐ 

   -ผอ.กองคลัง 

-หัวหนาฝายการเงิน 

    ปรับปรุงใชแบบสอบทาน 
เปนเครือ่งมือในการติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งใช ระบบ 
สารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท โทรสาร และหนังสือ 
สอบถามไปที่สํานักงานทองถิ่น
จังหวัด  สํานกับริหารการคลัง
ทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น โดยดําเนินการ 
ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
และรายงานผลดําเนินการให
ผูบังคับบญัชาและ นายก อบต.
ทราบ ผลดําเนนิการอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 
 

                                                                                                                                            ชื่อผูจัดทาํ  นางสาวสุดใจ  แสนสวย  
                                                                                                                         ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

        วันที่.   ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๐ 
 

แบบ ปย.๓ (ตอ) 



๖๘ 
แบบ ปย.๑ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 

(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 
แบบที่ ๒  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

 
                   การประเมนิการควบคุมภายในของ กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา สําหรับงวด 

ต้ังแต วันที ่๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐  ไดดําเนนิการ 

ตาม     แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน     

ซึ่งกาํหนดอยูในเอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ  ๖   ระบบการ

ควบคุมภายในของ  กองคลัง   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา    ไดจัดใหมีข้ึนตามที่กาํหนดในระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนนิงานของ กองคลัง   องคการบริหารสวน

ตําบลอันตรา     จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสทิธิผลและประสิทธิภาพของการ

ดําเนนิงานและการใชทรัพยากร       ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกนัหรือลดความผิดพลาด 

ความเสียหาย การร่ัวไหล  การส้ินเปลืองหรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิและ 

การดําเนินงาน     และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   

ซึ่งรวมถงึระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                   ผลการประเมิน  พบวา  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา มีภารกิจตามคําส่ังแบงงาน  

และแบงภารกจิโครงสราง  แบงออกเปน ๕ ฝาย ประกอบดวย ฝายการเงิน , ฝายบัญชี , ฝายพัฒนาและ

จัดเก็บรายได , ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  และ  ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 

ภารกจิของ    ฝายทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ   และ  ฝายตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ    

มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว   มีความเพียงพอ ไมพบความเสีย่ง 

                   พบความเสี่ยง ในฝายการเงินและฝายบัญชี  ที่ตองจัดการบริหารความเส่ียงหรือกําหนด

แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน   ในภารกิจ   ๔  ภารกิจ   คือ 

                   (๑) กิจกรรมดานการรับเงนิ การนาํสงเงนิ  

                   (๒) กิจกรรม ดานการพฒันาและจัดเก็บรายได     

                   (๓) กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน 

                   (๔) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  



๖๙ 

 
การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ค.๓   กิจกรรมดานการพัฒนาและจัดเก็บรายได และ กิจกรรม

ดานการพัฒนาบุคลากร มีการควบคุมที่มีความเพยีงพอแลว    สําหรับ กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงนิ 

และ กิจกรรมสรางขวัญกาํลังใจแกผูปฏิบัติงาน ยังไมบรรลุภารกิจ  เนื่องจาก เปนเร่ืองเกีย่วกับ ระเบียบ 

กฎหมาย ที่พจิารณาอยางรอบคอบ ซึ่งจะตองติดตามผล  ตอไป 

ทั้งนี้  ไดแนบ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด

กอน (แบบติดตาม ค.๓.)  สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ป.ย. ๒)  

แบบประเมินการควบคุมภายใน ( แบบ ปม. )  และ   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ป.ย.๓)    

มาพรอมนี้แลว 

 

 

       ลายมือชื่อ   สุดใจ     แสนสวย 
                                                 ( นางสาวสุดใจ   แสนสวย ) 

             ตําแหนง    ผูอํานวยการกองคลงั  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                                                   วันที ่   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 
ชื่อหนวยงาน   กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
สําหรบังวดสิน้สุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ   

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ขอคิดเห็น 

(๖) 

   กิจกรรม  
    ดานการออกแบบ
และควบคุมอาคาร   

   วัตถุประสงค 
    เพื่อใหการสํารวจ  การ

ออกแบบ  การเขียนแบบ

โครงการกอสรางตางๆ  การ

ประมาณราคากลาง ถูกตอง

ปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ

กฎหมายขอบังคับ มติ ครม. 

และหนังสือสั่งการตางๆ 

ไมมี ไมมี 

 

 
ไมมี 

 
ไมมี 

      ผลการสาํรวจตามแบบ ค.๓ พบวา 
ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม
เพียงพอดําเนินการเสรจ็แลว  
 
 

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 

    X    =  ยังไมดําเนินการ 

    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

ชื่อผูจัดทํา.นายเจริญ  ธรรมะ 
        ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

วันที.่.๑๕. ตุลาคม. ๒๕๕๐ 

แบบติดตาม -ค.๓ 



 

         ๗๑ 
 

ชื่อหนวยงาน  ...กองชาง...องคการบริหารสวนตําบลอันตรา... 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ   วนัที ่ ๑๕ เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

๑.. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    กิจกรรมดาน “การออกแบบและควบคุมอาคาร” ดังนี้ 

    (๑)  ความเส่ียงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  

จุดออนที่เปนความเส่ียงดานการออกแบบและควบคุม

อาคาร  คือ สตง. ไดตรวจสอบดําเนินการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุของ อบต.อันตรา ในปงบประมาณ ๒๕๔๗  

พบวา   กรณีการคํานวณราคากลางงานอาคาร  

คณะกรรมการกําหนดราคากลางใชตาราง FACTOR F 

ไมถูกตอง  ตามสัญญาจางเลขที่ ๔๔/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๔ 

มิถุนายน  ๒๕๔๗     โครงการกอสรางศูนยสาธารณสุข

พัฒนาสงเคราะห     จํานวนเงิน  ๓,๕๙๙,๐๐๐ บาท  

คณะกรรมการ ฯ คํานวณราคากลาง   โดยใช FACTOR F  

ในอัตรา ๑ : ๓๐,๐๐๐  ซึ่งที่ถูกตองใชตาราง FACTOR F 

งานอาคาร ๑ : ๒๗๔๐๗  และไมไดปรับลดราคากลางของ

งานกอสรางลงรอยละ ๑๐ (ตามหนังสือสํานักงบประมาณ  

ดวนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๗ /ว ๓๙  ล.ว. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓  

เร่ือง  มาตรการปรับลดราคากลางส่ิงกอสรางของหนวยงาน

ภาครัฐลงรอยละ ๑๐ ) ทําใหทําสัญญาจางสูงกวาราคา

กลางที่แทจริง  เปนเงิน  ๖๔,๐๐๐.-   บาท  

       จึงเปนจุดออน เปน ความเส่ียง   ที่ตองจัดทํา

แผนการปรับปรุงปองกันความสูญเสียเงินของทางราชการ   
 ๒. การประเมินความเส่ียง 
  “ กิจกรรมการออกแบบและควบคุมอาคาร “ 
   ๒.๑.  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน   ไมไดศึกษา ระเบียบ 

กฎหมายที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งออกมาบังคับใช

ใหมๆ 

   ๒.๒. ผูบังคับบัญชาไมไดกํากับดูแลและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยาสมํ่าเสมอ           

   กองชาง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม

ภายใน   ตามภารกิจงานประจาํ  ผลการ
ประเมิน  พบวา 
   - ฝายกอสราง , ฝายผังเมืองและฝายประสาน

สาธารณูปโภค มีระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสมแลว    มีความเพียงพอ ไมพบความเส่ียง 

ที่จะตองดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง 

   - การวิเคราะหสํารวจ พบวา มีกิจกรรม ๑ 

กิจกรรม   คือ  “กิจกรรมดานการคํานวณราคากลาง

งานกอสราง”และคิดคา FACTOR - F  เปนภารกิจ

ของ ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร มีจุดออนมี

ความเส่ียง ซึ่ง ”ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร” 

ไดดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในโดย 

    (๑) การปรับปรุงการควบคุม ใน แบบ ค.๒  

       (๑.๑)   แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริง   เพื่อหาผูรับผิดทางละเมิดชดใช

คาเสียหาย  จํานวนเงิน ๖๔,๐๐๐  บาท ใหเสร็จส้ิน

โดยเร็ว 

        (๑.๒)  สรรหาผูมีวุฒิปริญญาตรีดานวิศวกร

โยธา  

        (๑.๓) พัฒนาบุคลากร  โดยสงเจาหนาที่ จัด

อบรมสัมมนาความรูดานชาง โดยเชิญวิทยากรผู

เช่ียวชางมาใหความรูและฝกปฏิบัติ    
(๒) การตดิตามผลดําเนินการปรับปรุงการ
ควบคุม ตามแผนการปรับปรุง ใน แบบ ค.๓ พบวา   

       (๒.๑) คณะกรรมการสอบสวน ใหเรียกเงินคืน

จากคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ทั้ง ๔ คน ๆ 

ละ  ๑๖,๐๐๐ บาท  

แบบ ปย.๒ 



 

๗๒ 
ชื่อหนวยงาน  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 
ณ   วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุม 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
   (๑) แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อหา

ผูรับผิดทางละเมิดชดใชคาเสียหาย   

   (๒)  จัดประชุมชี้แจง/สัมมนาเร่ือง การจัดซื้อจัดจาง/การ

บริหารการพัสดุของ อบต.ใหแกเจาหนาที่ ทุกคน  เพื่อให

พนักงานเจาหนาที่เขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง  

  (๓) ผูบังคับบัญชาทุกระดับ กํากับดูแลและตรวจสอบการ

ปฏิบติังานของผูใตบังคับบัญชาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

     (๒.๒) เจาหนาที่ ไดรับการอบรมพัฒนา 

สามารถปฏิบัติงานออกแบบและความคุมอาคารได  

     (๓)  การติดตามแบบ ค.๓  ไมพบจุดออนหรือ

ความเส่ียง บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม    

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบรหิารและ
การปฏิบัติราชการ  กองชาง  มีระบบ INTERNET มา

ชวยในการพฒันาและติดตามขอมูลขาวสาร ระเบียบ 

กฎหมายและหนังสือส่ังการได   แตเร่ือง การประมาณ

การราคากอสราง   เจาหนาท่ีไมไดศึกษาระเบยีบ 

ขอมูลเพิ่มเติม เก่ียวกับขอมูลมาตรฐานราคาวัสดุตาม

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  ขอมูลราคาวัสดุทาง

อินเตอรเน็ตและตารางคํานวณคาFACTOR F  ทําให 

สตง.มีขอทักทวง  กรณีการคํานวณราคากลางงาน

อาคาร คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ใชตาราง 

FACTOR F ไมถูกตองทําใหการพัฒนาความรูเก่ียวกับ

กฎหมาย   ระเบียบ   และหนังสือส่ังการตาง ๆ ของ 

เจาหนาท่ี  ลาชา ไมมีประสิทธภิาพ 

 

แบบ ปย.๒ 



 

๗๓ 
 

ชื่อหนวยงาน  ..กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา.. 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ   วนัที ่ ๑๕  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุม 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

๔.๒. การประสานงานภายในและภายนอกของ กอง
ชาง เชน 

      (๑)  การติดตอประสานงานภายในกองชาง  

ผูอํานวยการกองชาง   แจงให  ชางควบคุมงานทุกคน

ควบคุมดูแลงานกอสรางอยางตอเนื่องและทุกขั้นตอนการ

ปฏิบัติ แลว  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําวัน นําเสนอ

ตอผูบังคับบัญชา ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานของผูรับจาง

เพื่อใหทราบผลการปฏิบัติงาน  และกรณีหากเกิดปญหา

ขัดของไมสามารถปฏิบัติงานได   ใหรีบรายงานตอ 

ผูบังคับบัญชา หรือผูอํานวยการกองชาง ทราบทุกคร้ัง    

เพื่อรีบหาทางแกไขตอไป 

(๒) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

-  จัดประชาสัมพันธเผยแพรความรูใหแกประชาชนไดทราบ

ระเบียบ  และกฎหมายที่เก่ียวกับการผังเมือง  และ พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และแกไขเพิ่มเติมฯ   ตลอดจน

กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของตางๆ ที่จะใชในการประกอบการ

พิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร 

-  จัดประชาสัมพันธเชิญชวนให   สมาชิก อบต. และ 

ผูแทนประชาคมทุกหมูบาน เขามาประชุม เพื่อสอบถาม

และสํารวจขอมูลพื้นที่แตละหมูบานใหตรงตามสภาพพ้ืนที่

ที่แทจริง  เพื่อใหการกอสราง การออกแบบ การเขียนแบบ

โครงการกอสรางตางๆ นั้นถูกตองและเขาถึงความตองการ

แกไขปญหาตามที่ประชาชนรองขอไดอยางแทจริง  โปรงใส

และตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

แบบ ปย.๒ 



 

๗๔ 
 

ชื่อหนวยงาน  กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา. 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

ณ   วนัท่ี ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบของมาตรฐานการควบคุม 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

  ๔.๓ การติดตอประสานงานทางโทรศัพทและโทรสาร  
มีโทรศัพทโทรสารท่ีใชในการติดตอประสานงานในภารกิจ

หนาที่ของกองชาง ไดเปนอยางดี เชน กรณีมีความขัดของ

เร่ืองระเบียบกฎหมายใชโทรศัพทไปสอบถาม ผูอํานวยการ

กองตางๆหรือเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญในสวนกลางและขอให

ตอบปญหาและชวย FAX ระเบียบ กฎหมายและหนังสือส่ัง

การใหดวย 

๕.. วิธีการติดตามประเมินผล 
      -  ใชแบบสอบทาน    เปนเคร่ืองมือในการติดตาม

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 ตองจัดการบริหารความเส่ียง  

คือ   กจิกรรมดานการออกแบบและควบคุมอาคาร  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 

แบบ ปย.๒ 



 

๗๕ 
                                                                   แบบ ปย.๑ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 

(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 
แบบที่ ๑  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
 
                     การประเมนิการควบคุมภายในของ..กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  สําหรับงวด

ต้ังแตวันที ่๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงวันที ่๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๐ ไดดําเนินการตาม   แนว

ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูใน

เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองชาง 

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไดจัดใหมีข้ึนตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวา

ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจอยาง

สมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  จะบรรลุวัตถุประสงคของ

การควบคุมภายในดานประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร  ซึง่รวมถงึการดูแล

รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การส้ินเปลือง หรือการทุจริต 

ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงนิและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ    มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                    กองชาง องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา ไดวิเคราะหประเมนิระบบการควบคุมภายในตาม

ภารกิจงานประจําที่ปรากฏตามคําส่ังแบงงาน ในภารกจิ ๔ ฝาย คือ (๑) ฝายกอสราง (๒) ฝายออกแบบและ

ควบคุมอาคาร (๓) ฝายผังเมือง (๔) ฝายประสานสาธารณูปโภค โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ

มาตรฐานการควบคุมภายใน        ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน   พ.ศ.  ๒๕๔๔   ผลการประเมินพบวา ฝายกอสราง,ฝายผังเมืองและฝายประสาน

สาธารณูปโภค   มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว   มีความเพียงพอไมพบความเสี่ยงที่ตองจัดทาํ

แผนการปรับปรุง  

 

               



 

๗๖ 

                   มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ตองจัดการบริหารความเส่ียง คือ  กิจกรรมดานการออกแบบและ

ควบคุมอาคาร ของ  ฝายออกแบบและควบคุมอาคาร   

                   จากการวิเคราะหสาํรวจ การควบคุมภายในของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   

สําหรับ  งวดต้ังแตวันที่  ๑   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙    ถึงวนัที่  ๓๐ เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐   

ผลการประเมินตามแบบติดตาม ค.๓  กิจกรรมดานการออกแบบและควบคุมอาคารเปนไปตามมาตรฐาน

การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด  มกีารควบคุมที่เพียงพอไมพบจุดออน   

                   ทั้งนี้  ไดแนบรายงานผล การติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน  

( แบบติดตาม ค.๓) และ สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ป.ย. ๒) 

มาพรอมนี้แลว 

 

 

                   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 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 
 สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐    

วัตถุประสงคของ   

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม หรือ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ

ดําเนินการ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น 

(๖) 

๑.สํานกัปลัด 
   กิจกรรม   การปองกนั
และบรรเทาสาธารณภัย   
  วัตถุประสงค   
เพื่อใหแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยและ  

ภัยธรรมชาติ  และภัยตางๆ 

มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

เปนแผนการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ที่

สามารถปฏิบัติไดจริง 

ชวยเหลอืประชาชนได

ทันทวงที    การปฏิบัติ

ภารกิจปองกันบรรเทาภัย 

ธรรมชาติสัมฤทธิผลตาม

เปาหมาย 

ความเสี่ยง 

(๑)  น้ําทวมไหลแรง ประชาชน

เสียชีวิต สญูหาย และขาดอาหาร 
(๒)  อบต. เงินสํารองจายเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนไมเพียงพอ 
ปจจัยเสี่ยง 
 (๑) พายุทุเรียน พาดผาน  
 (๒) อบต. ตั้งงบประมาณ 
เพื่อการนี้ไวไมเพียงพอ และ 
เปนระยะตนปงบประมาณ  
จึงไมอาจโอนเงินสวนใดสวนหนึ่ง

มาเพิ่มจายได 
 
 
 

 (๑) ตั้งคณะทํางานสํารวจ

ความเสียหาย ประชาชน

เสียชีวิตกี่คน  สูญหายกี่คน  อยู

ในพื้นที่ตัดขาดอดอยาก กี่คน   

และในพื้นทีท่ี่สามารถ

ติดตอสื่อสารไดกี่คน  เพื่อ

สํารวจวงเงินที่ตองใชจาย

ทั้งหมด 

 - ชวยทําศพซอมแซมบาน 

นําไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค

ชวยเหลือประชาชน รวมทั้ง  
คาวัสดุอุปกรณ น้ํามันเชื้อเพลิง 

คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจาหนาที่ 

และคาเบี้ยเลี้ยง อปพร. 
(๒) จัดทําแผนการใชจายเงิน

งบประมาณเพิ่มเติม นําเรื่อง
เขาสภาขอจายขาดเงินสะสม
 

      ๓๐ วัน 
๑๕ มีค. ๒๕๕๐  
- ปลัด อบต. 
- หัวหนาสํานัก 
 ปลัด 
- เจาหนาที ่
   วิเคราะห 
   นโยบาย 
   และแผน 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

    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  

แบบติดตาม -ค.๔



 

๗๘ 

        ชื่อหนวยงาน   องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

 สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐                                                
วัตถุประสงคของ   

การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม  

หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ขอคิดเห็น 

(๖) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (๓) จัดทําแผนขอรบัการ
สนับสนุนเงินอดุหนุน
เนื่องจากเงินสะสมของ อบต. 

มีไมเพียงพอ 
   (๓.๑) ในระยะเรงดวน  
จากกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย โดยแสดง

เหตุผลและความจําเปน

รวมทั้งขอเท็จจริง ที่สํารวจ

ความเสียหาย ในการ

ซอมแซมบานพัก การสรางที่

อยูชั่วคราวใหแกผูประสบภัย 

ในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       (๓ )  จายขาดเงินสะสม เปนคาทําศพ และเครื่อง

อุปโภคบริโภคใหประชาชน และเปนคาเบี้ยเลี้ยง 

ขาราชการพนักงาน อปพร. จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
   สรุปผลการประเมิน   กรมปองกันฯ และกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น สนับสนุนงบประมาณ อบต. ไดนํา

เงินไปบริหารโครงการชวยเหลือประชาชน สําเร็จตาม

เปาหมายบรรลวุัตถุประสงคของการควบคุมแลว 
 
 
 
 
 

 

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ) 



 

๗๙ 
 

 ชื่อหนวยงาน   องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร            

 สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม  
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนนิการ 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ ขอคิดเหน็ 

(๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (๓.๒) ในระยะพื้น

ฟู  จากกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

สําหรับเปนคาใชจาย 
ในการสรางทีพ่ักให

ประชาชน จํานวน ๑๐ 

หลังคาเรือน ในวงเงนิ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

∗  สถานะการดําเนินการ : 

      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 

    X    =  ยังไมดําเนินการ 

    0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

          ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย  ยาวิชัย ..
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
              วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
 

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ) 



 

๘๐ 
ชื่อหนวยงาน   องคกรบริหารสวนตําบลอันตรา         

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

  สําหรับงวดสิ้นสุดวนัที ่๓๐ เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ขอคิดเห็น 

(๖) 

๒.กองคลัง 
๒.๑. กิจกรรม ดานการรับเงิน

และการนําสงเงิน 
    วัตถูประสงค 
    เพื่อใหการรับเงินการนําสง

เงิน ไดมีการปฏิบัติที่ถูกตอง

ครบถวน จํานวน เงินที่ไดรับใน

ทุกครั้งสงลงบัญชีครบถวน 

และนําเงินฝากธนาคารทุกวัน

สุดสัปดาห ตามระเบียบ ฯ          

 

(๑) ระยะเดินทางไกล เสนทางเปน

ปาเขา และ มีภัยจากการกอการ
ราย  
  (๒) ผูวาราชการจังหวัด ยังไม

อนุมัตใิหมีวงเงินเก็บรักษา 

     ยืนยันขอทําความตกลง กับ
ผูวาราชการจังหวดั    
   (๑) ขอมีวงเงินเก็บรักษาไว

หนวยงานวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

สวนที่เกิน ใหนําไปเก็บรักษาที่

สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด   

 (๒) ทุกสิ้นเดือนนําเงินที่เก็บรักษา

ไวที่สถานีตํารวจไปฝาก ธนาคาร ที่
อําเภอสอง  
(๓) ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการนําเงินสงคลังใน
หนาที่ของอําเภอ และกิ่งอําเภอ
พ.ศ. ๒๕๒๐ ของ  กระทรวงการคลัง  

โดยอนุโลม 

          ๖๐ วัน 

   ๒๘ ก.พ.

๒๕๕๐    ผอ.

กองคลังและ

หัวหนาฝาย

การเงิน 

      

0         ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 

รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มอียู ของ อบต. 

แลวรายงานผลดําเนินการตอผูบังคับบัญชาและนายก อบต. โดยเรื่อง

อยูในระหวางดําเนินการ  ดังนี ้

        ผลดําเนินการ เรื่องที่ขอทําความตกลง อยูในระหวางที่ผูวา

ราชการจังหวัด หารือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในการ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 

  

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
 X    =  ยังไมดําเนินการ 
 0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม ค.๔ (ตอ) 

              ชื่อผูรายงาน    นายชัชวาลย   ยาวิชัย  
ตําแหนง      นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 
                    วนัที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



 

๘๑ 

ชื่อหนวยงาน    องคกรบรหิารสวนตําบลอันตรา       

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

สําหรับงวดสิ้นสุดวนัที ่๓๐ เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

 

(๓) 

กําหนดเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ ขอคิดเห็น 

 

(๖) 

๒.๒. กิจกรรม ดานการ
จัดเก็บรายได 
   วัตถูประสงค 
     เพื่อใหการพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดมีประสิทธิ ภาพเปนไป
ตามแผนที่ภาษี     สามารถ
จัดเก็บถูกตองครบถวน ตาม
บัญชีลูกหนี้ นําเงินรายไดที่
จัดเก็บสงลงบัญชีครบถวน  
จัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น ๑๕ %  

ตามเปาหมาย ตามนโยบาย

ของ นายก. อบต.  

(๑)  ความเสี่ยง จากภัย คลื่นยักษ 

“สึนามิ”เนื่องจากเกิด
แผนดินไหว ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย บอย 
(๒)  ความเสี่ยง ไมมีนักเทอง
เที่ยวเขามาทองเที่ยว 
(๓) เครื่องเตือนภัยยังไมได
มาตรฐาน 
       

(๑) ขอทําความตกลง กรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น  ขอยกเวน การ

เก็บรายได จากผูประกอบการที่

ประสบภัยคลื่นยักษ “สึนามิ”  ซึ่งอยู
ในระยะฟนฟู และปจจุบันยังไมมี
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว  
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต. 

เพื่อดําเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ

ทุกรูปแบบ และรวมกับ “ททท.” ให

นักทองเที่ยวมีความมั่นใจในเครื่อง
เตือนภัย ที่มีเจาหนาที่เทคนิคผู
ชํานาญ จากประเทศญี่ปุน มาให
ความรูและฝกอบรม   

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

 
 

 

        ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 

รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งหมดที่มีอยู ของ อบต เชน.

ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร และหนังสือราชการ แลวรายงานผลให

ผูบริหารทราบ ผลดําเนินการเสร็จ แตลาชากวากําหนด ดังนี ้
(๑) ขอทําความตกลง   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไมจัดเกบ็

รายได จากผูประกอบการที่ประสบภัยคลื่นยักษ “สึนามิ”  ซึ่งอยู
ในระยะฟนฟู และปจจบุันยังไมมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว  
(๒) ประสานสํานักปลัด ของ อบต. เพื่อไดประสานกับ ”การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย” เพือ่ดําเนินการประชาสัมพันธ ใหมา

ทองเที่ยว  และเครื่องเตือนภัย ดําเนินการติดตั้ง และมีเจาหนาที่
เทคนิคผูชํานาญ จากประเทศญี่ปุน มาใหความรูและฝกอบรม 
เจาหนาที่ และประชาชน และการฝกอพยพขณะเกิดภัย      

  ∗  สถานะการดาํเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
 X    =  ยังไมดําเนินการ    
 0    =  อยูระหวางดําเนินการ 

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ) 

                ชื่อผูรายงาน  นายชชัวาลย  ยาวชิยั .. 

    ตําแหนง    นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                          วันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๐ 



 

๘๒ 
ชื่อหนวยงาน    องคกรบรหิารสวนตําบลอันตรา       

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

 สําหรับงวดสิ้นสุดวนัที ่๓๐ เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น 
 

(๖) 
 ๒.๓ กจิกรรมสรางขวัญ

กําลังใจใหแกผูปฏิบัติ งาน 

ในพื้นที่ 
   วัตถุประสงค   
   เพื่อสรางขวัญกาํลังใจ 

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 ความปลอดภัยในชวีิต 
และเปนหวงบุคคลในครอบครัว 

(๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ใน
พื้นที่ใหเปนความสมัครใจ กรณีไม
สมัครใจ ขอยายไดตามความ
ประสงค 
(๒)  ขอทําความตกลง กับ 

กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทนุ

พิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติงาน อบต.  

เพื่อเปนทุนสําหรับ  บิดา มารดา คู

สมรสและการศึกษาบุตร โดย เปนทุน

พิเศษนอกเหนือจากที่ไดรับการ
ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห

ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการ

ปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๘  

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

 
 o 
 

        ปรับใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการตดิตามประเมินผล 
รวมทั้งใชระบบสารสนเทศและการสื่อสารทัง้หมดที่มีอยู ของ อบต. 
เชน.ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร และหนังสือราชการ แลว
รายงานผลดําเนนิการตอผูบริหาร อบต. ผลดําเนินการ อยูใน
ระหวางดําเนินการ 
(๑) การปฏิบัติหนาที่ในพืน้ทีใ่หเปนไปดวยความสมัครใจ ปรากฏวา

ผูกอการไมสงบ ยังวางระเบิด  เผา ปลน  ฆา ประชาชนผูบริสุทธิ์ เปน

รายวัน ทําใหพนกังาน 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       

∗  สถานะการดําเนนิการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกาํหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากาํหนด 
 X    =  ยังไมดําเนินการ 

    0    =  อยูระหวางดําเนนิการ 

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ) 

             ชื่อผูรายงาน  นายชัชวาลย  ยาวชิัย 
    ตําแหนง    นายกองคการบรหิารสวนตําบลอันตรา 
                          วันที ่ ๒๘  ธันวาคม   ๒๕๕๐ 



 

๘๓ 

ชื่อหนวยงาน    องคกรบรหิารสวนตําบลอันตรา             
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

 สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม หรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 

 

(๓) 

กําหนดเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ขอคิดเห็น 

 

(๖) 

๒.๔.  กิจกรรม   
       ดานการพัฒนา
บุคลากร   

      วัตถูประสงค 
      เพือ่ใหพนกังาน
เจาหนาที่มีความรู
ความสามารถ ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ของทาง
ราชการ สามารถบันทกึ
บัญชี มีความสามารถ
จัดการ ระบบ E – Auction 
และการจัดการระบบการ
จัดเก็บรายได ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

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

รายไดสูญหาย   
 

 (๑)  จัดโครงการศึกษาอบรม 
จนท.กง.บช. โดยจัดหลักสูตร
สอดคลองกับการทํางานและใช
ปฏิบัติไดจริง คดัสรรวิทยากรที่
มีความรูมีความ สามารถและมี
ประสบการณ  ในการถายทอด
ใหความรู 
(๒) ดานการบันทึกบัญชี 
   (๒.๑) สงเจาหนาที่ไปศึกษา 
อบรมวิธีบันทึกบัญชี ตาม

สถาบัน การศึกษาอบรมตาง ๆ 

และ เดินทางไปราชการ ขอคํา 

แนะนําในเรือ่งวธิีบันทึกบญัช ี

จาก อปท..อื่น ๆ และจาก กลุม

การเงิน ฯ ของจงัหวัด 

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 
 
    

 

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ) 



 

๘๔ 

ชื่อหนวยงาน    องคกรบรหิารสวนตําบลอันตรา    
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

สําหรบังวดสิน้สุดวันที่  ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วัตถุประสงคของ   

การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ

ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ ขอคิดเห็น 

 

(๖) 

   
 

       
 

  (๒.๒) ใหผูอํานวยการกอง
คลัง หัวหนาฝายการเงิน และ
หัวหนาฝายบัญชี ซึ่งมีความรู

ความเขาใจวิธีบันทึกบัญชีกํากับ 
ดูแลแนะนําวิธีบันทึกบัญชี 
อยางใกลชิด เพื่อใหเจาหนาที่

ไดฝกฝนและลงมือปฏิบัติ 
(๓) ดานจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
จัดเก็บรายได 
  (๓.๑) ตั้งกรรมการสอบสวน  
หาผูรับผิดชอบในเรื่องใบเสร็จ
จัดเก็บรายไดสูญหาย   

  

 
 

   
 
 
 
 
  
 

          
  

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ)   



 

๘๕ 
ชื่อหนวยงาน    องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา      

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

สําหรับงวดสิ้นสุดวนัที ่๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ   
การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม  
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(๒) 

การปรับปรุง 
 

(๓) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๔) 

สถานะการ
ดําเนินการ* 

(๕) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมนิ/ ขอคิดเห็น 
 

(๖) 

  
 

 

 

 
            

   (๓.๒) กําหนดมาตรการการ

ควบคุม ใหผูจัดเก็บรายไดนํา
เงินรายไดพรอมใบเสร็จ  สง
ใหเจาหนาที่การเงินทุกวนั 
และใหเจาหนาการเงินหรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมาย เก็บรักษา

สมุดใบเสร็จ ไว  
   (๓.๓) จัดทําทะเบียนคุม

ใบเสร็จ รับเงิน จัดทำทะเบียน 

คุมลูกหนี ้ จัดทําปฏิทินการ

จัดเก็บรายได เพื่อตรวจสอบ

ควบคุม การดําเนินงาน และ 
จัดทํา แผนที่ภาษ ี

 
  

      
  
      
 

∗  สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด 

   =  ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด 
    X    =  ยังไมดําเนินการ 
    0    =  อยูระหวางดําเนินการ

         ชื่อผูรายงาน  นายชัชวาลย  ยาวิชัย .. 
    ตําแหนง    นายกองคการบรหิารสวนตําบลอันตรา 
                      วนัที ่ ๒๘ ธนัวาคม  ๒๕๕๐ 

 

แบบติดตาม -ค.๔ (ตอ) 



 

๘๖ 
ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา    

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

  ณ  วนัที ่ 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  เนื่องจากมีเจาหนาที ่

รับเงินและเจาหนาที่ลงบัญช ี เปนคนเดียวกัน  

ซึ่งอาจยักยอกเงินของทางราชการไปใช

ประโยชนสวนตัว  เชน  รับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท   

ออกใบเสร็จรับเงิน  เพียง  ๑,๐๐๐ บาท  

 แตลงบัญชี  ๑,๐๐๐  บาท เปนตน 

      ๑.๑.๒ เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก “สถานที่ต้ัง” 
เนื่องจากในเขตอําเภอ สอง  ไมมีธนาคารจึงตอง

นําเงินไปฝากธนาคาร อําเภอ เมือง   จังหวัด 

พัฒนา  ทกุวนัสุดสัปดาห ใกลที่สุด ระยะทาง

ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เสนทางเปนเนนิเขาสูง

ทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง    สอง

ขางทางเปนปาเขา  ใชเวลาเดินทาง  ประมาณ 

๑ ชัว่โมง  ชวงฝนตกจะใชเวลาเดินทางประมาณ 

๑.๔๕   ชั่วโมง 
 
 

     
    องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา ได

วิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน จาก 

สํานัก/กอง ท่ีมจีุดออนมีความเส่ียง คือ  

   (๑) สํานักปลัด  

   (๒) กองคลัง  

   (๓) กองชาง   

    โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ

มาตรฐานการควบคุมภายใน     ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ.

๒๕๔๔  

    ผลการประเมิน พบวา สํานักปลัด และ 

กองชาง  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

แลว  มีความเพียงพอไมพบความเส่ียงท่ีจะตอง

ดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง 
  พบจุดออนความเส่ียงของกองคลัง 
 ๒  กิจกรรม  คือ  

  (๑) กิจกรรมดานการรับ-จายเงิน การนําสงเงิน 

  (๒) กิจกรรมการสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงาน  เปนภารกิจ   วิเคราะหประเมิน
กําหนดกิจกรรมการควบคุม และรายงานใน 
งวด ตอไป 

แบบ ปอ.๒ 



 

๘๗ 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                                     

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 
  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

    
     ๑.๒. กิจกรรม สรางขวัญกําลังใจแก
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ ” 
       วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก  

ความเส่ียงจากภัยการกอการราย  เน่ืองจาก 

ทิศใตและทิศตะวันตก ของ อบต.อันตรา จาํนวน

หมูบาน  ๕ หมูบาน อยูในเขตความรับผิดชอบของ 

อบต.อันตรา เปนเขตติดตอกับจังหวัดธารา ท่ีมีภัย

จากการกอการราย    อําเภอสอง จังหวัดพฒันาเปน

แหลงทองเทีย่ว ติดอันดับโลก ท่ีนักทองเที่ยวนิยมมา

ทองเที่ยวมาก   สนามบินอยูในเขตอําเภอเมือง   การ

คมนาคมจากสนามบินถึงอําเภอสอง    ประมาณ ๖๐ 

กิโลเมตร   และเน่ืองจากอําเภอสอง   จังหวัดพัฒนา   

เปนแหลงทองเท่ียว ผูกอการรายจึง มีความพยายามท่ี

จะทําลายความนาเชื่อถอื ของประเทศไทย เพื่อทําลาย

การพัฒนาเศรษฐกิจภายในเขตอําเภอ และจังหวัด   

ภัยการกอการราย   สงผลตอ ขวัญกําลังใจ ของ

ขาราชการ พนักงานเจาหนาท่ีของ  อบต.อันตรา มาก
อันเนื่องมาจาก 
    - การไมมหีลักประกันในชีวิตและทรพัยสินของ

ขาราชการพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังฝายประจํา และ ฝาย

การเมือง ในการเดินทางปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน 

    - การไมมีขอยกเวนพิเศษในการปฏิบัติตาม

ระเบียบกฎหมายและแบบแผนของทางราชการ  

ยังปฏิบัติเชนเดียวกับ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  

ท่ีอยูในสถานการณปกติ  
 
 

       

 

 แบบ ปอ.๒ 



 

 
 ๘๘ 

 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                   

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 
  ณ  วันที่ ๒๘  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
    
    ๒. การประเมินความเส่ียง 
      ๒.๑ กิจกรรมการรับเงิน และการนําสงเงิน  
มีจุดออน คือ   
        ๒.๑.๑.นางแชม ใจนอย ตําแหนง เจาหนาท่ี

การเงินและบัญชี ๕ ปฏบิัติหนาท่ีท้ังเจาหนาท่ีการ 

เงิน และเจาหนาท่ีบัญช ี  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 จึงตองไปรับเงินและนําสงเงินท่ี

ธนาคารในเขต อําเภอสอง จังหวัดพัฒนา ธนาคาร

ใกลที่สุด ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เสนทาง

เปนเนินเขาสูงทางโคง มีสะพานขามลําธารหลายแหง 

สองขางทางเปนปาเขา   อาจถูกดักปลนกลางทาง 

      ๒.๒ กิจกรรมการควบคุมสรางขวัญกําลังใจ
ใหแกผูปฏิบตังิานในพ้ืนที่พเิศษ       
         เปนความเสี่ยงจากภัยการกอการราย เปน

จุดออนตอขวัญกําลังใจของขาราชการพนักงาน 

เจาหนาท่ี  เน่ืองจากไมมีหลักประกันในชีวิต  และ

ทรัพยสิน และ ไมมีขอยกเวนพิเศษ ทั้งที่อยูใน
พื้นที่อันตราย 

 
     

          

 แบบ ปอ.๒ 



 

 ๘๙ 
 

ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                   
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

  ณ  วันที่ ๒๘ เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐.. 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

  ๓. กิจกรรมการควบคุม 

      ๓.๑  ดานการรับเงินและการนําสงเงิน 
         ๓.๑.๑ กรณีเจาหนาที่ยักยอกเงิน  
          (๑)  ออกคําส่ังพิจารณาลงโทษทางวินัย 

ผูกระทําความผิดและผูเก่ียวของโดยเร็ว และ

ดําเนินการทางวินัย  ทางแพง  ทางอาญา รีบนําเงิน

สวนที่ขาดคืนใหแกทางราชการ ตอไป 

           (๒ ) แบงแยกหนาทีใ่หเจาหนาที่รับเงินและ

เจาหนาที่ลงบัญชีเปนคนละคน เพื่อไมใหคนๆเดียว

ทํางานดานการเงินทุกเร่ือง จนหมดส้ินกระบวนการ 

และเพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ ของขอมูลตัวเลข 

สามารถสอบทาน / ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ระหวาง

ดานการเงินและการบันทึกบัญชีได   
       ๓.๑.๒ กรณีปลนกลางทาง    
             (๑)  เสนอขอปญหาและความเส่ียงที่อาจ

เกิดขึ้นระหวางทางในการเดินทางไปรับเงิน-สงเงิน 

ที่ธนาคาร   โดยเสนอผูบริหารทองถ่ิน ขอกําลัง

เจาหนาที่ตํารวจ รวมเดินทางควบคุมเงิน และขอ

อนุมัติเบิกจายเงินรางวัลใหแกเจาหนาที่ตํารวจ 

ที่รวมเดินทางควบคุมเงินในแตละคร้ัง 

           (๒) ขอตกลงมีวงเงินเก็บรักษาไวใน

หนวยงาน ภายในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนท่ีเกินให

นําไปเก็บรักษาใน” ตูนิรภัย”ที่สถานีตํารวจที่ใกลที่สุด 

และใหนําฝากธนาคารทุกเดือน  ทั้งนี้ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังใน
หนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ของ

กระทรวงการคลัง    โดยอนุโลม             

          

 
                                                                                            

 แบบ ปอ.๒ 



 

                                         ๙๐                                              แบบ ปอ. ๒ 

ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                   
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 

  ณ  วันที่ ๒๘ เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(๒) 
   ๓.๒ ดานการสรางขวัญกําลังใจใหแก
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ       
      ๓.๒.๑.กําหนดใหการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ใหเปน

ความสมัครใจ กรณีไมสมัครใจ ขอยายไดตามความ

ประสงค 

     ๓.๒.๒. ติดตามเรื่อง การขอทําความตกลงกับ

กระทรวงมหาดไทย ขอไดรับเงินทุนพิเศษ สําหรับ 

ผูที่ปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่งเปนพ้ืนที่เส่ียง
อันตราย เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ เพ่ือเปน
ทุนสําหรับเล้ียงดู บิดา มารดา คูสมรสและการศึกษา

บุตร เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่ไดรับการ

ชวยเหลือ ตาม พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับ

อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 

พ.ศ. ๒๔๙๘  

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
   ๔.๑ นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ นําระบบ Internet มาชวยในการ

ควบคุม   โดย ตรวจเช็คขอมูลไดจากระบบInternet   

เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การ

เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ 
   ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก  
      (๑) การติดตอประสานงานภายใน อบต. อันตรา 

แตงต้ังพนักงานขาราชการเปนกรรมการรับเงิน เปน

กรรมการนําสงเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน   

      (๒) เพื่อความปลอดภัยในการไปรับเงินและการ

เดินทางไปฝากเงินที่ธนาคาร   อ.สอง  จึงตองติดตอ

ประสานงาน สถานีตํารวจภูธรขอกําลังเจาหนาที่

ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัย  

    



 

                                                                       ๙๑ 
                                       ช่ือหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา                        แบบ ปอ. ๒ 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 
ณ  วันที่ ๒๘ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(๒) 

  (๓) การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

เชน เทศบาล อบจ. อบต.ใกลเคียง  ทองถิ่นอําเภอ  

ทองถิ่นจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และลูกหน้ีใน

การจัดเก็บรายไดตาง ๆ เชน กรณีไฟฟาที่ อบต.

ดับ จึงไมอาจไดขอมูลขาวสารทาง Internet ก็ได

ติดตอประสานขอขอมูลขาวสารจากอปท. ใกลเคียง 
    ๔.๓ การตดิตอประสานงานทางโทรศัพท
และโทรสาร  มีโทรศัพทโทรสารท่ีใชในการตดิตอ

ประสานเชน  โทรศัพทไปสอบถาม ไปสวนกลาง

และขอใหชวย FAX  ระเบียบ/หนังสือส่ังการใหดวย 

  ๕. วิธีการติดตามประเมินผล 
      ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปนเคร่ืองมือในการ

ติดตามประเมนิผล รวมท้ังระบบสารสนเทศและ

การส่ือสารโทรศัพท โทรสาร และหนังสือ สอบถาม

ไปท่ีสํานักงานทองถิ่นจังหวัด  สํานักบริหารการคลัง

ทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

        โดยดําเนินการติดตามประเมินผลอยาง

ตอเน่ือง สม่ําเสมอและรายงานผลดําเนินการให

ผูบังคับบัญชาและนายก อบต. ทราบ ผลการ

ดําเนินการตามกําหนด 

    

            สรุปผลการประเมิน องคการบริหารสวนตําบลอันตรา พบจุดออนที่เปนความเส่ียงของกองคลัง ในภารกิจ  

           ๓   กิจกรรม  เปน  กิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุงตามแบบ ค. ๓  จํานวน  ๒  กิจกรรม   ดังนี้    

                (๑)   กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงิน  

                (๒)   กิจกรรมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ   

                 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลอันตรา ตองไปดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปอ. ๓ ตอไป 

                                                                                                      ชื่อผูรายงาน  นายชัชวาลย     ยาวิชยั 

                                                                            ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา       

                                                                                วันที่ ๒๘   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 

๙๒ 

ชื่อหนวยงาน    องคการบริการสวนตําบลอันตรา 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

      ณ  วันที ่ ๒๘  เดือน ธนัวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหต ุ
 

(๖) 

กองคลัง 
๑. กิจกรรม ดานการรับ
เงินและการนําสงเงิน 

 วัตถูประสงค 
    เพื่อใหการรับเงินการนําสง

เงิน ไดมีการปฏิบตัิที่ถูกตอง

ครบถวนจํานวน เงินที่ไดรบั
ในทุกครั้งสงลงบัญชี
ครบถวน และนําเงินฝาก

ธนาคาร ทุกวันสดุสัปดาห 

ตามระเบียบ ฯ                   
 

 

 (๑) ระยะเดินทางไกล เสนทาง

เปนปาเขา และ มีภัยจากการกอ
การราย  
  (๒) ผูวาราชการจังหวดั ยังไม
อนุมัติใหมีวงเงินเก็บรักษา 

๕  มีนาคม  

๒๕๕๐ 

 
  

ยืนยันขอทําความตกลง กับผูวาราชการจังหวัด  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  

การเบิกจายเงินฯ  พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.

๒๕๔๘  ดังนี้ 
    (๑) ขอมีวงเงินเกบ็รกัษาไวหนวยงานภายในวงเงิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท สวนที่เกินใหนําไปเก็บรักษาที่สถานี

ตํารวจที่ใกลที่สุด   

     (๒) ในทุกสิ้นเดือนนําเงินที่เกบ็รักษาไวที่สถานีตํารวจ 
ไปฝาก ธนาคารที่อําเภอสอง ที่ใกลที่สุด 
   (๓)ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอ และกิ่งอําเภอ พ.ศ. 
๒๕๒๐   ของกระทรวงการคลัง   โดยอนุโลม  

๖๐ วัน 
    ๕ พ.ค. ๒๕๕๐ 

   -ผอ.กองคลัง 

-หัวหนาฝายการเงิน 

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปน

เครื่องมือการติดตามประเมินผล 
รวมทั้งใช ระบบ สารสนเทศและ
การสื่อสารโทรศัพท โทรสาร และ

หนังสือ สอบถามไปที่สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด  สํานักบรหิาร
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น โดยดําเนินการ 

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
และรายงานผลดําเนินการให 
ผูบังคับบญัชาและ นายก อบต.
ทราบ ผลดําเนนิการอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  ชือ่ผูรายงาน  นายชัชวาลย   ยาวิชัย  
                                                                                                                                                                       ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา  

    วันที่  ๒๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แบบ ปอ.๓ 



 

 
                                                                                                                  ๙๓ 
 

ชื่อหนวยงาน   องคการบริการสวนตําบลอันตรา 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

  ณ วันที ่ ๒๘  เดือน  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

วัตถุประสงคของ   
 การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหต ุ
 

(๖) 
  ๒. กิจกรรมสรางขวัญกําลังใจ

ใหแกผูปฏิบัติงานในพื้นที ่

   วัตถุประสงค  เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจ ใหแกพนักงาน

เจาหนาที่ ใหมีพลังกายและ

พลังใจที่จะปฏิบตัิภารกิจ

ราชการใหเกิดประสิทธิภาพ

และบรรลุผลในการตอสูชวง
ชิงประชาชนเอาชนะ
ผูกอการไมสงบ  
 
 

 (๑) ผูกอการไมสงบ ยังวาง
ระเบิด  เผา ปลน  ฆา ประชาชน
ผูบริสุทธิ์เปนรายวัน 

 (๒)  พนักงาน อบต.ตื่นกลัว
เหตุราย ประกอบกับไมมี
หลักประกัน ความปลอดภัยใน
ชีวิต และเปนหวงบุคคลใน

ครอบครัว 

๕  มีนาคม  

๒๕๕๐ 
 
  

  (๑) กําหนดใหการปฏิบัติหนาทีใ่นพื้นที่ใหเปนความ
สมัครใจ กรณีไมสมัครใจ ขอยายไดตามความประสงค 
  (๒) ติดตาม เรื่องขอทําความตกลง กับ กระทรวงมหาดไทย 

ขอไดรับเงินทุนพิเศษ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานของ อบต. ซึ่ง
เปนพื้นที่เสี่ยงอันตราย เกี่ยวกับความมั่นคงของชาต ิเพื่อ
เปนทุนสําหรับเลี้ยงดู บิดา มารดา คูสมรสและการศึกษาบุตร 

เปนทุนพิเศษนอกเหนือจากที่ไดรบัการชวยเหลือ ตาม 

พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ

เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘  

 

๖๐ วัน 
    ๕ พ.ค. ๒๕๕๐ 

   -ผอ.กองคลัง 

-หัวหนาฝายการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปน

เครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
รวมทั้งใช ระบบ สารสนเทศและ
การสื่อสารโทรศัพท โทรสาร และ

หนังสือ สอบถามไปที่สํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด  สํานักบรหิาร
การคลังทองถิ่น กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น โดยดําเนินการ 

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
และรายงานผลดําเนินการให 
ผูบังคับบญัชาและ นายก อบต.
อันตรา ทราบ ผลดําเนินการ
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

                                                                                                                                                                         ชื่อผูรายงาน  นายชัชวาลย   ยาวิชัย  
                                                                                                                                                  ตําแหนง  นายกองคการบรหิารสวนตําบลอันตรา  

                                วันที ่ ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

แบบ ปอ.๓ (ตอ) 



 

                                                                            
                                                                               ๙๔ 

ชื่อหนวยงาน  องคการบรกิารสวนตําบลอันตรา 
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

  ณ  วันที่ ๒๘  เดือน  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
วัตถุประสงคของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

(๕) 

หมายเหตุ 
 

(๖) 
 ๓. กิจกรรม การเบิกจายเงิน
ตามนโยบายเสริมสรางความ

สมานฉันท ๕ จังหวัดชายแดน

ภาคใต 
  วัตถุประสงค   
    เพื่อเบกิจายเงนิสนับสนุน

เจาหนาที่ ใหสามารถปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาที่และภารกิจ

ไดอยางรวดเร็ว ทุกสวนราชการ

สามารถบูรณาการ การทํางาน

รวมกันตามนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย 

  จุดออน 

ไมอาจเบิกจายเงินไดทันตาม

สถานการณ 

สาเหต ุ

เปนนโยบายใหม ขอมูลขาว

ทาง Internet   เมื่อวันที่ ๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๐  จึงยังไม

ความชัดเจน ในแผนงาน 

โครงการ และวงเงิน

งบประมาณ 

 

วันที่  ๒ 
ตุลาคม 
๒๕๕๐ 

 
  

(๑) ประสานสํานักปลัด เพื่อเตรยีมยังทําแผนงาน 

โครงการ เพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.อันตรา 

ในการสนับสนุนตามนโยบายของ มท. 

  (๒)ปรบัปรุงคําสั่งแบงงานภายในกองคลัง ใหมีการ

รับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม รวมทั้งใหเจาหนาที่สํารวจ

เอกสารหลกัฐานทางการเงินการบญัชีเตรียมพรอมไว 

 (๓) โทรศัพทสอบถาม ไปกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ขอทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติในดานการเงินการ

บัญชี  ในเบือ้งตน  

  (๔) เพื่อความคลองตัวและปลอดภัยในการเดิน ทาง 

เตรียมทําเรื่องขอทําความตกลงเก็บรักษาเงินคาใชจายนี้ 

ไว ณ สํานักงาน  โดยไมตองเดินทางไปเบิกเงินและนําสง

เงินที่ธนาคาร 

๖๐ วัน 
    ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๐ 
   -ผอ.กองคลัง 

-หัวหนาฝายการเงิน 

 เปนความเสี่ยงใหม 
 ตาม แบบ ปม. ของกองคลัง 

- เปนนโยบายใหมจาก 

ขอมูลขาวสารขาวทาง Internet 

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐  จึง

ยังไมความชัดเจน ในแผนงาน 

โครงการ และวงเงินงบประมาณ 

- ซึ่งตองมากําหนด 
แผนการปรับปรุง ใหบรรลุ
วัตถุประสงคในงวดตอไป. 

                                                                                                                                                          ชื่อผูรายงาน นายชัชวาลย   ยาวิชัย  
                                                                                                                                                  ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา  

                วันที ่ ๒๘  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

แบบ ปอ.๓ (ตอ) 



 

๙๕ 

แบบ ปอ. ๑ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัองคกร 

(ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 
 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน    คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน / ผูกํากับดูแล /กระทรวงมหาดไทย 
                    การประเมนิการควบคุมภายในของ องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา สําหรับงวดต้ังแต วันที่ 
๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกาํหนดอยูใน

เอกสาร คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ ๖   ระบบการควบคุมภายใน

ของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  ไดจัดใหมีข้ึนตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผนดินวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความ

มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนนิงานของ สํานกั/กอง ขององคการบรหิารสวนตําบลอันตรา จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร    

ซึ่งรวมถงึการดูแลรักษาทรัพยสินการปองกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  การร่ัวไหล การส้ินเปลอืง

หรือการทจุริต     ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงนิและการดําเนนิงาน    และดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย  ระเบียบ   ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                   องคการบริหารสวนตําบลอันตรา  ไดวิเคราะหประเมนิระบบการควบคุมภายใน ของ

หนวยงาน  ๓  สํานกั / กอง คือ  (๑) สํานักปลัด  (๒) กองคลัง  และ  (๓) กองชาง     โดยวิเคราะหประเมนิผล

ตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔    ผลการประเมนิพบวา สํานกัปลัด   และ  กองชาง   

มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว  มีความเพยีงพอ ไมพบความเสีย่ง  ที่ตองจัดทําแผนการปรับปรุง 

                       
 
 
 
 

                      



 

๙๖ 

                   อยางไรก็ตาม  ยังมีจุดออนพบความเสี่ยง ในกองคลัง ที่ตองจัดการบริหารความเส่ียงหรือ

กําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน    ในภารกิจ  ๓  กิจกรรม  เปน  กจิกรรมเดิมที่ไดวางแผนการ

ปรับปรุงตามแบบ ค. ๓  จํานวน  ๒  กิจกรรม  และกิจกรรมที่เปนจุดออน/ความเส่ียงใหมที่เกิดข้ึน  จาํนวน  ๑ 

กิจกรรม ดังนี ้   

(๑)   กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงนิ  

(๒)   กจิกรรมการสรางขวญัและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในพื้นทีพ่ิเศษ   และ 

                      (๓) กิจกรรมการเบกิจายเงินตามนโยบายเสริมสรางความสมานฉันท ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต   ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น  เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาล 

ทั้งนี้   ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน

ของงวดกอน ( แบบติดตาม ค.๔ )  แบบประเมินการควบคุมภายในของกองคลัง ( แบบ ปม.)  สรุปผล

การประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ป.อ.๒ )   และ แผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายในระดับองคกร ( แบบ ป.อ.๓)   มาพรอมนี้แลว 

 

    ลายมือชื่อ......ชัชวาลย   ยาวิชัย... 
                                               (นายชัชวาลย  ยาวิชยั ) 

                                   ตําแหนง    นายกองคการบรหิารสวนตําบลอันตรา 

                                                 วันที่  ๒๘  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ . ๒๕๕๐ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



 

๙๗ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจาหนาที่ระดับอาวุโส 

 (ตามระเบียบฯ  ขอ ๖) 

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

                         การประเมินการควบคุมภายในของ  องคการบริหารสวนตําบลอันตรา   สําหรับงวด

ต้ังแตวันที่ ๑ เดือน..ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙. ถึงวนัที่ ๓๐ เดือน กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐. ไดดําเนนิการตามแนว

ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน  ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร  
คําแนะนํา  :    การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ ๒๕๔๔  ขอ ๖  ระบบการควบคุมภายในของ   

องคการบริหารสวนตําบลอันตรา     ไดจดัใหมีข้ึนตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมัน่ใจอยาง

สมเหตุสมผลวา การดําเนนิงานของ   สํานกั / กอง ของ  องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา  จะบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนนิงาน และการใชทรัพยากร  

ซึ่งรวมถงึการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลอืง

หรือการทจุริต  ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนนิงาน   และดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย   ระเบียบ   ขอบังคับ    มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

                    จากการสอบทาน ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน องคการบริหาร

สวนตําบลอันตรา  ๓ สํานกั / กอง  คือ (๑) สํานักปลัด  (๒)  กองคลัง  และ (๓) กองชาง  โดยวิเคราะห

ประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน วาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบวา สํานักปลัด และ กองชาง  มี

ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว มคีวามเพียงพอ ไมพบความเสี่ยง   

                    จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา 

สําหรับงวดต้ังแต วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๐เปนไป

ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด มีความเพียงพอและบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  แตอยางไรก็ตาม  ยังมีจุดออน/ความเสี่ยง ในภารกิจ ของกองคลัง 

๓ กิจกรรม  ดังนี้   

 



 

 

๙๘ 

                     กิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุงตามแบบ ค.๓  จํานวน  ๒  กิจกรรม  และ กจิกรรมท่ี

เปนจุดออน/ความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น  จํานวน  ๑ กจิกรรม ดังนี ้   

(๑) กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงนิ  

(๒) กิจกรรมการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในพืน้ทีพ่ิเศษ   และ 

                     (๓) กิจกรรมการเบิกจายเงนิตามนโยบายเสริมสรางความสมานฉันท ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต   

ซึ่งเปนความเสี่ยงใหมที่เกดิขึ้น  เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาล  

ทั้งนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน ( แบบ

ติดตาม ค.๔)  แบบประเมนิการควบคุมภายในของกองคลัง (แบบ ปม.)    สรุปผลการประเมนิองคประกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายใน  (แบบ ป.อ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ 

ป.อ.๓)  มาพรอมนี้แลว 

 

 

          ลายมือชื่อ นายโอภาส   ชยันาม    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 ไดสอบทานการประเมิน

ระบบการควบคุมภายในของ องคการบรหิารสวนตําบลอันตรา สําหรับงวดต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. 

๒๕๔๙  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐   ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ซึ่งกาํหนดอยูในเอกสาร  คําแนะนํา  :  การจัดทาํรายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖ การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม  ผลการสอบทาน

ไมพบวา สาํนัก/กอง ของ องคการบริหารสวนตําบลอันตรา ไมดําเนนิการตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  อยางไรกต็ามมีขอตรวจพบ / ขอสังเกตที่มนีัยสําคัญ    ดังนี ้

                  จากการสอบทาน พบความเสี่ยง ในกองคลัง  ที่ตองจัดการบริหารความเส่ียงหรือกําหนด
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน    ในภารกิจ  ๓  กิจกรรม  เปน  กิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุง

ตามแบบ ค. ๓  จาํนวน  ๒  กิจกรรม  และ   กิจกรรมที่เปนจุดออน/ความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น  จํานวน ๑ 

กิจกรรม ดังนี ้   
(๑)   กิจกรรมการรับเงิน การนําสงเงนิ  
(๒)   กจิกรรมการสรางขวญัและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในพื้นทีพ่ิเศษ   และ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
๑๐๐ 

                     
 
                  (๓) กิจกรรมการเบิกจายเงนิตามนโยบายเสริมสรางความสมานฉันท ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต   

ซึ่งเปนความเส่ียงใหมที่เกิดข้ึน  เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาล 
 

 

       ลายมือชื่อ      ปราณี   แยมยิ้ม 
        ( นางสาวปราณ ี แยมยิ้ม ) 
    ตําแหนง    เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  ๕ 
                 วันที ่ ๒๕ เดือน  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


