
 คูม่อื 
 

การจดัทาํรายงาน 
การตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน 

                              ของ 
   องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่่  

 
ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

วา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔  ( ขอ้ ๖) 

 
      (เลม่ ๓) 

 
 

กองตรวจสอบระบบการเงนิบญัชทอ้งถิน่ี  
กรมสงเสรมิการปกครองทอ้งถิน่่  

กระทรวงมหาดไทย 

 
 



 
 

คูม่อื 
 

             การจดัทาํรายงาน 
การตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน 

ของ 
องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่่  

 
ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
วา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔  ( ขอ้ ๖ ) 
 

 
                 (เลม่ ๓) 

 
 
 
 
 
 

กองตรวจสอบระบบการเงนิบญัชทีอ้งถิน่ 
กรมสงเสรมิการปกครองทอ้งถิน่่  

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 

 
 

 

สงวนลขิสทธิ์ิ  



 
ก 

 

คาํนํา 
 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ได้กําหนดให้ทกุสว่นราชการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในต่อเน่ือง โดยให้  

ทกุสว่นราชการจดัทําแล้วรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ และผู้ กํากบัดแูล  ภายในเก้าสิบวนั  

นับจากวนัสิน้ปีงบประมาณ (ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของทุกปี) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

กระทรวงมหาดไทย  ได้ส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจดัวางระบบการควบคมุ

ภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๕ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ตัง้แต่

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เป็นต้นมา  ซึ่งปรากฎว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้มีการกําหนดโครงสร้าง

องค์กรได้อยา่งชดัเจน  และประเมินผลการควบคมุภายใน ได้ผลสําเร็จมากยิ่งขึน้ 

                  หนังสือฉบับนี  ้ จึงเป็นเล่มที่  ๓ เป็นคู่มือการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน        

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน โดยนําเสนอตวัอยา่งของหน่วยงานยอ่ย (สํานกั/กอง) บางสว่นของเทศบาล

ตําบลอนัตรา (ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลอนัตรา) ซึ่งจดัทําต่อเน่ืองมาจากคู่มือเล่มที่ ๑ 

และคู่มือเล่มที่ ๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  มีความเข้าใจในการจดัทํารายงานมากขึน้ และเพื่อ

เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพ และ

บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

                  จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีได้มีการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร   

จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อนันําไปสู่การบริหารจดัการท่ีดี

ตามหลกัธรรมาภิบาลตอ่ไป 

 

 

 

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

                                                                                                           กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข 
 

สารบัญ 
 

                                                        หน้า 
คาํนํา                                                                                                       ก 
ส่วนที่หน่ึง  
ขัน้ตอน  : การจัดทาํรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
              ตามระเบยีบฯ ข้อ ๖               
                 ๑. ผงัภาพ  ขัน้ตอนการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน                          ๑ 

                       ตามระเบียบฯ  ข้อ  ๖                                                                                                

                  ๒. แบบฟอร์มการรายงาน   ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖                                                     

                       ๒.๑ แบบฟอร์มรายงาน ระดบัส่วนงานย่อย/หน่วยงานย่อย 

                              (๑) แบบตดิตาม ปย.๓ (ครัง้แรกใช้แบบตดิตาม ค.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   แบบท่ี ๑                                                                                   ๗ 

                              (๗) แบบ ปย.๑   แบบท่ี ๒                                                                                   ๙                                

                       ๒.๒ แบบฟอร์มรายงาน ระดบัองค์กร 

                              (๑)  แบบตดิตาม ปอ.๓ (ครัง้แรกใช้แบบตดิตาม ค.๔)                                          ๑๑                               

                              (๒)  แบบ ปอ.๒                                                                                                ๑๒ 

                              (๓)  แบบ ปอ.๓                                                                                                ๑๓ 

                              (๔)  แบบ ปอ.๑ แบบท่ี ๑                                                                                  ๑๔ 

                              (๕)  แบบ ปอ.๑ แบบท่ี ๒                                                                                  ๑๖ 

                              (๖)  แบบ ปส.  แบบท่ี ๑                                                                                   ๑๘ 

                              (๗)  แบบ ปส.  แบบท่ี ๒                                                                                   ๑๙ 

                              (๘) แบบ ปย. ๑ - ร   แบบท่ี ๑                                                                           ๒๐    

                              (๙) แบบ ปย. ๑ - ร   แบบท่ี ๒                                                                           ๒๒ 

 

 



 
 
ค 
 

                ๓. คําอธิบายขัน้ตอนการจดัทํารายงานการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน                   ๒๔                      

                    ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖                                                                              

ส่วนที่สอง  ตวัอย่าง  :  การรายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

                               ของ ทต.อันตรา            
        ๑. ระดบัหน่วยงานย่อย ( สาํนัก / กอง )    

           ๑.๑. รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในงวดก่อน         ๔๓ 

                     (แบบตดิตาม  ปย.๓) ของ สาํนักปลัด  ทต.อนัตรา      

             ๑.๒  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน                             ๔๙ 

                     (แบบ ปย. ๒-๑) ของ  สาํนักปลัด  ทต.อนัตรา                                                      

             ๑.๓  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน                                  ๕๔ 

                     (แบบ ปย. ๒) ของ  สาํนักปลัด  ทต.อนัตรา                                                     

             ๑.๔  แบบประเมินการควบคมุภายใน                                                                                   ๕๘  

                     (แบบ ปม.)  ของ  สาํนักปลัด  ทต.อนัตรา                                                    

             ๑.๕  แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน                                                                             ๖๑ 

                     (แบบ ปย.๓) ของ  สาํนักปลัด  ทต.อนัตรา                                                    

             ๑.๖  หนงัสือรับรองการควบคมุภายในของผู้บริหารระดบัหน่วยงานย่อย                               ๖๓ 

                      (แบบ ปย.๑) ของ  สาํนักปลัด ทต.อนัตรา          

             ๑.๗  รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในงวดก่อน          ๖๕ 

                     (แบบตดิตาม ปย.๓) ของ กองการศึกษา  ทต.อนัตรา                                                         

             ๑.๘  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน                             ๖๖ 

                      (แบบ ปย. ๒-๑) ของ  กองการศึกษา  ทต.อนัตรา                                                      

             ๑.๙  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน                                  ๖๙ 

                      (แบบ ปย. ๒) ของ  กองการศึกษา  ทต.อนัตรา                                                     

             ๑.๑๐  แบบประเมนิการควบคมุภายใน                                                                                 ๗๒  

                       (แบบ ปม.)  ของ  กองการศึกษา  ทต.อนัตรา                                                    

             ๑.๑๑  แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน                                                                           ๗๕ 

                        (แบบ ปย.๓) ของ  กองการศกึษา  ทต.อนัตรา                                                    

             ๑.๑๒  หนงัสือรับรองการควบคมุภายในของผู้บริหารระดบัหน่วยงานย่อย                            ๗๗ 

                        (แบบ ปย.๑) ของ  กองการศกึษา  ทต.อนัตรา          

                                                                              



           

 

ง 
 

        ๒. ระดบัองค์กร (อบจ. เทศบาล อบต. )    
              ๒.๑. รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน                  ๗๙                   

                          ( แบบตดิตาม ปอ.๓ ) ของ  ทต.อนัตรา                                                        

                 ๒.๒. สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน                              ๘๖                              

                          ( แบบ ปอ.๒ ) ของ  ทต.อนัตรา                                                     

                 ๒.๓. แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน                                                                         ๙๒                     

                         ( แบบ ปอ.๓ ) ของ  ทต.อนัตรา 

                  ๒.๔. หนงัสือรับรองการควบคมุภายในของผู้บริหารระดบัองค์กร                                      ๙๕                       

                         ( แบบ ปอ.๑ )  ของ  ทต.อนัตรา 

          ๓. ผ้ตรวจสอบภายในู           
               รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายใน                                                       ๙๗ 

               ของ ผ้ตรวจสอบภายในู   ( แบบ ปส.)                        

          ๔. เจ้าหน้าที่ระดบัอาวุโส  
               หนงัสือรับรองการควบคมุภายในของเจ้าหน้าที่ระดบัอาวุโส ( แบบ ปย. ๑ – ร)                   ๙๙                               

              
ภาคผนวก  ก 
         ๑. ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน      ก - ๑ 

              พ.ศ. ๒๕๔๔ 
       ๒. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ มาตรฐานการควบคมุภายใน                                              ก - ๕ 
ภาคผนวก  ข 
         ๑. ตวัอยา่งคาํสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในของ ทต.อนัตรา       ข - ๑ 
         ๒. ตวัอยา่งหนงัสือ นายก ทต.อนัตรา แจ้งสาํนกั/กอง ตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน        ข - ๓ 
         ๓. ตวัอยา่งคาํสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในของ สาํนักปลัด      
              เทศบาลตําบลอนัตรา                                                                                                        ข - ๔ 
         ๔. ตวัอยา่งคาํสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในของ กองการศึกษา   
              เทศบาลตําบลอนัตรา                                                                                                        ข - ๕ 
         ๕. ตวัอยา่งคาํสัง่แบง่งานของ สาํนักปลัด เทศบาลตําบลอนัตรา                                               ข - ๖ 

       ๖. ตวัอยา่งคาํสัง่แบง่งานของ กองการศึกษา เทศบาลตําบลอนัตรา                                         ข -๑๒ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สวนทีห่นึง่่  
 

ข ัน้ตอน  :   การจดัทาํรายงาน 
การตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน 

ของ 
องคก์รปกครองสวนทอ้งถิน่่  

 
 

ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 
วา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔  (ขอ้ ๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑ - 
   ผังภาพ ขัน้ตอนวิธีการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑       

(และปีต่อๆไป) 

 

 

 

 

 

 

                   

                   กระดาษทาํการสรุปจุดอ่อน เพ่ือ เรียงลาํดับความเส่ียง  สงู  กลาง ตํ่า 

 

                             

                  
 

 

 

 

                                                                Center (เลขานุการฯ) ประเมนิในภาพรวมขององค์กร 

                     แล้วส่งให้ “ ผ้ตรวจสอบู  ”  ๒  ทาง 

 

                               ผ้ตรวจสอบภายในู  (กรณีไมมี่ผู้ตรวจสอบภายใน   ไม่ต้องจดัทํา)   จนท.ระดับอาวุโส (ปลัด อปท.) 

                                                                     

 

               รายงานผ้บริหารท้องถิ่น และออกรายงานส่งเป็นู  “ รปเล่ม ู ” อย่างน้อยให้มีรายการ ดังนี.้- 

                       ๑. แบบตดิตาม ปอ.๓  

                             (ครัง้แรก (ปี ๒๕๕๐) ใช้แบบติดตาม ค.๔) 

                   ๒. แบบ ปอ.๒ 
                   ๓. แบบ ปอ.๓  
                   ๔. แบบ ปอ.๑                   
                   ๕. แบบ ปส.    
                 ๖. ภาคผนวก    

แบบ ปย.๒-๑ 

แบบ ปย. ๒

แบบ ปม.

แบบ ปย. ๓

 แบบ ปย. ๑

 แบบ ปส. แบบ ปย.๑ - ร 

แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ผนวก ง )
หรือ แบบสอบทาน กองคลัง/ส่วนการคลัง 
รายงานกระทรวงมหาดไทย ทุกงวด ๓ เดอืน 

 

    นําความเส่ียงในแบบ ปม.มาจัดทาํแผน
     การปรับปรุง 

หนังสือรับรองของผอ. สาํนัก/กอง 
    
 
 

                                     แบบตดิตาม ปอ.๓ (ครัง้แรก       
( ปี ๒๕๕๐)ใช้แบบติดตาม ค.๔ ) 
     แบบ ปอ.๒  
     แบบ ปม.(กรณีพบความเส่ียง/ 
      ยังมีจุดอ่อน ) 
      แบบ ปอ.๓ 
       แบบ ปอ.๑ 

 

ระดบัส่วนงานย่อย/หน่วยงานย่อย (สาํนัก/กอง) 

ประเมิน 
  องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  (ผนวก ค) 

 

          คตง. 
          ผ้กาํกับดแลู ู  
          กระทรวงมหาดไทย 
  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

  เร่ิมต้น  ประเมนิ 

แบบตดิตาม ปย.๓  

 
 
 

นํากจิกรรมตามแบบตดิตาม ปย.๓ ที่ได้ 
เคร่ืองหมาย ,   บนัทกึลงในแบบ ปม. 

 

ความเส่ียงใหม่..ที่เกดิขึน้ .. 

ระดับองค์กร (อบจ. เทศบาล อบต.)

   ครัง้แรก (ปี ๒๕๕๐) ใช้แบบตดิตาม ค.

    ปีต่อไปไม่ต้องส่งเป็นรปเล่มู
     ให้ส่งรายงานเป็นหนังสือ 

       ประกอบด้วย คาํส่ัง ต่าง ๆ และ
      หนังสือส่ังการ ที่ปรับปรุงใหม่ 

สาํนัก/กอง/ส่วน 
รวบรวมเป็น “รปเล่มู ” 
ประกอบด้วย คาํส่ัง 
หนังสือส่ังการต่างๆ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ 
    การรายงานตามระเบยีบฯ ขอ้ ๖ 

ระดบัหนว่ยงานยอ่ย 
                            (๑) แบบตดิตาม ปย.๓ 

                                (ครัง้แรกใช้แบบตดิตาม ค.๓)                                 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

ชื่อหน่วยงาน   ………( ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ )…..           
รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัส่วนงานย่อย 
สาํหรับงวดตัง้แต่ วันที่..… เดอืน …………… พ.ศ. …………ถงึวันที่......เดอืน....................พ.ศ.................. 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะการ
ดาํเนินการ* 

 

(๖) 

 วิธีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคดิเหน็ 

 

(๗) 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

∗  สถานะการดาํเนินการ : 

      =  ดาํเนินการแล้ว เสร็จตามกาํหนด 
   =  ดาํเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากาํหนด 
   =  ยังไม่ดาํเนินการ  
   =  อย่ระหว่างดาํเนินการู  

 

                 ชื่อผู้รายงาน   ……………………………………….......... 

                        ตําแหน่ง …………………………………………… 

                           วนัที่ ………………………………........…… 

แบบตดิตาม ปย.๓ 



- ๓ -    
                                                                    

ช่ือหน่วยงาน  …(ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ)….. 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ   วันที่...........เดอืน.................. พ.ศ. ........... 

จุดที่ประเมิน 
 

(๑) 

มี/ใช่ 
 

(๒) 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 
(๒) 

 คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 
 

(๓) 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

          ฯลฯ  

สรุป/ วิธีการท่ีควรปฏิบตัิ 

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

  

๒. การประเมินความเสี่ยง 

         ฯลฯ 

สรุป/ วิธีการท่ีควรปฏิบตัิ 

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

   

๓. กิจกรรมการควบคมุ 

          ฯลฯ 

สรุป/ วิธีการท่ีควรปฏิบตัิ 

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

   

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

          ฯลฯ 

สรุป/ วิธีการท่ีควรปฏิบตัิ 

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

   

๕. การติดตามประเมินผล 

         ฯลฯ 

สรุป/ วิธีการท่ีควรปฏิบตัิ 

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

   

 
ช่ือผู้ประมวล......................................................... 

ตําแหนง่...................................................…......... 

วนัท่ี...................../....................../............…......... 

 

                                                                                  ช่ือผู้สอบทาน....................................................... 

                                                                          ตําแหน่ง ผู้ อํานวยการสํานกั/กอง/หวัหน้าสว่น 
 

แบบ ปย.๒-๑



- ๔ -                
                                                                                     

ช่ือหน่วยงาน …(ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ)… 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ  วันที่ ........เดอืน..................พ.ศ. ..................... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
      ฯลฯ 
 
๒. การประเมนิความเสี่ยง 
      ฯลฯ 
 
๓. กิจกรรมการควบคมุ 
     ฯลฯ 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ฯลฯ 
 
๕. การตดิตามประเมินผล 
    ฯลฯ   
 
 

   
 

 
สรุปผลการประเมิน   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                                                      ช่ือผู้รายงาน…………………………………………. 

                                                                                    ตําแหน่ง.................................................. 
                        วนัท่ี …../……..………/…………. 

       แบบ ปย.๒



- ๕ - 
 

ชื่อหน่วยงาน   …(ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ)…. 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่......เดอืน...............พ.ศ. ………. ถงึวันที่......เดอืน.............. พ.ศ. ............ 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(กระบวนการปฏบิัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน 
ของงานที่ประเมิน) 

(๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอย่     ู
และสาเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(๒) 

วัตถุ 
ประสงค์ 
ของการ
ควบคุม
ด้าน... 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พจิารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
การควบคุมที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิผลการ
ควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) 

 

 

จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       ชื่อผู้รายงาน……………………………………….. 

                                                                                                             ตําแหน่ง……………………………………. 

                                                          วนัที่ ……/…………../…………… 

 
 

                    แบบ ปม. 



      - ๖ - 
 

ชื่อหน่วยงาน….(ระดบัส่วนงานย่อยของหน่วยรับตรวจ)… 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

 ณ  วันที่.....เดอืน.....................พ.ศ. .......... 
กิจกรรม/วัตถุประสงค์   

ของการควบคุม 
 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
 หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

 
(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุง 
 
 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผ้รับผิดชอบู  

 
(๕) 

หมายเหต ุ
 
 

(๖) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผู้รายงาน ……………………………………. 

ตําแหน่ง  …………………………………… 

วนัที่   ……./……………./………….. 

          แบบ ปย.๓ 



- ๗ -          
                                                                  

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผ้บริหารระดบัส่วนงานย่อยู  
(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

 

แบบที่ ๑  กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 
 
เรียน (หวัหน้าส่วนราชการ/หวัหน้าหน่วยงาน/ผ้บริหารสงสุดของหน่วยงานู ู ) 

                        การประเมินการควบคมุภายในของ (ช่ือส่วนงานย่อยและช่ือหน่วยรับตรวจ)  สําหรับงวด
ตัง้แตวั่นที่........เดอืน.................พ.ศ.............ถงึวันที่.......เดอืน...............พ.ศ.........ได้ดาํเนินการตามแนว

ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนดอยู ่      

ในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ข้อ ๖ ระบบการควบคมุภายใน

ของ (ช่ือส่วนงานย่อย) ได้จดัให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผล

ว่าการดําเนินงานของ (ช่ือส่วนงานย่อย) จะบรรลวุตัถุประสงค์ของการควบคมุภายใน ด้านประสิทธิผล    

และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึง่รวมถึง การดแูลรักษาทรัพย์สิน การป้องกนัหรือ

ลดความผิดพลาด ความเสียหาย  การร่ัวไหล การสิน้เปลืองหรือการทจุริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงาน

ทางการเงินและการดําเนินงาน  และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี       

และนโยบาย  ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 

                   แนวคดิของการสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลรวมถึงความมัน่ใจจะได้รับผลอยา่งคุ้มคา่
ตามต้นทนุท่ีใช้  โดยระบบการควบคมุภายในดงักลา่วได้ประมาณการและใช้ดลุยพินิจในการประเมินประโยชน์

ท่ีจะได้รับจากการมีระบบการควบคมุภายในกบัคา่ใช้จ่ายของระบบฯ  ทัง้นี ้ คา่ใช้จ่ายไมค่วรเกินประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับ รวมถึงการลดความเสี่ยงท่ีทําให้หน่วยงานไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด นอกจากนีอ้าจเกิดข้อผิดพลาด

หรือความเสียหาย และความผิดปกติท่ีไม่อาจสืบทราบได้  เน่ืองจากมีข้อจํากดัท่ีแฝงอยู่ในการควบคมุภายใน  

ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคมุ รวมทัง้ข้อจํากดัด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือ

เก่ียวกบักฎระเบียบของทางราชการ   อีกทัง้ประสทิธิผลของการควบคมุอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจาก

สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 

แบบ ปย.๑ 



- ๘ - 

                 จากผลการประเมินดงักลา่วเช่ือวา่  การควบคมุภายในของ ( ช่ือส่วนงานย่อย) สําหรับงวด
ตัง้แตวั่นที่........เดอืน....................พ.ศ................ถงึวันที่.......เดอืน....................พ.ศ...............เป็นไปตาม

มาตรฐานการควบคมุภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลวุตัถปุระสงค์

ของการควบคมุภายในตามที่กลา่วในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากดัตามวรรคสอง     
 
                       ทัง้นี ้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  รายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผน

ปรับปรุงการควบคมุภายในของงวดก่อน  และรายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุ

ภายใน  มาพร้อมนีแ้ล้ว 
 
 

 
                  ลายมือช่ือ……………………………………………. 

               (ช่ือ หวัหน้าสว่นงานยอ่ย) 

       ตําแหน่ง……………………………………………. 

             วนัท่ี……เดือน....................พ.ศ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๙ -          

                                                          

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผ้บริหารระดบัส่วนงานย่อยู  
(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 
 

เรียน (หวัหน้าส่วนราชการ/หวัหน้าหน่วยงาน/ผ้บริหารสงสุดของหน่วยงานู ู ) 

                      การประเมินการควบคมุภายในของ (ช่ือส่วนงานย่อยและชื่อหน่วยรับตรวจ) สําหรับงวด

ตัง้แตวั่นที่.......เดอืน..................พ.ศ.............ถงึวันที่......เดอืน..................พ.ศ.............ได้ดําเนินการตาม

แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่กําหนดอยู่

ในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคมุภายใน
ของ ( ช่ือส่วนงานย่อย ) ได้จดัให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผล

ว่าการดําเนินงานของ (ช่ือส่วนงานย่อย) จะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน ด้านประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึง่รวมถึงการดแูลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกนัหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลืองหรือการทจุริต ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการ

เงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย 

ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 

                 แนวคิดของการสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลรวมถึงความมัน่ใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้นทนุท่ีใช้  โดยระบบการควบคมุภายในดงักลา่วได้ประมาณการและใช้ดลุยพินิจในการประเมินประโยชน์

ท่ีจะได้รับจากการมรีะบบการควบคมุภายในกบัคา่ใช้จ่ายของระบบฯ  ทัง้นี ้ คา่ใช้จ่ายไมค่วรเกินประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับ ซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงท่ีทําให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด นอกจากนีอ้าจเกิด

ข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติท่ีไม่อาจสืบทราบได้ เน่ืองจากมีข้อจํากัดท่ีแฝงอยู่ใน         

การควบคมุภายใน ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคมุ รวมทัง้ข้อจํากดัด้านทรัพยากร 

ด้านกฎหมาย หรือเก่ียวกบักฎระเบียบของทางราชการ อีกทัง้ประสิทธิผลของการควบคมุอาจเปลี่ยนแปลงไป

ตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

 
 

แบบ ปย.๑ 



- ๑๐ - 
 
                    จากผลการประเมินดงักลา่วเช่ือวา่การควบคมุภายในของ.(ช่ือส่วนงานย่อย)  สําหรับงวด

ตัง้แตวั่นที่......เดอืน.....................พ.ศ................ถงึวันที่......เดอืน.....................พ.ศ..................เป็นไป

ตามมาตรฐานการควบคมุภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในตามที่กลา่วในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากดัตามวรรคสอง อยา่งไรก็ตามยงัคง

มีจดุออ่นท่ีมีนยัสําคญั ดงันี ้                                             
                          ๑................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………

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

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

                        ทัง้นี ้ ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  รายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตาม

แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน          

การควบคมุภายใน  มาพร้อมนีแ้ล้ว 
 
 

 
ลายมือช่ือ...................................................… 

 ( ช่ือ หวัหน้าสว่นงานยอ่ย ) 

                   ตําแหนง่…........................................……..... 

วนัท่ี....... เดือน....…...............  พ.ศ. ....…… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                        แบบฟอรม์ 
       การรายงานตามระเบยีบฯ ขอ้ ๖    

                              ระดบัองค์กร 
                      (๑) แบบตดิตาม ปอ.๓  

                           ( ครัง้แรกใช้แบบตดิตาม ค.๔ )                                 

                      (๒) แบบ ปอ.๒ 
                      (๓) แบบ ปอ.๓ 
                      (๔) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๑                                                     
                      (๕) แบบ ปอ.๑ แบบที่ ๒                                                     
                      (๖) แบบ ปส.  แบบที่ ๑                                                      
                      (๗) แบบ ปส.  แบบที่ ๒                                                      
                      (๘) แบบ ปย. ๑ - ร  แบบที่ ๑                                              
                      (๙) แบบ ปย. ๑ - ร  แบบที่ ๒                                              
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

ชื่อหน่วยงาน   ……( ระดบัหน่วยรับตรวจ ) …..  
รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัองค์กร 

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่ …… เดอืน …………….พ.ศ. ………….ถงึวันที่......เดอืน...................พ.ศ. ...............   
กิจกรรม/วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/   

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะการ
ดาํเนินการ* 

 

(๖) 

วิธีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 

ข้อคดิเหน็ 

(๗) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

∗  สถานะการดาํเนินการ : 
  =  ดาํเนินการแล้ว เสร็จตามกาํหนด 
    =  ดาํเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากาํหนด 
   =  ยังไม่ดาํเนินการ 
   =  อย่ระหว่างดาํเนินการู  

แบบตดิตาม ปอ.๓ 

                           ชื่อผู้รายงาน ………………………………………………     

                                       ตําแหน่ง ……………………………………….     

                                               วนัที่ ……………………………………...    



- ๑๒ -        

                                                                                   
ช่ือหน่วยงาน....(ระดบัหน่วยรับตรวจ)…. 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัองค์กร 
ณ  วันที่.......เดอืน....................พ.ศ. …………… 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
     ฯลฯ 

  ๒. การประเมินความเสีย่ง 

     ฯลฯ 
 
๓. กิจกรรมการควบคมุ 
     ฯลฯ 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ฯลฯ 
 
๕. การตดิตามประเมินผล 
     ฯลฯ   
 
 

   
 

  
         สรุปผลการประเมิน   
.....................................................................................................................................................................

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

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

..................................................................................................................................................................... 
                                                                     ช่ือผู้รายงาน……………………………………………. 

                                                                                ตําแหน่ง …................................................. 
วนัท่ี......../………………./……………. 

แบบ ปอ.๒ 



- ๑๓ - 
 

ชื่อหน่วยงาน…(ระดบัหน่วยรับตรวจ)… 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัองค์กร 

 ณ  วันที่......เดอืน..................พ.ศ. ……….. 
กิจกรรม/วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
 หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

หมายเหต ุ
 

(๖) 

    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                                      ชื่อผู้รายงาน ……………………………………. 

                                                                                                                                                       ตําแหน่ง  …………………………………… 

        วนัที่   ……./……………./………….. 

       แบบ ปอ.๓ 



- ๑๔ - 
 
 

รายงานความเหน็เก่ียวกับการควบคุมภายในของหวัหน้าหน่วยงาน 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

แบบที่ ๑  กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 

 

เรียน ( คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ/ผ้กาํกับดแลู ู /คณะกรรมการตรวจสอบ ) 

                    การประเมินการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) สําหรับงวดตัง้แต่วันที่ .....          

เดือน..................พ.ศ..............ถึงวันที่......เดือน.................พ.ศ................ได้ดําเนินการตามแนวทาง        

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ใน

เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดนิ ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคมุภายใน
ของ (  ช่ือหน่วยรับตรวจ) ได้จดัให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง

สมเหตสุมผล ว่าการดําเนินงานของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) จะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้าน

ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินงาน  และการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดแูลรักษาทรัพย์สิน การ

ป้องกนัหรือ  ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การร่ัวไหล  การสิน้เปลือง หรือการทจุริต ด้านความเชื่อถือ

ได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ              

มตคิณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึง่รวมถึง ระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 
               แนวคิดของการสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผล รวมถึงความมัน่ใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่า

ตามต้นทุนท่ีใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

ประโยชน์  ท่ีจะได้รับจากการมีระบบการควบคมุภายในกบัค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  ซึง่รวมถึงการลดความเสี่ยงท่ีทําให้หน่วยงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด นอกจากนี ้

อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย  และความผิดปกติท่ีไม่อาจสืบทราบได้ เน่ืองจากมีข้อจํากดัท่ีแฝงอยู่
ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทัง้ข้อจํากัดด้าน

ทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทัง้ประสิทธิผลของการควบคมุอาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
 
 

แบบ ปอ.๑ 



- ๑๕ - 
 

               จากผลการประเมินดงักลา่วเช่ือว่าการควบคมุภายในของ ( ช่ือหน่วยรับตรวจ ) สําหรับงวด
ตัง้แต่วันที่……เดือน………………พ.ศ.…………ถึงวันที่......เดือน...............พ.ศ...............เป็นไปตาม

มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน  ตามท่ีกลา่วในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากดัตามวรรคสอง     
 

                ทัง้นี ้  ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนปรับปรุงการควบคุม

ภายในของงวดก่อน  รวมทัง้สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน            

มาพร้อมนีแ้ล้ว 
 
 

 
 

ลายมือช่ือ……………………………………… 

( ช่ือ หวัหน้าหน่วยงาน ) 

ตําแหนง่…………………………………………. 

                    วนัท่ี.......เดือน........................พ.ศ.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๖ - 
 
 

รายงานความเหน็เก่ียวกับการควบคุมภายในของหวัหน้าหน่วยงาน 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 
 

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ/ผ้กาํกับดแลู ู /คณะกรรมการตรวจสอบ ) 

             การประเมินการควบคมุภายในของ ( ช่ือหน่วยรับตรวจ ) สําหรับงวดตัง้แต ่วันที่......เดือน

.................พ.ศ...............ถึงวันที่.......เดือน..............พ.ศ................ได้ดําเนินการตามแนวทาง  การ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ในเอกสาร

คาํแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่า
ด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคมุภายในของ ( ช่ือ

หน่วยรับตรวจ ) ได้จดัให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการ

ดําเนินงานของ  (ช่ือหน่วยรับตรวจ)  จะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้านประสิทธิผล

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึง่รวมถึง การดแูลรักษาทรัพย์สิน       การป้องกนั

หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลือง หรือการทุจริต ด้านความเช่ือถือได้ของ

รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบั              มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 
             แนวคิดของการสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผล รวมถึงความมัน่ใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่า

ตามต้นทุนท่ีใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมีระบบการควบคมุภายในกบัค่าใช้จ่ายของระบบฯ  ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซึง่รวมถึงการลดความเสี่ยงท่ีทําให้หน่วยงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด นอกจากนี ้

อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติท่ีไม่อาจสืบทราบได้ เน่ืองจากมีข้อจํากดัท่ีแฝงอยู่

ในการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทัง้ข้อจํากัดด้าน

ทรัพยากรด้านกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ  อีกทัง้ประสิทธิผลของการควบคมุอาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 
 

 

แบบ ปอ.๑ 



- ๑๗ - 

 
             จากผลการประเมินดงักล่าวเช่ือว่าการควบคุมภายในของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) สําหรับงวด

ตัง้แตวั่นที่.......เดือน....................พ.ศ................ถึงวันที่......เดือน..............พ.ศ................เป็นไปตาม

มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ

วตัถุประสงค์ของการควบคมุภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม

ยงัคงมีจดุออ่นท่ีมีนยัสําคญั ดงันี ้
               ๑…………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 
                ทัง้นี ้ ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

และแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  รายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุงการ

ควบคมุภายในของงวดก่อน  รวมทัง้สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน  

มาพร้อมนีแ้ล้ว 
 
 

 
ลายมือช่ือ........................................................... 

        (ช่ือ หวัหน้าหนว่ยงาน) 

     ตําแหนง่......................................................... 

                                  วนัท่ี.......เดือน........................พ.ศ.................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
      

                
รายงานผลการสอบทานการประเมนิการควบคุมภายใน 

โดย 
ผ้ตรวจสอบภายในู  

( ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ) 

แบบที่ ๑  กรณีไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยสาํคัญ 
 
 
เรียน  (หวัหน้าส่วนราชการ/หวัหน้าหน่วยงาน/ผ้บริหารสงสุดของหนู่ ู วยงาน) 
 

             ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ  ( ช่ือหน่วยรับตรวจ )      
สําหรับงวดตัง้แต่ วันที่ .....เดือน............พ.ศ...........ถึงวันที่ .....เดือน.............พ.ศ...............               

ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง

กําหนดอยู่ในเอกสาร คาํแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ การสอบทาน  

ได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม  ผลการสอบทานไม่พบว่า (ช่ือหน่วยรับตรวจ)          
ไม่ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว และตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิวา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 

 
   ลายมือช่ือ...................................................ผู้ตรวจสอบภายใน 
            (..................................................) 
   ตําแหนง่………………………………………….. 

                      วนัท่ี ..........เดือน......................พ.ศ.................... 

 
 
 
 
 

แบบ ปส.



 - ๑๙ - 
 

  
รายงานผลการสอบทานการประเมนิการควบคุมภายใน 

โดย 

ผ้ตู รวจสอบภายใน 

( ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ )   

 

       แบบที่ ๒  กรณีพบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยสาํคัญ 
 

เรียน  (หวัหน้าส่วนราชการ/หวัหน้าหน่วยงาน/ผ้บริหารสงสุดของหน่วยงานู ู ) 
 

                    ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ  (ช่ือหน่วยรับตรวจ)         
สําหรับงวดตัง้แต่วันที่ ......เดือน ................พ.ศ ...............ถึงวันที่ .....เดือน............พ.ศ .……...            

ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง

กําหนดอยู่ในเอกสาร คาํแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ 

ตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖  การสอบทาน
ได้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังรอบคอบและเหมาะสม  ผลการสอบทานไม่พบว่า (ช่ือหน่วยรับตรวจ)           
ไม่ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว และตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไร        

ก็ตาม มีข้อสงัเกตท่ีมีนยัสําคญั ดงันี ้

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

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

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

 

    
ลายมือช่ือ..................................................ผู้ตรวจสอบภายใน 

                    ( ............................................... ) 
                ตําแหนง่………………………………………. 

         วนัท่ี……เดือน.....................พ.ศ............... 
 

แบบ ปส.



- ๒๐ -  
 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดบัอาวุโส 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

แบบที่ ๑  กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 
 

เรียน (หวัหน้าส่วนราชการ/ผ้บริหารสงสุดของหน่วยงานู ู ) 

 
                     การประเมินการควบคมุภายในของ ( ช่ือหน่วยรับตรวจ ) สําหรับงวดตัง้แตวั่นที่.....เดือน
...............พ.ศ.............ถึงวันที่......เดือน............พ.ศ................ได้ดําเนินการตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ซึง่กําหนดอยูใ่นเอกสารคาํแนะนํา 
: การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ     ว่าด้วยการ
กาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคมุภายในของ     (ช่ือหน่วยรับ

ตรวจ) ได้จดัให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่า  การ

ดําเนินงานของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดแูลรักษาทรัพย์สิน           การป้องกนั

หรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลืองหรือการทุจริต  ด้านความเช่ือถือได้ของ

รายงานทางการเงินและดําเนินงาน  และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบงัคบั มติคณะรัฐมนตรี 

และนโยบาย  ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 
                     แนวคดิของการสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผล รวมถึง ความมัน่ใจจะได้รับผลอยา่งคุ้มคา่

ตามต้นทุนท่ีใช้  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมิน

ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมีระบบการควบคมุภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ ซึง่รวมถึงการลดความเสี่ยงท่ีทําให้หน่วยงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด นอกจากนี ้

อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติท่ีไม่อาจสืบทราบได้  เน่ืองจากมีข้อจํากดัท่ีแฝงอยู ่ 

ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม  รวมทัง้ข้อจํากัดด้าน

ทรัพยากร  ด้านกฎหมาย  หรือเก่ียวกบักฎระเบียบของทางราชการ  อีกทัง้ประสิทธิผลของการควบคมุอาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป   
 

 
 

แบบ ปย. ๑-ร



- ๒๑ - 

 
                    จากผลการประเมินดงักล่าวเช่ือว่าการควบคมุภายในของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) สําหรับงวด

ตัง้แต่วันที่ ......เดือน...............พ.ศ..............ถึงวันที่ ......เดือน...............พ.ศ.............เป็นไปตาม

มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในตามที่กลา่วในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากดัตามวรรคสอง     
 

                    ทัง้นีไ้ด้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน     

แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  และรายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงการควบคมุ

ภายในของงวดก่อน   รวมทัง้สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน                 

มาพร้อมนีแ้ล้ว 
 
 
    ลายมือช่ือ…………………………………………….. 

( ช่ือ เจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุสผู้ได้รับมอบหมาย       

        ให้ประมวลความเห็นในภาพรวม ) 

           ตําแหน่ง……………………………………… 

                       วนัท่ี......เดือน..................พ.ศ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๒ - 
 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดบัอาวุโส 
( ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

แบบที่ ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 
 

 
เรียน (หวัหน้าส่วนราชการ/ผ้บริหารสงสุดของหน่วยงานู ู  ) 
 
                        การประเมินการควบคมุภายในของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) สําหรับงวดตัง้แตวั่นที่.......เดือน
.................พ.ศ................ถึงวันที่.......เดือน..............พ.ศ................ได้ดําเนินการตามแนวทางการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนดอยู่ในเอกสาร    

คาํแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖  ระบบการควบคมุภายในของ        

(ช่ือหน่วยรับตรวจ) ได้จัดให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย         

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง

สมเหตสุมผลว่า การดําเนินงานของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) จะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้าน

ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน         

การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลือง หรือการทจุริต ด้านความเช่ือถือ

ได้ของรายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ              

มตคิณะรัฐมนตรี และนโยบาย  ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 
                        แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผล         

อย่างคุ้ มค่าตามต้นทุนท่ีใช้  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจ             

ในการประเมนิประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการมีระบบการควบคมุภายในกบัคา่ใช้จ่ายของระบบฯ ทัง้นีค้า่ใช้จ่าย

ไม่ควรเกินประโยชน์ท่ีจะได้รับ  ซึง่รวมถึงการลดความเสี่ยงท่ีทําให้หน่วยงานไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด

นอกจากนีอ้าจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกตท่ีิไมอ่าจสืบทราบได้ เน่ืองจาก มีข้อจํากดั

ท่ีแฝงอยู่  ในการควบคมุภายในซึง่รวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคมุ  รวมทัง้ข้อจํากดั

ด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการอีกทัง้ประสิทธิผลของการควบคุม  

อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป   
                                 

 
 

แบบ ปย. ๑-ร
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จากผลการประเมินดงักลา่วเช่ือวา่การควบคมุภายในของ (ช่ือหน่วยรับตรวจ) สําหรับงวด

ตัง้แตวั่นที่.....เดอืน.................พ.ศ.............ถงึวันที่......เดอืน............พ.ศ.…………เป็นไปตามมาตรฐาน

การควบคมุภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรล ุ วตัถปุระสงค์ของ   

การควบคมุภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจํากดัตามวรรคสอง  อย่างไรก็ตาม  ยงัคงมีจดุอ่อนท่ีมี

นยัสําคญั  ดงันี:้- 
๑.................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  ทัง้นี  ้ ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ ตรวจสอบ

ภายใน แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน และรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในของงวดก่อน  รวมทัง้สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม

ภายใน  มาพร้อมนีแ้ล้ว 

 

 

 
  ลายมือช่ือ..................................................................... 

        (ช่ือ เจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุสผู้ได้รับมอบหมาย 

        ให้ประมวลความเห็นในภาพรวม) 

                      ตําแหนง่................................................................. 
                                          วนัท่ี.......เดือน.........................พ.ศ.……….......... 
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คาํอธบิายคาํอธบิาย......

ข ัน้ตอนข ัน้ตอน::  การจดัทาํรายงานการจดัวางการจดัทาํรายงานการจดัวาง
ระบบการควบคมุภายในระบบการควบคมุภายใน
  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๕๕

ตบ.สถ.

การตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายในการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน  
ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๖๖
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มสีาระสําคญัมสีาระสําคญั  ๔๔  ขอ้ขอ้  ไดแ้ก่ไดแ้ก่  ขอ้ขอ้  ๔๔  ,,  ๕๕  ,,  ๖๖  และและ  ขอ้ขอ้  ๘๘  

  ประเด็นทีต่อ้งทบทวนประเด็นทีต่อ้งทบทวน  !!
สาระสําคญัของระเบยีบสาระสําคญัของระเบยีบ  คตงคตง..  วา่ดว้ยการกาํหนดวา่ดว้ยการกาํหนด

มาตรฐานการควบคมุภายในมาตรฐานการควบคมุภายใน  พพ..ศศ..๒๕๔๔๒๕๔๔  

ขอ้ขอ้  ๔๔    ใหผู้ก้าํกบัดแูลใหผู้ก้าํกบัดแูล  และฝ่ายบรหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการและฝ่ายบรหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
นํามาตรฐานการควบคมุภายในทา้ยระเบยีบนี้นํามาตรฐานการควบคมุภายในทา้ยระเบยีบนี ้   ไปเป็นไปเป็น
แนวทางในการจดัวางระบบควบคมุภายในของหนว่ยงานแนวทางในการจดัวางระบบควบคมุภายในของหนว่ยงาน
ใหเ้กดิประสทิธผิลดาํเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพใหเ้กดิประสทิธผิลดาํเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  และและ
บรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายในบรรลวุตัถปุระสงคข์องการควบคมุภายใน

ฝ่ายบรหิารฝ่ายบรหิาร    หมายถงึหมายถงึ    ผูร้บัตรวจผูร้บัตรวจ                      นายกนายก  อปทอปท..  และและ  

ผูบ้รหิารทกุระดบัช ัน้ผูบ้รหิารทกุระดบัช ัน้                    ปลดัปลดั  อปทอปท..  และและ

ผอผอ..สํานกัสํานกั  //ผอผอ..กองกอง        หนหน..สํานกัสํานกั  //  หนหน..สว่นสว่น
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ระเบยีบฯระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๕๕    คอืคอื  การการนํามาตรฐานนํามาตรฐานการควบคมุการควบคมุ
ภายในภายในทา้ยทา้ยรระเบยีบะเบยีบ  คตงคตง.. ไปดําเนนิการจดัวางระบบควบคมุไปดําเนนิการจดัวางระบบควบคมุ
ภายในภายใน  ใหแ้ลว้เสร็จภายในใหแ้ลว้เสร็จภายใน  ๑๑  ปีปี  นบัแตร่ะเบยีบประกาศใช้นบัแตร่ะเบยีบประกาศใช้
แลว้แลว้รายงานผลดําเนนิการรายงานผลดําเนนิการ  ตามตามแบบคแบบค..๑๑  คค..๒๒  คค..๓๓  และและ  คค..๔๔  
((รายงานคร ัง้เดยีวรายงานคร ัง้เดยีว  ))

ระเบยีบฯระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๖๖    คอืคอื  การตดิตามประเมนิผลการจดัการตดิตามประเมนิผลการจดั
วางระบบควบคมุภายในตามทีไ่ดจ้ดัวางไวต้ามวางระบบควบคมุภายในตามทีไ่ดจ้ดัวางไวต้าม   ขอ้ขอ้  ๕๕  วา่มีวา่มี
มาตรฐานการควบคมุภายในหรอืไม่มาตรฐานการควบคมุภายในหรอืไม่  และมเีพยีงพอและมเีพยีงพอ  หรอืยงัหรอืยงั
มจีดุออ่นมจีดุออ่น    แลว้สรปุผลการประเมนิรายงานการตดิตามแลว้สรปุผลการประเมนิรายงานการตดิตาม
ประเมนิผลตามประเมนิผลตาม  แบบแบบ  ปยปย..  ปมปม..  ปสปส..  ปยปย..  ๑๑  ––  รร  และแบบและแบบ  ปอปอ..
ตา่งๆตา่งๆ  ((รายงานทกุปีรายงานทกุปีหลงัสิน้ปีงบประมาณหลงัสิน้ปีงบประมาณ  ๙๐๙๐  วนัวนั))

สาระสําคญัของระเบยีบสาระสําคญัของระเบยีบ  คตงคตง..  วา่ดว้ยการวา่ดว้ยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายในกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน   พพ..ศศ..๒๕๔๔๒๕๔๔  ((ตอ่ตอ่))
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๑๑..  สภาพแวดลอ้มการควบคมุสภาพแวดลอ้มการควบคมุ  คอืคอื  ปจัจยัตา่งๆทีส่ง่ผลปจัจยัตา่งๆทีส่ง่ผล
ใหก้ารควบคมุภายในใหก้ารควบคมุภายใน  ไดผ้ลดหีรอืลม้เหลวไดผ้ลดหีรอืลม้เหลว

๒๒..  การประเมนิความเสีย่งการประเมนิความเสีย่ง    คอืคอื  โอกาสทีจ่ะเกดิความโอกาสทีจ่ะเกดิความ
ผดิพลาดผดิพลาด  ร ัว่ไหลสญูเปลา่ลงทนุไมคุ่ม้ประโยชนแ์ละการร ัว่ไหลสญูเปลา่ลงทนุไมคุ่ม้ประโยชนแ์ละการ
ทจุรติทจุรติ  

๓๓..  กจิกรรมการควบคมุกจิกรรมการควบคมุ  คอืคอื  กจิกรรมหรอืนโยบายกจิกรรมหรอืนโยบาย
วธิกีารตา่งๆวธิกีารตา่งๆ  ทีก่าํหนดขึน้มาปฏบิตักิารควบคมุทีก่าํหนดขึน้มาปฏบิตักิารควบคมุ

๔๔..  สารสนเทศและการสือ่สารสารสนเทศและการสือ่สาร  คอืคอื  ขอ้มลูขา่วสารทางขอ้มลูขา่วสารทาง
การเงนิและการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งภายในการเงนิและการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งภายใน--ภายนอกทีม่ผีลภายนอกทีม่ผีล
ตอ่การควบคมุตอ่การควบคมุ

๕๕..  การตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผล  คอืคอื  ประเมนิคณุภาพการประเมนิคณุภาพการ
ควบคมุอยา่งตอ่เนือ่งและสมํา่เสมอควบคมุอยา่งตอ่เนือ่งและสมํา่เสมอ  

มาตรฐานการควบคมุภายในมาตรฐานการควบคมุภายใน  หมายถงึอะไรหมายถงึอะไร  ??

มาตรฐานการควบคมุภายในทา้ยระเบยีบมาตรฐานการควบคมุภายในทา้ยระเบยีบ   คตงคตง..
มอีงคป์ระกอบหลกัมอีงคป์ระกอบหลกั    ๕๕  ประการประการ    คอืคอื..--
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บทบงัคบับทบงัคบั      ตามระเบยีบตามระเบยีบ  ฯฯ  ขอ้ขอ้  ๘๘
ขอ้ขอ้  ๘๘  ในกรณีทีห่นว่ยรบัตรวจมเีจตนาหรอืปลอ่ยปละในกรณีทีห่นว่ยรบัตรวจมเีจตนาหรอืปลอ่ยปละ
ละเลยละเลย    ในการปฏบิตัติามระเบยีบนี้ในการปฏบิตัติามระเบยีบนี้

ในช ัน้ตน้ คตงคตง..  จะแจง้กระทรวงเจา้สงักดัจะแจง้กระทรวงเจา้สงักดั//ผูบ้งัคบับญัชาผูบ้งัคบับญัชา
หรอืผูก้าํกบัดแูลหรอืผูก้าํกบัดแูล  ((กรณีกรณี  อปทอปท..แจง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัแจง้ผูว้า่ราชการจงัหวดั))  
กาํหนดมาตรการทีจ่ําเป็นใหห้นว่ยรบัตรวจนําไปปฏบิตั ิกาํหนดมาตรการทีจ่ําเป็นใหห้นว่ยรบัตรวจนําไปปฏบิตั ิ

ในข ัน้สดุทา้ย  กรณีกรณีไมด่าํเนนิการตามวรรคหนึง่ไมด่าํเนนิการตามวรรคหนึง่  คตงคตง..จะจะ
รายงานตอ่ประธานรฐัสภารายงานตอ่ประธานรฐัสภา  แจง้ไปยงัคณะกรรมาธกิารที่แจง้ไปยงัคณะกรรมาธกิารที่
เก ีย่วขอ้งพจิารณาตามอํานาจหนา้ที่เก ีย่วขอ้งพจิารณาตามอํานาจหนา้ที ่ และและแจง้แจง้
คณะกรรมาธกิารพจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณคณะกรรมาธกิารพจิารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณ
รายจา่ยประจําปีของรฐัสภารายจา่ยประจําปีของรฐัสภา

สาระสําคญัของระเบยีบสาระสําคญัของระเบยีบ  คตงคตง..  วา่ดว้ยวา่ดว้ย
การกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายในการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน   พพ..ศศ..๒๕๔๔๒๕๔๔    ((ตอ่ตอ่))
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 การควบคมุภายในการควบคมุภายใน  แบง่ออกเป็นแบง่ออกเป็น  ๒๒  ระดบัระดบั  

((๑๑))  ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย  ((สาํนกัสาํนกั//กองกอง))

((๒๒))  ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร  ((อบจอบจ..//เทศบาลเทศบาล//อบตอบต..))

สาระสําคญัของระเบยีบสาระสําคญัของระเบยีบ  คตงคตง..  วา่ดว้ยการวา่ดว้ยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายในกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน   พพ..ศศ..๒๕๔๔๒๕๔๔  
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• ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย
((สํานกัสํานกั//กองกอง))

แบบแบบ  คค..  ๓๓
กรณียงัมจีดุออ่นจดัทํากรณียงัมจีดุออ่นจดัทํา
แผนการปรบัปรุงแผนการปรบัปรุง

แบบแบบ  คค..  ๑๑
การวางโครงสรา้งการวางโครงสรา้ง

““วเิคราะห์วเิคราะห”์”คน้หาความเสีย่งคน้หาความเสีย่ง
๕๕  องคป์ระกอบองคป์ระกอบ

แบบแบบ  คค..  ๒๒
บนัทกึความเสีย่งบนัทกึความเสีย่ง

ทีค่น้พบจากแบบทีค่น้พบจากแบบ  คค..๑๑
มาปรบัปรุงมาปรบัปรุง

ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร
((อบจอบจ..//เทศบาลเทศบาล//อบตอบต..))

แบบแบบ  คค..  ๑๑
รวบรวมจากแบบรวบรวมจากแบบ  คค..๑๑
ทกุสํานกัทกุสํานกั//กองกอง

แบบแบบ  คค..  ๔๔
สรุปแบบสรุปแบบ  คค..๓๓
ทกุสํานกัทกุสํานกั//กองกอง

ระเบยีบฯระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๕๕  ใหนํ้าใหนํ้ามาตรฐานการควบคมุภายในมาตรฐานการควบคมุภายใน  ไปเป็นแนวทางในการไปเป็นแนวทางในการ
จดัวางระบบการควบคมุภายในจดัวางระบบการควบคมุภายใน  ใหเ้สร็จสิน้ภายในใหเ้สร็จสิน้ภายใน  ๑๑  ปีปี  นบัแตร่ะเบยีบฯนบัแตร่ะเบยีบฯ

ประกาศใช้ประกาศใชแ้ลว้รายงานตามแลว้รายงานตาม  แบบแบบ  คค..๑๑  คค..๒๒  คค..๓๓  และและ  คค..๔๔  ((รายงานคร ัง้เดยีวรายงานคร ัง้เดยีว))
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ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย
((สํานกัสํานกั  //  กองกอง))

แบบแบบ  ปมปม..

แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๓๓

แบบแบบ  ปยปย..  ๒๒  --  ๑๑

ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร
((อบจอบจ..//เทศบาลเทศบาล//อบตอบต..))

แบบแบบ  ปยปย..๑๑--รร

แบบแบบ  ปสปส..
สอบทานสอบทาน
รบัรองรบัรอง

ระเบยีบฯระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๖๖  คอืการตดิตามประเมนิระบบควบคมุภายในคอืการตดิตามประเมนิระบบควบคมุภายใน   ทีไ่ดจ้ดัวางไว ้ท ีไ่ดจ้ดัวางไว ้
มมีาตรฐานการควบคมุภายในฯมมีาตรฐานการควบคมุภายในฯ  หรอืไม่หรอืไม่  มคีวามเพยีงพอมคีวามเพยีงพอ  หากมจีดุออ่นหากมจีดุออ่น  
ใหว้างแผนการปรบัปรงุใหว้างแผนการปรบัปรงุ  แลว้รายงานแลว้รายงาน  ((ตดิตามประเมนิตดิตามประเมนิ//รายงานทกุปีรายงานทกุปี))

แบบแบบ  ปยปย..๓๓..

แบบแบบ  ปยปย..๑๑..

แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๔๔

แบบแบบ  ปอปอ..  ๒๒

แบบแบบ  ปอปอ..๓๓..

แบบแบบ  ปอปอ..๑๑

แบบแบบ  ปยปย..  ๒๒

ปีปี  ๒๕๕๑๒๕๕๑และปีตอ่ไปและปีตอ่ไป
ใชแ้บบตดิตามใชแ้บบตดิตาม  ปยปย..๓๓ ปีปี  ๒๕๕๑๒๕๕๑  และปีตอ่ไปและปีตอ่ไป

ใชแ้บบตดิตามใชแ้บบตดิตาม  ปอปอ..๓๓
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การเร ิม่ตน้ปฏบิตัติามระเบยีบฯการเร ิม่ตน้ปฏบิตัติามระเบยีบฯ  คตงคตง..
อปทอปท..  ตอ้งสํารวจตอ้งสํารวจและและจดัทําในสาระสําคญัจดัทําในสาระสําคญั  ๖๖  ขอ้ขอ้  ดงันี้ดงันี้

๑๑..  อปทอปท..จดัทําคําส ัง่แตง่ต ัง้จดัทําคําส ัง่แตง่ต ัง้  คกกคกก..จดัวางระบบควบคมุภายในจดัวางระบบควบคมุภายใน((ขอ้ขอ้๕๕  และและ  ขอ้ขอ้  ๖๖))

๒๒..  ผูบ้รหิารไดแ้จง้ผูบ้รหิารไดแ้จง้ใหท้กุสํานกัใหท้กุสํานกั//กองกอง  จดัวางระบบควบคมุภายในจดัวางระบบควบคมุภายใน  
๓๓..  สํานกัสํานกั//กองมีกองมคีาํส ัง่แบง่งานภายในคาํส ัง่แบง่งานภายในของสํานกัของสํานกั//กองกอง
๔๔..  สํานกัสํานกั//กองกอง  มคีาํส ัง่แตง่ต ัง้มคีาํส ัง่แตง่ต ัง้  คกกคกก..จดัวางระบบควบคมุภายในจดัวางระบบควบคมุภายใน  
๕๕..  อปทอปท..จดัวางระบบควบคมุภายในจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๕๕  และและ
ตดิตามประเมนิผลตดิตามประเมนิผล  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๖๖  ตามแบบฟอรม์ตามแบบฟอรม์
ของของ  คตงคตง..  แลว้รายงานตอ่แลว้รายงานตอ่  ผูก้าํกบัดแูลผูก้าํกบัดแูล//คตงคตง..  ตามระยะเวลาตามระยะเวลา
ที่ท ี ่ ระเบยีบฯระเบยีบฯ  กาํหนดกาํหนด

๖๖..  วเิคราะหป์ระเมนิระบบการควบคมุภายในวเิคราะหป์ระเมนิระบบการควบคมุภายใน  ตามตามองคป์ระกอบองคป์ระกอบ
มาตรฐานการควบคมุภายในมาตรฐานการควบคมุภายใน  ๕๕  ประการประการ  คอืคอื
๖๖..๑๑    สภาพแวดลอ้มการควบคมุสภาพแวดลอ้มการควบคมุ
๖๖..๒๒    การประเมนิความเสีย่งการประเมนิความเสีย่ง
๖๖..๓๓    กจิกรรมการควบคมุกจิกรรมการควบคมุ
๖๖..๔๔    สารสนเทศและการสือ่สารสารสนเทศและการสือ่สาร
๖๖..๕๕    การตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผล

ขอ้ขอ้  ๑๑  ––  ขอ้ขอ้  ๔๔  เป็นเรือ่งออกคําส ัง่เป็นเรือ่งออกคําส ัง่
การวางโครงสรา้งการวางโครงสรา้ง

ขอ้ขอ้  ๕๕  เป็นแบบฟอรม์ตามระเบยีบฯเป็นแบบฟอรม์ตามระเบยีบฯ

ขอ้ขอ้  ๖๖    เป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐาน
การควบคมุภายในการควบคมุภายใน
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ผงัการจดัวางระบบควบคมุภายในผงัการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้    ๕๕
““ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย””

ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย  ((สํานกัสํานกั//กองกอง))

ออกคําส ัง่แตง่ต ัง้ออกคําส ัง่แตง่ต ัง้  คกกคกก..จดัวางระบบควบคมุภายในสํานกัจดัวางระบบควบคมุภายในสํานกั//กองกอง

ออกคําส ัง่แบง่งานภายในทีป่รบัปรุงใหม่ออกคําส ัง่แบง่งานภายในทีป่รบัปรุงใหม่ 

วเิคราะหป์ระเมนิระบบการควบคมุภายในวเิคราะหป์ระเมนิระบบการควบคมุภายใน  ““เดมิเดมิ””  ตามตาม  แบบแบบ  คค..๑๑
--  ขอ้มูลท ัว่ไปขอ้มูลท ัว่ไป
--  สรุปภารกจิและวตัถปุระสงค์สรุปภารกจิและวตัถปุระสงค์
--  สภาพแวดลอ้มการควบคมุสภาพแวดลอ้มการควบคมุ
--  ความเสีย่งทีม่นียัสําคญัและกจิกรรมการควบคมุความเสีย่งทีม่นียัสําคญัและกจิกรรมการควบคมุ
--  วธิตีดิตามประเมนิผลวธิตีดิตามประเมนิผล
--  ผูร้บัผดิชอบตดิตามประเมนิผลผูร้บัผดิชอบตดิตามประเมนิผล

การจดัวางระบบควบคมุภายในตามระเบยีบฯขอ้ ๕ ดําเนนิการดงันี้
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ผงัการจดัวางระบบควบคมุภายในผงัการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้    ๕๕
““ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย”” ((ตอ่ตอ่))

นํากจิกรรม “ความเสีย่ง”ทีค่น้พบจาก แบบ ค.๑ มาบนัทกึลงใน แบบ ค.๒

จดัสง่แบบจดัสง่แบบ  คค..๑๑  และและ  แบบแบบ  คค..๒๒  ไปให้ไปให  ้ CenterCenter((เลขานุการเลขานุการ  คกกคกก..จดัวางระบบจดัวางระบบ
ควบคมุภายในของควบคมุภายในของ  อปทอปท..))

สํานกั/กองดําเนนิการวเิคราะหค์วามเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่งดําเนนิการวเิคราะหค์วามเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่ง
แลว้จดัทําแผนการปรบัปรุงแลว้จดัทําแผนการปรบัปรุง  หรอืหรอื  แบบแบบ  คค..๓๓  แลว้จดัสง่ให้แลว้จดัสง่ให้  CenterCenter

นําระบบการควบคมุภายในทีป่รบัปรุงใหม่นําระบบการควบคมุภายในทีป่รบัปรุงใหม่    แบบแบบ  คค..๑๑  ,,  แบบแบบ  คค..๒๒    ,,  แบบแบบ  คค..๓๓

และและ  คําส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการจดัวางระบบควบคมุภายในคําส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการจดัวางระบบควบคมุภายใน   ของสํานกัของสํานกั//กองกอง  
คําส ัง่แบง่งานคําส ัง่แบง่งาน  ของสํานกัของสํานกั//กองกอง    เย็บเก็บเป็นรูปเลม่เย็บเก็บเป็นรูปเลม่   ((เพือ่เป็นขอ้มูลในการเพือ่เป็นขอ้มูลในการ
ตดิตามประเมนิตดิตามประเมนิ  ระบบการควบคมุภายในระบบการควบคมุภายใน    ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๖๖  ตอ่ไปตอ่ไป))
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ระดบัองคก์ร

แบบรายงานในระดบัองคก์ร ใชแ้บบ ค.๑ และแบบ ค.๔ เทา่น ัน้

รวบรวมประมวลแบบรวบรวมประมวลแบบ  คค..๑๑,,  คค..๒๒  และและ  คค..๓๓  ของทกุสํานกัของทกุสํานกั//กองกอง
แลว้มาประมวลเป็นของแลว้มาประมวลเป็นของ  องคก์รองคก์ร    ((อบจอบจ..  เทศบาลเทศบาล..  อบตอบต..))

วเิคราะหป์ระเมนิระบบการควบคมุภายในวเิคราะหป์ระเมนิระบบการควบคมุภายใน  ““เดมิเดมิ””  ของสํานกัของสํานกั//  กองกอง
รวบรวมดําเนนิการรวบรวมดําเนนิการ    จดัทําแบบจดัทําแบบ  คค..๑๑  ขององคก์รขององคก์ร    ประกอบดว้ยประกอบดว้ย

--  ขอ้มูลท ัว่ไปขอ้มูลท ัว่ไป
--  สรุปภารกจิและวตัถปุระสงค์สรุปภารกจิและวตัถปุระสงค์
--  สภาพแวดลอ้มการควบคมุสภาพแวดลอ้มการควบคมุ
--  ความเสีย่งทีสํ่าคญัและกจิกรรมการควบคมุความเสีย่งทีสํ่าคญัและกจิกรรมการควบคมุ
--  วธิกีารตดิตามประเมนิผลวธิกีารตดิตามประเมนิผล
--  ผูร้บัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผลผูร้บัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผล

ผงัการจดัวางระบบควบคมุภายในผงัการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้    ๕๕
““ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร””
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ผงัการจดัวางระบบควบคมุภายในผงัการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๕๕
““ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร”” ((ตอ่ตอ่))

เมือ่จดัทําแบบเมือ่จดัทําแบบ  คค..๑๑  ขององคก์รเสร็จแลว้ขององคก์รเสร็จแลว้  COPY COPY แบบแบบ  คค..๑๑,,  คค..๒๒  และและ  คค..๓๓  
ของทกุสํานกัของทกุสํานกั//กองกอง  เรยีงลําดบักนัลงมาเรยีงลําดบักนัลงมา

รวบรวมแบบรวบรวมแบบ  คค..๓๓  ของทกุสํานกัของทกุสํานกั//กองกอง  มาบนัทกึในมาบนัทกึใน  แบบแบบ  คค..๔๔  ขององคก์รขององคก์ร

รวบรวมระบบการควบคมุภายในทีป่รบัปรุงใหม่รวบรวมระบบการควบคมุภายในทีป่รบัปรุงใหม่    เรยีงลําดบัเรยีงลําดบั  ดงันี้ดงันี้..--

((๑๑))  แบบแบบ  คค..๑๑  ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร  ,, COPYCOPY  แบบแบบ  คค..๑๑,,  คค..๒๒  และและ  คค..๓๓  ของของ  ทกุทกุ
สํานกัสํานกั//กองกอง  เรยีงลําดบัลงมาเรยีงลําดบัลงมา    ,, และและ    แบบแบบ  คค..  ๔๔  

((๒๒))  สําเนาคําส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการจดัวางระบบควบคมุภายในสําเนาคําส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการจดัวางระบบควบคมุภายใน   ของของ
องคก์รองคก์ร,,  สําเนาหนงัสอืทีน่ายกสําเนาหนงัสอืทีน่ายก ..  อปทอปท..  แจง้ทกุสํานกัแจง้ทกุสํานกั//กองกอง  ใหป้รบัปรุงใหป้รบัปรุง
การจดัวางระบบควบคมุภายในการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ((ภาคผนวกภาคผนวก))

((๓๓))  รวบรวมเย็บเก็บเป็นรูปเลม่รวบรวมเย็บเก็บเป็นรูปเลม่    จดัสง่จดัสง่  ผูกํ้ากบัดแูลผูกํ้ากบัดแูล    และและ    สําเนาสง่สําเนาสง่  สตงสตง..
และและ    กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย                                                                        

(ตามระเบยีบฯ ขอ้  ๕ จดัทําคร ัง้เดยีว)
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• ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย
((สํานกัสํานกั//กองกอง))

แบบแบบ    คค..  ๓๓
กรณียงัมจีดุออ่นจดัทํากรณียงัมจีดุออ่นจดัทํา
แผนการปรบัปรุงแผนการปรบัปรุง

แบบแบบ  คค..  ๑๑
การวางโครงสรา้งการวางโครงสรา้ง

““วเิคราะห์วเิคราะห”์”คน้หาความเสีย่งคน้หาความเสีย่ง
๕๕  องคป์ระกอบองคป์ระกอบ

แบบแบบ  คค..  ๒๒
บนัทกึความเสีย่งบนัทกึความเสีย่ง

ทีค่น้พบจากแบบทีค่น้พบจากแบบ  คค..๑๑
มาปรบัปรุงมาปรบัปรุง

ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร
((อบจอบจ..//เทศบาลเทศบาล//อบตอบต..))

แบบแบบ  คค..  ๑๑
รวบรวมจากแบบรวบรวมจากแบบ  คค..๑๑
ทกุสํานกัทกุสํานกั//กองกอง

แบบแบบ  คค..  ๔๔
สรุปแบบสรุปแบบ  คค..๓๓
ทกุสํานกัทกุสํานกั//กองกอง

อธบิายอธบิาย  !!  แบบฟอรม์รายงานแบบฟอรม์รายงาน  ระเบยีบฯระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๕๕  ท ัง้ระบบท ัง้ระบบ  
แบบแบบ  คค..๑๑    คค..๒๒    คค..๓๓    และและ    แบบแบบ    คค..๔๔    
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แบบแบบ  คค..๑๑
ชือ่หนว่ยงานชือ่หนว่ยงาน.................................................(.................................................(ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย//ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร))

รายงานความคบืหนา้ในการจดัวางระบบการควบคมุภายในรายงานความคบืหนา้ในการจดัวางระบบการควบคมุภายใน
ตามระเบยีบตามระเบยีบ  คตงคตง..  วา่ดว้ยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายในวา่ดว้ยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน   ขอ้ขอ้  ๕๕

งวดต ัง้แต่งวดต ัง้แต่  ........................................................  ถงึถงึ  ........................................................................
------------------------------------------------------

•• ขอ้มลูท ัว่ไปขอ้มลูท ัว่ไป  
................................................................................................................................................
..................................................................................................

๑.๑. สรปุภารกจิและวตัถปุระสงค์สรปุภารกจิและวตัถปุระสงค  ์                     
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................

๒.๒. ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มการควบคมุสภาพแวดลอ้มการควบคมุ((องคป์ระกอบที่องคป์ระกอบที ่ ๑๑))
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

๓.๓. ความเสีย่งทีม่นียัสําคญัความเสีย่งทีม่นียัสําคญั((การประเมนิความเสีย่งการประเมนิความเสีย่ง  องคป์ระกอบที่องคป์ระกอบที ่ ๒๒))  และและ
กจิกรรมการควบคมุกจิกรรมการควบคมุ   ((องคป์ระกอบที่องคป์ระกอบที ่ ๓๓))
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

๔๔.. วธิกีารตดิตามประเมนิผลวธิกีารตดิตามประเมนิผล((องคป์ระกอบที่องคป์ระกอบที ่ ๔๔))
......................................................................................................................................................................................................................................................................... ......... 

๕๕.. ผูร้บัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผลผูร้บัผดิชอบในการตดิตามประเมนิผล((องคป์ระกอบที่องคป์ระกอบที ่ ๕๕))
..................................................................................................................................

ชือ่ผูร้ายงานชือ่ผูร้ายงาน................................................................................................
ตาํแหนง่ตาํแหนง่....................................................................................................................
วนัที่วนัที.่...................เดอืนเดอืน........................................................  พพ..ศศ..................

วเิคราะห ์วเิคราะห ์
วางโครงสรา้งวางโครงสรา้ง

วเิคราะห ์วเิคราะห ์
ประเมนิประเมนิ((คน้หาคน้หา))
ความเสีย่งความเสีย่ง                            

๕๕  องคป์ระกอบองคป์ระกอบ
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แบบแบบ  คค..๑๑
--  การวางโครงสรา้งการวางโครงสรา้ง
--  นํามาตรฐานนํามาตรฐาน  ๕๕  ขอ้ขอ้
วเิคราะห์วเิคราะห  ์ ““คน้หาคน้หา””
ความเสีย่งความเสีย่ง        

ขอ้มลูท ัว่ไปขอ้มลูท ัว่ไป
สรปุภารกจิและสรปุภารกจิและ
วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์

ความเสีย่งทีม่นียัสําคญัความเสีย่งทีม่นียัสําคญั
และและ  

กจิกรรมการควบคมุกจิกรรมการควบคมุ((๓๓))

((๕๕))  ผูร้บัผดิชอบผูร้บัผดิชอบ
ตดิตามประเมนิผลตดิตามประเมนิผล

วธิีวธิ ี
ตดิตามประเมนิผลตดิตามประเมนิผล

((๑๑))สภาพแวดลอ้มสภาพแวดลอ้ม
การควบคมุการควบคมุ

((๔๔))สารสนเทศสารสนเทศ
และการสือ่สารและการสือ่สาร

((๒๒))  การการ          
ประเมนิประเมนิ

  ความเสีย่งความเสีย่ง

แบบแบบ  คค..๒๒        

อธบิายแบบอธบิายแบบ    แบบแบบ  คค..  ๑๑  !!
การจดัวางระบบควบคมุภายในการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๕๕  

ในระดบัในระดบั  ““หนว่ยงานยอ่ยหนว่ยงานยอ่ย”” ((สํานกัสํานกั  //  กองกอง))
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การปรบัปรงุการการปรบัปรงุการ
ควบคมุควบคมุ

ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ความเสีย่งทีย่งัมอียู่การควบคมุทีม่อียูแ่ลว้การควบคมุทีม่อียูแ่ลว้

กจิกรรมการควบคมุกจิกรรมการควบคมุความเสีย่ง
ปจัจยัความ
เสีย่ง  

(๒)

กจิกรรม
วตัถุประสงค ์
ของการ
ควบคมุ

(๑)

  อธบิายแบบอธบิายแบบ  ชือ่หนว่ยงาน .....(ระดับสํานัก/กอง)................... แบบ ค.๒
 ความเสีย่งทีม่นียัสําคญัและกจิกรรมการควบคมุความเสีย่งทีม่นียัสําคญัและกจิกรรมการควบคมุ
งวดต ัง้แตว่นัที.่....................ถงึวนัที ่....................

ลงชือ่ผูร้ายงาน.................................................
(....................................................)

ตาํแหน่ง.........................................................
วนัที ่ ... เดอืน  .................. พ.ศ. ...........
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แผนการปรบัปรงุ

(๓)

การตดิตามประเมนิผล   

(๖)

ผูร้บั 
ผดิชอบ

(๕)

กําหนด
เสร็จ

(๔)

จุดออ่นของ
การควบคมุ
หรอืความ

เสีย่งทีย่งัมอียู ่ 

(๒)

กจิกรรม
วตัถปุระสงค์
ของการ
ควบคมุ

(๑)

อธบิายแบบอธบิายแบบ ชือ่หนว่ยงาน .......(ระดับสํานัก/กอง)..................แบบ ค.๓
แผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัหนว่ยงานยอ่ย

สําหรบังวดสิน้สดุ ........................................

ลงชือ่ผูร้ายงาน.................................................
(....................................................)

ตาํแหน่ง.........................................................
วนัที.่.....เดอืน............... พ.ศ. ............
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ผูร้บั
ผดิชอบ

(๕)

แผนการปรบัปรงุ

(๓)

การตดิตาม
ประเมนิผล   

(๖)

 กําหนดเสร็จ

(๔)

จุดออ่นของ
การควบคมุ
หรอืความ
เสีย่งทีย่งัมี

อยู ่ 

(๒)

กจิกรรม
วตัถปุระสงค์
ของการ
ควบคมุ

(๑)

อธบิายแบบอธบิายแบบ ชือ่หนว่ยงาน ...(ระดับหน่วยรับตรวจ).............. แบบ ค.๔
แผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัองคก์ร
สําหรบังวดสิน้สดุ ........................................

ลงชือ่ผูร้ายงาน.................................................
(....................................................)

ตาํแหน่ง.........................................................
วนัที ่ ...... เดอืน  ............... พ.ศ. ............
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  ระเบยีบฯระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๖๖  ใหห้นว่ยรบัตรวจรายงานตอ่ใหห้นว่ยรบัตรวจรายงานตอ่  คตงคตง..ผูก้าํกบัดแูลผูก้าํกบัดแูล
อยา่งนอ้ยปีละอยา่งนอ้ยปีละ  ๑๑  คร ัง้ภายในคร ัง้ภายใน  ๙๐๙๐  วนัวนั  นบัจากสิน้ปีงบประมาณนบัจากสิน้ปีงบประมาณ
โดยมรีายละเอยีดดงันี้โดยมรีายละเอยีดดงันี้

((๑๑))  การการตดิตามประเมนิระบบตดิตามประเมนิระบบการจดัวางระบบควบคมุการจดัวางระบบควบคมุ
ภายในตามทีไ่ดจ้ดัวางไว ้ภายในตามทีไ่ดจ้ดัวางไว  ้   เป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุเป็นไปตามมาตรฐานการควบคมุ
ภายในภายในหรอืไม่หรอืไม่  ((แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๓๓  หรอืหรอื  แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปยปย..๓๓))

((๒๒))  ประเมนิความประเมนิความเพยีงพอเพยีงพอ  ความนา่เชือ่ถอืความนา่เชือ่ถอืและและประสทิธผิลประสทิธผิล
ของระบบการควบคมุภายในของระบบการควบคมุภายในบรรลวุตัถปุระสงคก์ารควบคมุบรรลวุตัถปุระสงคก์ารควบคมุ
และผลการประเมนิและผลการประเมนิแตล่ะองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคมุแตล่ะองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคมุ
ภายในภายใน((แบบแบบ  ปยปย..๒๒))

--  สภาพแวดลอ้มการควบคมุสภาพแวดลอ้มการควบคมุ
--  การประเมนิความเสีย่งการประเมนิความเสีย่ง
--  กจิกรรมการควบคมุกจิกรรมการควบคมุ
--  สารสนเทศและการสือ่สารสารสนเทศและการสือ่สาร
--  การตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผล

((๓๓))  การการประเมนิจดุออ่นประเมนิจดุออ่น((แบบแบบ  ปมปม.).)  พรอ้มขอ้เสนอแนะพรอ้มขอ้เสนอแนะและและ
แผนการปรบัปรงุแผนการปรบัปรงุ  ((ปยปย..๓๓))
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  ผงัภาพผงัภาพ
ข ัน้ตอนการตดิตามประเมนิระบบควบคมุภายในข ัน้ตอนการตดิตามประเมนิระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้    ๖๖  

ระดบัสว่นงานยอ่ยระดบัสว่นงานยอ่ย//หนว่ยงานหนว่ยงาน
ยอ่ยยอ่ย  ((สํานกัสํานกั//กองกอง))

เร ิม่ตน้เร ิม่ตน้ประเมนิประเมนิ
แบบแบบ  ปยปย..๓๓ 

แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปยปย..๓๓ 

องคป์ระกอบมาตรฐานการควบคมุภายในองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคมุภายใน  ((ผนวกผนวก  คค))

แบบแบบ  ปยปย..๒๒--๑๑

แบบแบบ  ปยปย..๒๒

ประเมนิประเมนิ
แบบสอบถามการควบคมุภายในแบบสอบถามการควบคมุภายใน((ผนวกผนวก  งง))

หรอืหรอื  แบบสอบทานแบบสอบทาน  กองคลงักองคลงั//สว่นการคลงัสว่นการคลงั

รายงานกระทรวงมหาดไทยรายงานกระทรวงมหาดไทย   ทกุงวดทกุงวด  ๓๓  เดอืนเดอืนคร ัง้แรก (ปี๒๕๕๐)ใช้
แบบตดิตาม ค. ๓

 
 
 
 
 



- ๓๕ - 
 

222222

ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย
((สํานกัสํานกั  //  กองกอง))

แบบแบบ  ปมปม..

แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปยปย..๓๓

แบบแบบ  ปยปย..  ๒๒  --  ๑๑

ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร
((อบจอบจ..//เทศบาลเทศบาล//อบตอบต..))

แบบแบบ  ปยปย..๑๑--รร

แบบแบบ  ปสปส..
สอบทานสอบทาน
รบัรองรบัรอง

ภาพการปฏบิตัติามระเบยีบฯภาพการปฏบิตัติามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้  ๖๖    ท ัง้ระบบท ัง้ระบบ
ต ัง้แตปี่ต ัง้แตปี่  ๒๕๕๑๒๕๕๑  และและ      ปีปี  ตอ่ตอ่  ๆๆ  ไปไป

((หนว่ยงานยอ่ยหนว่ยงานยอ่ย                                                        ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร))

แบบแบบ  ปยปย..๓๓..

แบบแบบ  ปยปย..๑๑..

แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปอปอ..๓๓

แบบแบบ  ปอปอ..  ๒๒

แบบแบบ  ปอปอ..๓๓..

แบบแบบ  ปอปอ..๑๑

แบบแบบ  ปยปย..  ๒๒
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กจิกรรม
วตัถุประสงค ์
ของการควบคมุ

(๑)

จดุออ่นของการ
ควบคมุหรอืความ
เสีย่งทีย่งัมอียู ่ 

(๒)

การปรบัปรงุ

(๓)

กําหนดเสร็จ
ผูร้บัผดิชอบ

(๔)

สถานะ   
ดาํเนนิการ

(๕)

การตดิตาม
ประเมนิผล

(๖)

ชือ่หนว่ยงาน .................................... แบบตดิตาม ค.๓
 รายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายใน-ระดบัหนว่ยงานยอ่ย

สําหรบังวดสิน้สดุ ........................................

ลงชือ่ผูร้ายงาน.................................................
(....................................................)

ตาํแหน่ง.........................................................
วนัที.่.............................................

ชอ่งที่ชอ่งที ่ ๑๑  ––  ๔๔  ลอกมาจากแบบลอกมาจากแบบ  คค..๓๓

ปี ๒๕๕๐ปี ๒๕๕๐

คร ัง้แรกคร ัง้แรก

สถานการณ์ดาํเนนิการ :
ดาํเนนิการแลว้เสร็จตามกําหนด
ดาํเนนิการแลว้เสร็จลา่ชา้กวา่กําหนด

X ยงัไมไ่ดด้าํเนนิการ
O อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ                      
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กจิกรรม
วตัถปุระสงค์
ของการ
ควบคมุ

(๑)

จุดออ่นของ
การควบคมุ
หรอืความ

เสีย่งทีย่งัมอียู ่ 

(๒)

วนัทีพ่บ
จุดออ่น

(๓)

การปรบัปรงุ

(๔)

กําหนดเสร็จ   
ผูร้บั

ผดิชอบ

(๕)

สถานะ
การ
ดาํเนนิ
การ 

(๖)

วธิกีารตดิตามและ
สรปุผล

การประเมนิ/
ขอ้คดิเห็น   

(๗)

  อธบิายอธบิาย  ปีปี  ๒๕๕๑๒๕๕๑  และปีตอ่ๆไปและปีตอ่ๆไป    ชือ่หนว่ยงาน....................แบบตดิตาม ปย.๓
 รายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในของงวดกอ่น-ระดบัหนว่ยงานยอ่ย

สําหรบังวดต ัง้แตว่นัที.่....เดอืน............พ.ศ. ......ถงึวนัที.่....เดอืน.............พ.ศ. .....

ลงชือ่ผูร้ายงาน.................................................
(....................................................)

ตาํแหน่ง.........................................................
วนัที ่ .................................

สถานการณ์ดาํเนนิการ :
ดาํเนนิการแลว้เสร็จตามกําหนด
ดาํเนนิการแลว้เสร็จลา่ชา้กวา่กําหนด

X ยงัไมไ่ดด้าํเนนิการ
O อยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ                      

ชอ่งที่ชอ่งที ่ ๑๑  ––  ๕๕  ลอกมาจากแบบลอกมาจากแบบ  ปยปย..๓๓  งวดกอ่นงวดกอ่น
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แบบแบบ  คค..๑๑
--  การวางโครงสรา้งการวางโครงสรา้ง
--  นํามาตรฐานนํามาตรฐาน  ๕๕  ขอ้ขอ้
วเิคราะห์วเิคราะห  ์ ““คน้หาคน้หา””
ความเสีย่งความเสีย่ง        

ขอ้มลูท ัว่ไปขอ้มลูท ัว่ไป
สรปุภารกจิและสรปุภารกจิและ
วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์

ความเสีย่งทีม่นียัสําคญัความเสีย่งทีม่นียัสําคญั
และและ  

กจิกรรมการควบคมุกจิกรรมการควบคมุ((๓๓))

((๕๕))  ผูร้บัผดิชอบผูร้บัผดิชอบ
ตดิตามประเมนิผลตดิตามประเมนิผล

วธิีวธิ ี
ตดิตามประเมนิผลตดิตามประเมนิผล

((๑๑))สภาพแวดลอ้มสภาพแวดลอ้ม
การควบคมุการควบคมุ

((๔๔))สารสนเทศสารสนเทศ
และการสือ่สารและการสือ่สาร

((๒๒))  การการ          
ประเมนิประเมนิ

  ความเสีย่งความเสีย่ง

แบบแบบ  ปยปย..๒๒
มาตรฐานมาตรฐาน  ๕๕  ขอ้ขอ้

จดัทําคร ัง้แรกปีจดัทําคร ัง้แรกปี  ๒๕๕๐๒๕๕๐  แบบแบบ  ปยปย..๒๒  คอืมาตรฐานการควบคมุภายในคอืมาตรฐานการควบคมุภายใน
๕๕  องคป์ระกอบองคป์ระกอบ      ทีไ่ดว้เิคราะหแ์ลว้จากแบบทีไ่ดว้เิคราะหแ์ลว้จากแบบ  คค..๑๑
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แบบแบบ  ปยปย..๒๒
--ประเมนิความสมเหตสุมผลประเมนิความสมเหตสุมผล
--ความนา่เชือ่ถอืของระบบฯความนา่เชือ่ถอืของระบบฯ

--ตามมาตรฐานฯตามมาตรฐานฯ
๕๕  องคป์ระกอบองคป์ระกอบ

((๒๒))  การการ
ประเมนิประเมนิ
ความเสีย่งความเสีย่ง

((๓๓))  กจิกรรมกจิกรรม
การควบคมุการควบคมุ

((๕๕))  การตดิตามการตดิตาม
ประเมนิผลประเมนิผล

((๔๔))  สารสนเทศสารสนเทศ
และการสือ่สารและการสือ่สาร

((๑๑))  สภาพแวดลอ้มสภาพแวดลอ้ม
การควบคมุการควบคมุ

วธิวีเิคราะหป์ระเมนิวธิวีเิคราะหป์ระเมนิ  แบบแบบ  ปยปย..  ๒๒  ––  ๑๑  และและ  แบบแบบ  ปยปย..  ๒๒  
ในปีงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๕๑๒๕๕๑  และและ  ปีตอ่ปีตอ่  ๆไปๆไป

ตอ้งตดิตามประเมนิมาตรฐานการควบคมุภายในตอ้งตดิตามประเมนิมาตรฐานการควบคมุภายใน
จากจาก  ““สภาพแวดลอ้มการควบคมุและขอ้เท็จจรงิสภาพแวดลอ้มการควบคมุและขอ้เท็จจรงิ””  ของของ  อปทอปท..

จดุแตก
หกั

จดุแตก
หกั
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จดุทีป่ระเมนิ                    ม/ีใช่ ไมม่/ีไมใ่ช่ คําอธบิายเพิม่เตมิ

  ๑๑..  สภาพแวดลอ้มการควบคมุสภาพแวดลอ้มการควบคมุ
ฯลฯฯลฯ

สรปุสรปุ//วธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิวธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิ

  ๒๒..  การประเมนิความเสีย่งการประเมนิความเสีย่ง
ฯลฯฯลฯ

สรปุสรปุ//วธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิวธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิ

๓๓..  กจิกรรมการควบคมุกจิกรรมการควบคมุ
ฯลฯฯลฯ

สรปุสรปุ//วธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิวธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิ

  ๔๔..  สารสนเทศและการสือ่สารสารสนเทศและการสือ่สาร
ฯลฯฯลฯ

สรปุสรปุ//วธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิวธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิ

  ๕๕..  การตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผล
ฯลฯฯลฯ

สรปุสรปุ//วธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิวธิกีารทีค่วรปฏบิตั ิ

อธบิายอธบิาย  ชือ่หนว่ยงาน............................................ แบบ ปย.๒-๑
 รายงานผลการประเมนิองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคมุภายในระดบัหนว่ยงานยอ่ย

ณ  .........................................

ชือ่ผูป้ระมวล...............................
ตาํแหนง่.....................................
วนัที ่ ........................................
ชือ่ผูส้อบทาน....................................

(หวัหนา้ระดบัหนว่ยงานยอ่ย)
ตาํแหนง่ผูอ้ํานวยการสํานกั/ผูอ้ํานวยการกอง
วนัที ่ ...............................................

แตปี่ ๒๕๕๑ และปีตอ่ๆไป  ตอ้ง
วเิคราะห ์มาตรฐานฯ ๕ องคป์ระกอบ จาก
สภาพแวดลอ้มและขอ้เท็จจรงิของ อปท.

แตปี่แตปี่  ๒๕๕๑๒๕๕๑  และปีตอ่ๆไปและปีตอ่ๆไป    ตอ้งตอ้ง
วเิคราะห์วเิคราะห ์ มาตรฐานฯมาตรฐานฯ  ๕๕  องคป์ระกอบองคป์ระกอบ  จากจาก
สภาพแวดลอ้มและขอ้เท็จจรงิของสภาพแวดลอ้มและขอ้เท็จจรงิของ  อปทอปท..
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องคป์ระกอบมาตรฐานการควบคมุภายใน ผลการประเมนิ/ ขอ้สรปุ

๑๑..  สภาพแวดลอ้มการควบคมุสภาพแวดลอ้มการควบคมุ

ฯลฯฯลฯ
๒๒..  การประเมนิความเสีย่งการประเมนิความเสีย่ง

ฯลฯฯลฯ
๓๓..  กจิกรรมการควบคมุกจิกรรมการควบคมุ

ฯลฯฯลฯ
๔๔..  สารสนเทศและการสือ่สารสารสนเทศและการสือ่สาร

ฯลฯฯลฯ
๕๕..  การตดิตามประเมนิผลการตดิตามประเมนิผล

ฯลฯฯลฯ

อธบิายอธบิาย  ชือ่หนว่ยงาน............................................ แบบ ปย.๒
 สรปุผลการประเมนิองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคมุภายในระดบัหนว่ยงานยอ่ย

ณ  ....................................

สรปุผลการประเมนิสรปุผลการประเมนิ .........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ลงชือ่ผูร้ายงาน.................................................
(....................................................)

ตาํแหน่ง.........................................................
วนัที ่ ..............................................

แตปี่ ๒๕๕๑ และปี ตอ่ๆไป  ตอ้ง
วเิคราะห ์มาตรฐานฯ ๕ องคป์ระกอบ จาก
สภาพแวดลอ้มและขอ้เท็จจรงิของ อปท.

แตปี่แตปี่  ๒๕๕๑๒๕๕๑  และปีและปี  ตอ่ๆไปตอ่ๆไป    ตอ้งตอ้ง
วเิคราะห์วเิคราะห ์ มาตรฐานฯมาตรฐานฯ  ๕๕  องคป์ระกอบองคป์ระกอบ  จากจาก
สภาพแวดลอ้มและขอ้เท็จจรงิของสภาพแวดลอ้มและขอ้เท็จจรงิของ  อปทอปท..
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กระดาษทําการ สรปุจดุออ่น เพือ่เรยีงลําดบั ความเสีย่ง สงู  กลาง  ตํา่ 

  ผงัภาพการจดัวางระบบควบคมุภายในผงัภาพการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้    ๖๖
““ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย”” ((ตอ่ตอ่))

แบบแบบ  ปมปม..

แบบแบบ  ปยปย..  ๓๓

แบบแบบ  ปยปย..  ๑๑ หนงัสอืรบัรองของหนงัสอืรบัรองของ  
ผอผอ..สํานกัสํานกั//กองกอง

นําความเสีย่งในนําความเสีย่งใน  แบบแบบ  ปมปม..
มาจดัทําแผนการปรบัปรงุมาจดัทําแผนการปรบัปรงุ

นํานํา  แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปยปย..๓๓  ((คร ัง้แรกคร ัง้แรก
แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๓๓  ))  ทีไ่ด้ท ีไ่ด ้
เครือ่งหมายเครือ่งหมาย  X , OX , O  มาปรบัปรงุมาปรบัปรงุ

นํานํา  ความเสีย่งใหม่ความเสีย่งใหม ่ มาปรบัปรงุมาปรบัปรงุ

เรยีงลําดบัแบบตา่ง ๆ รวบรวมเป็นรปูเลม่ (สง่ Center )
โดยใหม้ ีภาคผนวก คําส ัง่/หนงัสอืส ัง่การฯ ตา่ง ๆ

เรยีงลําดบัแบบตา่งเรยีงลําดบัแบบตา่ง  ๆๆ  รวบรวมเป็นรปูเลม่รวบรวมเป็นรปูเลม่  ((สง่สง่ Center Center ))
โดยใหม้ ีโดยใหม้ ี ภาคผนวกภาคผนวก  คําส ัง่คําส ัง่//หนงัสอืส ัง่การฯหนงัสอืส ัง่การฯ  ตา่งตา่ง  ๆๆ
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กจิกรรมกจิกรรม
วตัถุประสงค ์วตัถุประสงค ์ 
ของการควบคมุของการควบคมุ
((กระบวนการกระบวนการ
ปฏบิตังิานปฏบิตังิาน//
โครงการโครงการ  //  
กจิกรรมกจิกรรม//ดา้นดา้น
ของงานที่ของงานที่
ประเมนิประเมนิ        

((๑๑))

ความเสีย่งที่
ยงัมอียู่
และสาเหต ุ 

(๒)

วตัถุวตัถุ
ประสงค ์ประสงค ์
ของการของการ
ควบคมุควบคมุ
ดา้นดา้น..........

((๓๓))

ระดบัระดบั
ความเสีย่งความเสีย่ง
((พจิารณาพจิารณา
ดา้นดา้น

  โอกาสโอกาส
และและ

ผลกระทบผลกระทบ))

((๔๔))

การควบคมุที่
มอียูแ่ลว้

(๕)

การประเมนิ
การควบคมุ

(๖)

จุดออ่น
และสาเหต ุ

(๗)

การปรบัปรุง
การควบคมุ

(๘)

  ลอกมาจากลอกมาจาก
แบบตดิตามแบบตดิตาม    
ปยปย..๓๓
ชอ่งที่ชอ่งที ่ ๔๔

  การการ
ปรบัปรงุปรบัปรงุ

ระบุผลระบุผล
การประเมนิการประเมนิ
จากการที่จากการที่
ไดท้าํการไดท้าํการ
ปรบัปรงุปรบัปรงุ
มาแลว้จากมาแลว้จาก  
ชอ่งที่ชอ่งที ่ ๕๕

  ระบุระบุ  ตามตาม
ขอ้เท็จจริขอ้เท็จจรงิง
เนือ่งมาเนือ่งมา
จากการที่จากการที่
ไดป้ระเมนิไดป้ระเมนิ  
ผลผล

การควบคมุการควบคมุ
ในชอ่งที่ในชอ่งที ่ ๖๖

  อธบิายอธบิาย      ชือ่หนว่ยงาน  .................................... แบบ ปม.
 แบบประเมนิการควบคมุภายในระดบัหนว่ยงานยอ่ย

สําหรบังวดต ัง้แตว่นัที.่....เดอืน............พ.ศ. .... ถงึวนัที.่....เดอืน.............พ.ศ. ....

ลงชือ่ผูร้ายงาน.................................................
(....................................................)

ตาํแหน่ง.........................................................
วนัที ่ .............................................

ลอกมาจากลอกมาจาก
แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปยปย..๓๓

((คร ัง้แรกคร ัง้แรก  แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๓๓))
ชอ่งที่ชอ่งที ่ ๑๑  และและ  
ชอ่งที่ชอ่งที ่ ๒๒

  ตามลําดบัตามลําดบั

บนัทกึ “กจิกรรมความเสีย่ง” ใน 
แบบตดิตาม ปย.๓ ทีไ่ดเ้ครือ่งหมาย X O
และ ความเสีย่งใหม ่มาดําเนนิการปรบัปรุง

บนัทกึบนัทกึ  ““กจิกรรมความเสีย่งกจิกรรมความเสีย่ง””  ในใน  
แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปยปย..๓๓  ทีไ่ดเ้ครือ่งหมายทีไ่ดเ้ครือ่งหมาย  X OX O
และและ  ความเสีย่งใหม่ความเสีย่งใหม่  มาดําเนนิการปรบัปรุงมาดําเนนิการปรบัปรุง

 
 
 
 
 
 

333333

กระดาษทําการ สรปุจดุออ่น เพือ่เรยีงลําดบั ความเสีย่ง สงู  กลาง  ตํา่ 

  ผงัภาพการจดัวางระบบควบคมุภายในผงัภาพการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้    ๖๖
““ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย”” ((ตอ่ตอ่))

แบบแบบ  ปมปม..

แบบแบบ  ปยปย..  ๓๓

แบบแบบ  ปยปย..  ๑๑ หนงัสอืรบัรองของหนงัสอืรบัรองของ  
ผอผอ..สํานกัสํานกั//กองกอง

นําความเสีย่งในนําความเสีย่งใน  แบบแบบ  ปมปม..
มาจดัทําแผนการปรบัปรงุมาจดัทําแผนการปรบัปรงุ

นํานํา  แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปยปย..๓๓  ((คร ัง้แรกคร ัง้แรก
แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๓๓  ))  ทีไ่ด้ท ีไ่ด ้
เครือ่งหมายเครือ่งหมาย  X , OX , O  มาปรบัปรงุมาปรบัปรงุ

นํานํา  ความเสีย่งใหม่ความเสีย่งใหม ่ มาปรบัปรงุมาปรบัปรงุ

เรยีงลําดบัแบบตา่ง ๆ รวบรวมเป็นรปูเลม่ (สง่ Center )
โดยใหม้ ีภาคผนวก คําส ัง่/หนงัสอืส ัง่การฯ ตา่ง ๆ

เรยีงลําดบัแบบตา่งเรยีงลําดบัแบบตา่ง  ๆๆ  รวบรวมเป็นรปูเลม่รวบรวมเป็นรปูเลม่  ((สง่สง่ Center Center ))
โดยใหม้ ีโดยใหม้ ี ภาคผนวกภาคผนวก  คําส ัง่คําส ัง่//หนงัสอืส ัง่การฯหนงัสอืส ัง่การฯ  ตา่งตา่ง  ๆๆ

 
 
 



- ๔๐ - 
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กจิกรรมกจิกรรม
วตัถปุระสงค์วตัถปุระสงค์
ของการของการ
ควบคมุควบคมุ

((๑๑))

จุดออ่นจุดออ่น
ของการของการ

ควบคมุควบคมุ  หรอืหรอื
ความเสีย่งความเสีย่ง
ทีย่งัมอียู่ท ีย่งัมอียู่    

((๒๒))

วนัทีพ่บวนัทีพ่บ
จุดออ่นจุดออ่น

((๓๓))

การปรบัปรงุการปรบัปรงุ

((๔๔))

กําหนดเสร็จกําหนดเสร็จ//
ผูร้บัผูร้บั
ผดิชอบผดิชอบ

((๕๕))

หมายเหตุหมายเหตุ
((การตดิตามการตดิตาม
ประเมนิผลประเมนิผล))

((๖๖))

อธบิายอธบิาย              ชือ่หนว่ยงานชือ่หนว่ยงาน .................................... แบบ ปย.๓
แผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัหนว่ยงานยอ่ยแผนการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัหนว่ยงานยอ่ย

สําหรบังวดสิน้สดุสําหรบังวดสิน้สดุ  ..........................................................................

ลงชือ่ผูร้ายงาน.................................................
(....................................................)

ตาํแหน่ง.........................................................
วนัที ่ ................................................
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กระดาษทําการ สรปุจดุออ่น เพือ่เรยีงลําดบั ความเสีย่ง สงู  กลาง  ตํา่ 

  ผงัภาพการจดัวางระบบควบคมุภายในผงัภาพการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้    ๖๖
““ระดบัหนว่ยงานยอ่ยระดบัหนว่ยงานยอ่ย”” ((ตอ่ตอ่))

แบบแบบ  ปมปม..

แบบแบบ  ปยปย..  ๓๓

แบบแบบ  ปยปย..  ๑๑ หนงัสอืรบัรองของหนงัสอืรบัรองของ  
ผอผอ..สํานกัสํานกั//กองกอง

นําความเสีย่งในนําความเสีย่งใน  แบบแบบ  ปมปม..
มาจดัทําแผนการปรบัปรงุมาจดัทําแผนการปรบัปรงุ

นํานํา  แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปยปย..๓๓  ((คร ัง้แรกคร ัง้แรก
แบบตดิตามแบบตดิตาม  คค..๓๓  ))  ทีไ่ด้ท ีไ่ด ้
เครือ่งหมายเครือ่งหมาย  X , OX , O  มาปรบัปรงุมาปรบัปรงุ

นํานํา  ความเสีย่งใหม่ความเสีย่งใหม ่ มาปรบัปรงุมาปรบัปรงุ

เรยีงลําดบัแบบตา่ง ๆ รวบรวมเป็นรปูเลม่ (สง่ Center )
โดยใหม้ ีภาคผนวก คําส ัง่/หนงัสอืส ัง่การฯ ตา่ง ๆ

เรยีงลําดบัแบบตา่งเรยีงลําดบัแบบตา่ง  ๆๆ  รวบรวมเป็นรปูเลม่รวบรวมเป็นรปูเลม่  ((สง่สง่ Center Center ))
โดยใหม้ ีโดยใหม้ ี ภาคผนวกภาคผนวก  คําส ัง่คําส ัง่//หนงัสอืส ัง่การฯหนงัสอืส ัง่การฯ  ตา่งตา่ง  ๆๆ

 
 
 
 



 
- ๔๑ - 
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แบบ ปย. ๑
หนงัสอืรบัรองการควบคมุภายในของ  

ผูบ้รหิารระดบัสว่นงานยอ่ย
(ตามระเบยีบฯ  ขอ้ ๖)

แบบที ่๑  กรณีไมพ่บจดุออ่นทีม่นียัสําคญั
แบบที ่๒  กรณีพบจดุออ่นทีม่นียัสําคญั
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แบบ ปส.
รายงานผลการสอบทานการประเมนิการควบคมุภายใน 

ตามระเบยีบฯ  ขอ้ ๖ 
 โดยผูต้รวจสอบภายใน  หรอื หนว่ยตรวจสอบภายใน

แบบที ่๑  กรณีไมพ่บขอ้บกพรอ่ง หรอื ขอ้สงัเกต
ทีม่นียัสําคญั

แบบที ่๒  กรณีพบขอ้บกพรอ่ง หรอื ขอ้สงัเกต
ทีม่นียัสําคญั

 
 
 



- ๔๒ - 
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แบบ ปย. ๑-ร
หนงัสอืรบัรองการควบคมุภายในของ  

เจา้หนา้ทีร่ะดบัอาวโุส
(ตามระเบยีบฯ  ขอ้ ๖)

แบบที ่๑  กรณีไมพ่บจดุออ่นทีม่นียัสําคญั
แบบที ่๒  กรณีพบจดุออ่นทีม่นียัสําคญั

 
 
 
 
 
 

373737

ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร  
((อบจอบจ..  เทศบาลเทศบาล  อบตอบต..))

จนทจนท..ระดบัอาวโุสระดบัอาวโุส  ((ปลดัปลดั  อปทอปท..))

แบบแบบ  ปยปย..๑๑--  รร

CenterCenter ((เลขานกุารฯเลขานกุารฯ))  ประเมนิในภาพรวมประเมนิในภาพรวม  ของของ
องคก์รองคก์ร          แลว้สง่ให้แลว้สง่ให ้ ““ผูต้รวจสอบผูต้รวจสอบ”” ๒๒  ทางทาง  

แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปอปอ..๓๓
((คร ัง้กอ่นคร ัง้กอ่น  ((๒๕๕๐๒๕๕๐))  ใชแ้บบใชแ้บบ

ตดิตามตดิตาม  คค..๔๔))
แบบ ปอ. ๒  
แบบแบบ ปม.(กรณีพบความเสีย่ง)
แบบแบบ ปอ. ๓ 

ผูต้รวจสอบภายในผูต้รวจสอบภายใน(กรณีไมม่ผีูต้รวจสอบภายในไมต่อ้งจดัทาํ)

แบบแบบ  ปสปส..
รายงานผูบ้รหิารทอ้งถิน่รายงานผูบ้รหิารทอ้งถิน่  
และและ      ออกรายงานออกรายงาน  สง่สง่....

๑๑..  แบบตดิตามแบบตดิตาม  ปอปอ..๓๓  ((คร ัง้กอ่นคร ัง้กอ่น((๒๕๕๐๒๕๕๐))ใชแ้บบตดิตามใชแ้บบตดิตาม  คค..๔๔))
๒๒..  แบบแบบ  ปอปอ..  ๒๒
๓๓..  แบบแบบ  ปอปอ..  ๓๓

๔๔..  แบบแบบ  ปอปอ..  ๑๑
๕๕..  แบบแบบ  ปสปส..
๖๖..  ภาคผนวกภาคผนวก    คาํส ัง่คาํส ัง่//หนงัสอืส ัง่การหนงัสอืส ัง่การ  ฯลฯฯลฯ

คตงคตง..

ผูก้ํากบัดแูลผูก้ํากบัดแูล

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย
รายงานเป็นหนงัสอืรายงานเป็นหนงัสอื

  ผงัภาพการจดัวางระบบควบคมุภายในผงัภาพการจดัวางระบบควบคมุภายใน  ตามระเบยีบฯตามระเบยีบฯ  ขอ้ขอ้    ๖๖
““ระดบัองคก์รระดบัองคก์ร”” ((ตอ่ตอ่))

แบบแบบ ปอ. ๑ 

๓๐ 

ธ.ค.

ของุ
ทกุปี

๓๐๓๐  

ธธ..คค..

ของุของุ
ทกุปีทกุปี

รปูเลม่รปูเลม่

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนทีส่อง่  
 

ตวัอยา่ง 
การรายงานการตดิตามประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
(ตามระเบยีบฯ ขอ้ ๖) 

    ของ 
เทศบาลตาํบลอนัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่ง 
 

   ๑.ระดบัหนว่ยงานยอ่ย 
(ตามระเบยีบฯ ขอ้ ๖) 

 
๑.๑ สานกัปลดัํ   ทต. อนัตรา 

        - แบบ ตดิตาม ปย. ๓ 
- แบบ ปย. ๒-๑ 

                                - แบบ ปย. ๒ 
                                - แบบ ปม. 
                                - แบบ ปย.๓ 

                                - แบบ ปย.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๓ - 
ชื่อหน่วยงาน   สาํนักปลัด  เทศบาลตาํบลอันตรา 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัส่วนงานย่อย 

 สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑..ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๐... ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรม/วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม  

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

งานนโยบายและแผน 
๑. กจิกรรม 

การจดัทําแผนพฒันา

เทศบาลประจําปี 
 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อการเตรียมโครงการ

ตา่งๆ ให้อยูล่กัษณะที่พร้อม

จะบรรจใุนเอกสาร

งบประมาณประจําปี      

และนําไปปฏิบตัไิด้ทนัที  

เมื่อได้รับงบประมาณ 

 ความเสี่ยง 
  - แผนพฒันายงัไม่

สามารถแก้ไขปัญหาความ

ต้องการของประชาชนได้

อยา่งแท้จริง 
สาเหตุ  
   - ประชาชนไม่ให้

ความสําคญัเข้าร่วมประชมุ

ประชาคม 

๑๐ ต.ค. ๕๐     ๑. รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ 
ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ 
ในการเข้ามาชว่ยคดิ ช่วยทํา 
ในการพฒันาท้องถิ่นของตน 
   ๒. ประสานความร่วมมือ 
จากทกุภาคสว่นอําเภอ  

กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ชมุชน  

และภาคเอกชนตา่ง ๆ          

ในการจดัประชมุประชาคม 
   ๓. ตัง้คณะทํางานสํารวจ

ความคดิเห็นของประชาชน  

(  ๙๐  วนั) 

๑๕ ม.ค. ๕๑ 

๑.นายเดชา  โชคช่วย      

(หวัหน้าสํานกัปลดั) 
    ๒.นายมารุต  สดุสงวน 

(จนท.วิเคราะห์ฯ ๖) 
 

 
 

 
 

การตดิตามประเมินผล                       
กิจกรรม  “ การจัดทาํแผนพฒันา

เทศบาลประจาํปี ” มีการควบคมุ          

ที่เพียงพอแล้ว บรรลวุตัถปุระสงค์ของ     

การควบคมุ โดยดําเนินการดงันี ้
   ๑. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ ให้ประชาชน

เห็นถึงประโยชน์ ในการเข้ามามีสว่นร่วม

พฒันาท้องถิ่นของตน โดยประสานความ

ร่วมมือจากทกุภาคสว่นอําเภอ/กํานนั/

ผู้ใหญ่บ้าน ในการจดัประชมุประชาคม

และให้ประชาชนในแตล่ะหมู่บ้านเข้าร่วม

ประชมุ ณ  ที่ทําการกํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน 

 ∗ สถานะการดําเนินการ : 
      =  ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด 

    =  ดําเนินการแล้ว เสร็จลา่ช้ากวา่กําหนด 

       =  ยงัไม่ดําเนินการ 

      =  อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 

      แบบตดิตาม ปย.๓  



- ๔๔ - 
ชื่อหน่วยงาน   สาํนักปลัด  เทศบาลตาํบลอันตรา 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัส่วนงานย่อย 

 สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่..๑..ตุลาคม..พ.ศ. ๒๕๕๐..ถงึวันที่..๓๐.. กันยายน..พ.ศ. ๒๕๕๑..    
กจิกรรม/วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 
 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

 

 

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 

ข้อคิดเหน็ 

 

 

(๗) 

   ความต้องการพฒันาท้องถิ่น     

ของประชาชน 

๔. จดัทําโครงการอบรมให้ความรู้ 

จงูใจโดยการนําไปศกึษาดงูาน

ท้องถิ่น “ต้นแบบ” ที่ประสบ

ความสําเร็จ จากผลที่ประชาชนเข้า

ไปมีสว่นร่วมและได้รับความสําเร็จ 

ชมุชนอยูด่ีมีสขุ 

  แบง่การอบรมเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๒ วนั  โดยเชิญ

ผู้ เชี่ยวชาญด้านการวางแผนมาเป็นวิทยากร

ให้ความรู้   มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม

ประชมุจํานวนมาก และแสดงความคดิเห็น

หลากหลาย  ทําให้การจดัทําแผนพฒันา

เทศบาลประจําปี ได้รับการแก้ไขปัญหา 
ความต้องการของประชาชนได้อยา่งแท้จริง

ในระดบัหนึง่   
    ๒. จดัทําโครงการอบรมให้ความรู้และ

เดนิทางไปศกึษาดงูานท้องถิ่น “ต้นแบบ”   
ที่มีการบริหารจดัการที่ดี  และประสบความ 
สําเร็จจากผลที่ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วม 

และได้รับความสําเร็จชมุชนอยูด่ีมีสขุ 
 

 
 
 

    แบบตดิตาม ปย.๓ (ต่อ) 



- ๔๕ - 
ชื่อหน่วยงาน   สาํนักปลัด  เทศบาลตาํบลอันตรา 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัส่วนงานย่อย 

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑..ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรม/วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
๒. กจิกรรม 
การดําเนินงานแก้ปัญหา

ยาเสพตดิ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อป้องกนัการแพร่

ขยายของยาเสพตดิในเขต

พืน้ที่ และฟืน้ฟผูู้ตดิ

ยาเสพตดิให้หายจากตดิ

ยาและมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
  ๒. เพื่อสนองนโยบาย

ของรัฐบาล 

จุดอ่อน  
  -  มีเยาวชนตดิยาเสพตดิ

เพิ่มมากขึน้ ผู้ได้รับ      

การบําบดัแล้วหนักลบัมา   

เสพยาอีก 
สาเหตุ    
  -  เดก็และเยาวชนไม่ได้

เรียนหนงัสือตอ่  เนื่องจาก

ยากจน ผู้ได้รับการบําบดั

แล้ว ไม่มีงานทําจงึหนัมา

เสพและค้ายาอีก 

๑๕ ต.ค. ๕๐ 
    

๑. นําเข้าที่ประชุมสภา 

กําหนดแผนงานโครงการ    
การแก้ปัญหายาเสพตดิ  เพื่อ

อนมุตังิบประมาณ “ขยาย
พืน้ที่ที่เป็นปัจจัยบวก”  
เช่น ศนูย์กีฬา อบรมอาชีพ 

ห้องสมดุ คอมพิวเตอร์     

เป็นต้น 

๒. แต่งตัง้คณะ กรรมการ

ป้องกนัและปราบปราม      

ยาเสพตดิ ของ ทต. 

 

( ๒๔๐ วนั) 

       ๑๕ มิ.ย. ๕๑ 

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปราม      

ยาเสพตดิ ทต.อนัตรา 
 
 

 

      การตดิตามประเมินผล 
   กิจกรรม  “ การดาํเนินงานแก้ปัญหา

ยาเสพตดิ” มีการควบคมุที่เพียงพอ  บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุได้ในระดบั

หนึง่ โดย ทต. ได้ดําเนินการ ดงันี ้
   ๑. จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและปราบปราม  

ยาเสพตดิของ ทต. และแตง่ตัง้

คณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ 
   ๒. จดัโครงการ “ลานสานฝันเยาวชน ”  
ตามโครงการ To be number ๑  เพื่อให้
เยาวชน กล้าคดิ กล้าทํา กล้าแสดงออก

ในทางที่ถกูต้อง และเข้าถึงกิจกรรมของตน

อยา่งอิสระ  เชน่  การเลน่ดนตรีไทย 

 

 
 
 
 

แบบตดิตาม ปย.๓ (ต่อ) 



- ๔๖ - 
ชื่อหน่วยงาน   สาํนักปลัด  เทศบาลตาํบลอันตรา 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัส่วนงานย่อย 

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรมวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

   ๓. จดัตัง้ศนย์ู ป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพตดิ ของ 

ทต.อนัตรา 

๔. จดัทาํแผนงาน โครงการ 
การแก้ปัญหายาเสพตดิ 
แบบบรูณาการ ดงันี ้
     ๔.๑ จดั “ลานสานฝัน

เยาวชน” ให้สอดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมของพืน้ที่ 

เพื่อให้เยาวชนเข้าถึงกิจกรรม

ของตนอยา่งอิสระ   

 

   การประกวดร้องเพลง การวาดรูป การเลน่ 

กีฬา ฯลฯ 

   ๓. จดัให้มี “ ศนูย์ฝึกอาชีพ ” เช่น       

ช่างไม้ ,ชา่งไฟฟ้า, ช่างซอ่มรถยนต์ ,ช่างตดั

ผม และ ช่างศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ เพื่อเป็น

วิชาตดิตวัสามารถนําไปประกอบอาชีพเลีย้ง

ตวัเองและครอบครัวได้  แตเ่นื่องจาก

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  ภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า  ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวนการ

ค้ายาเสพตดิ  มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ 

รวมทัง้ผู้ ที่ได้รับการบําบดัแล้วบางสว่นยงัไม่

มีงานทํา มีรายได้ไม่เพียงพอ เกิความเครียด  

จงึหนัมาเสพและค้ายาอีก 

    
 
 
 
 

 แบบตดิตาม ปย.๓ (ต่อ) 



- ๔๗ - 
ชื่อหน่วยงาน   สาํนักปลัด  เทศบาลตาํบลอันตรา 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัส่วนงานย่อย 

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่ ...๑... ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรมวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

    เช่น  สง่เสริมดนตรีไทย  วาดรูป 

Internet  กีฬาชกมวย ปิงปอง  

เทนนิส ตระกร้อ   

    ๔.๒  จดัให้มี “ศนูย์ฝึกอาชีพ” 

ช่างไม้ ,ชา่งไฟฟ้า, ช่างซอ่มรถยนต์  

ช่างตดัผม และช่างศลิปหตัถกรรม

ตา่ง ๆ     
    ๔.๓  สร้างเครือข่ายในการ

ประสานงานกบั ศอ.ปส. อําเภอ /

จงัหวดั และตํารวจ  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
    

แบบตดิตาม ปย.๓ (ต่อ) 



- ๔๘ - 
ชื่อหน่วยงาน   สาํนักปลัด  เทศบาลตาํบลอันตรา 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัส่วนงานย่อย 

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรมวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

     ๔.๔ จัดทาํแผนรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ประชาคมในพืน้ที่   

ผา่นสื่อวิทยชุมุชน สิง่พิมพ์ แผน่พบั 

เพื่อให้เกิดการสนบัสนนุการจดัระเบียบ

สงัคม ร่วมมือ ร่วมใจเป็นหเูป็นตา   

ดแูลเยาวชนผู้ตดิยาเสพตดิ และสกดักัน้ 

การแพร่ระบาดยาเสพตดิ และแจ้งขา่ว

เพื่อนําผู้ตดิยาเสพตดิเข้ารับการฟืน้ฟู

บําบดั 

 

   

∗  สถานะการดําเนินการ : 
     =  ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด 

    =  ดําเนินการแล้ว เสร็จลา่ช้ากวา่กําหนด 

      =  ยงัไม่ดําเนินการ  

      =  อยูร่ะหวา่งดําเนินการ 

แบบตดิตาม ปย.๓ (ต่อ) 

               ชื่อผู้รายงาน............................................................... 
                                 (นายเดชา  โชคช่วย) 

                      ตําแหน่ง .....หวัหน้าสํานกัปลดั เทศบาลตําบลอนัตรา......... 

                                                    วนัที่...๑๕...ตลุาคม...๒๕๕๑... 



- ๔๙ -  
 

ช่ือหน่วยงาน...งานนโยบายและแผน..สาํนักปลัด..เทศบาลตาํบลอันตรา... 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ   วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
(๑) 

มี/ใช่ 
 

(๒) 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 
(๓) 

ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป 
 

(๔) 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   “ กจิกรรมการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาลประจาํปี ”  
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คอื 

ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีสว่นร่วมเสนอปัญหา

ความต้องการ  โดยอ้างวา่ไม่มีเงินคา่เดนิทาง  และ

เรียกร้องคา่ตอบแทน 
 ๒.  การประเมินความเส่ียง 
  “ กจิกรรมการจัดทาํแผนพฒันาเทศบาลประจาํปี ” 
         ความเสี่ยง 
   -  ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอ

ปัญหาความต้องการ โดยอ้างว่าไม่มีเงินค่าเดินทาง  

และเรียกร้องคา่ตอบแทน 
  ๓.  กจิกรรมการควบคุม 
 “ กจิกรรมการจัดทาํแผนพฒันาเทศบาลประจาํปี ” 
กําหนดกิจกรรมขึน้มาควบคมุดงันี ้
         ๑. รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเห็นถึง

ประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคดิ ช่วยทําในการพฒันา

ท้องถ่ินของตน 
         ๒. ประสานความร่วมมือจากทกุภาคสว่นอําเภอ  

กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่ชมุชน  และภาคเอกชนตา่ง ๆ ใน

การจดัประชมุประชาคม 
         ๓. ตัง้คณะทํางานสํารวจความคดิเห็นของประชาชน 
ความต้องการพฒันาท้องถ่ินของประชาชน 
         ๔. จดัทําโครงการอบรมให้ความรู้ จงูใจโดยการ

นําไปศกึษาดงูานท้องถ่ิน  “ต้นแบบ”  ท่ีประสบ

ความสําเร็จ จากผลท่ีประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมและได้รับ

ความสําเร็จ ชมุชนอยูด่ีมีสขุ 
  

  ผลการประเมนิ 
งานนโยบายและแผน สํานกัปลดั เทศบาลตําบล

อนัตรา ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคมุภายใน  

จากภารกิจงานประจํา พบวา่ มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม  

จากรายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผน 
การปรับปรุง (แบบตดิตาม ปย.๓) พบวา่ 
   “ กจิกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล
ประจาํปี ” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยดําเนินการ คือ 
       ๑.๑ รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ ให้ประชาชนเห็น 
ถึงประโยชน์ ในการเข้ามามีสว่นร่วมพฒันาท้องถ่ิน   

ของตน โดยประสานความร่วมมือจากทกุภาคสว่น

อําเภอ/กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน ในการจดัประชมุประชาคม 

และให้ประชาชนในแตล่ะหมู่บ้านเข้าร่วมประชมุ     

ณ ท่ีทําการกํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน แบง่การอบรมเป็น  
๔ รุ่นๆ ละ ๒ วนั  โดยเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการ

วางแผนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ มีประชาชนให้

ความสนใจเข้าร่วมประชมุจํานวนมาก และแสดง

ความคดิเห็นหลากหลาย  ทําให้การจดัทําแผนพฒันา

เทศบาลประจําปี ได้รับการแก้ไขปัญหาความต้องการ

ของประชาชนได้อยา่งแท้จริงในระดบัหนึง่   
      ๑.๒ จดัทําโครงการอบรมให้ความรู้และเดนิทาง 
ไปศกึษาดงูานท้องถ่ิน  “ต้นแบบ ”  ท่ีมีการบริหาร 
จดัการท่ีดี และประสบความสําเร็จจากผลท่ีประชาชน

เข้าไปมีสว่นร่วมและได้รับความสําเร็จชมุชนอยูด่ีมีสขุ 

 

 

แบบ ปย.๒-๑ 



- ๕๐ - 
 

ช่ือหน่วยงาน...งานนโยบายและแผน...สาํนักปลัด เทศบาลตาํบลอันตรา... 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ   วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
(๑) 

มี/ใช่ 
 

(๒) 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 
(๓) 

ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป 
 

(๔) 
  ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
   “  กจิกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจาํปี ” 
      -  ปรับปรุงคําสัง่แบง่งานให้มีความชดัเจน      

สํารวจข้อมลูเพิ่มเตมิจากสภาพแวดล้อมภายใน  

และสภาพแวดล้อมภายนอก  ประชาสมัพนัธ์ให้

ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัทําแผน 

พฒันาเทศบาลทกุรูปแบบ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 

ให้ประชาชนทราบ  ผา่นเสียงตามสาย  แผน่พบั   

จดัประชมุในชมุชน  หอกระจายขา่ว และการจดั

โครงการฝึกอบรม  และฝึกปฏิบตัพิฒันาบคุลากร 
  ๕. การตดิตามประเมินผล 
       - ใช้แบบรายงานการประชมุเป็นเคร่ืองมือใน 

การตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง  

 โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตั ิ และปลดั ทต.อนัตรา  

 ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการตดิตามการ

ปฏิบตัติามแผนการปรับปรุง ฯ (แบบตดิตาม ปย.๓)  

พบวา่ “  กจิกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล

ประจาํปี ”  มีการควบคมุท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุ 

   

 

 

 

 

 

 

แบบ ปย.๒-๑ (ต่อ) 

 ลงช่ือ.........................................................ผู้ประมวล          

(นายมารุต   สดุสงวน)                         
ตําแหน่ง....หวัหน้างานนโยบายและแผน...... 

  ลงช่ือ..........................................................ผู้สอบทาน    

(นายเดชา  โชคช่วย)          
  ตําแหน่ง...หวัหน้าสํานกัปลดั เทศบาลตําบลอนัตรา...        



- ๕๑ - 
 

ช่ือหน่วยงาน...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั..สาํนักปลัด..เทศบาลตาํบลอันตรา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ   วันที่...๓๐...เดอืน..กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
(๑) 

มี/ใช่ 
 

(๒) 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 
(๓) 

ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป 
 

(๔) 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     “ กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ”    
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

เน่ืองจากเยาวชนผู้ตดิยาเสพตดิ มีจํานวนเพิม่มากขึน้  

และผู้ ท่ีได้รับการบําบดัแล้ว หนักลบัมาเสพยาอีก 

สาเหตเุกิดจากเดก็และเยาวชนไม่ได้เรียนหนงัสือตอ่ 

ครอบครัวฐานะทางบ้านยากจน ไมมี่รายได้ ไม่มีงานทํา  

มีเวลาวา่งจงึมัว่สมุเสพยา 
๒. การประเมนิความเส่ียง 
     “ กิจกรรมการดําเนินงานแก้ปัญหายาเสพติด”  

ความเสี่ยง 
       -  มีเยาวชนตดิยาเสพตดิเพิ่มมากขึน้ และผู้ ท่ีได้รับ    

การบําบดัแล้ว หนักลบัมาเสพยาอีก 
๓. กจิกรรมการควบคุม 
   “ กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ ” 
กําหนดกิจกรรมขึน้มาควบคมุดงันี ้       
      ๑. นําเข้าที่ประชุมสภา กําหนดแผนงาน 

โครงการ การแก้ปัญหายาเสพตดิ เพ่ืออนมุตัิ

งบประมาณ “ขยายพืน้ที่ที่เป็นปัจจัยบวก” เช่น ศนูย์

กีฬา อบรมอาชีพ ห้องสมดุ คอมพวิเตอร์ เป็นต้น 
        ๒. แต่งตัง้คณะ กรรมการป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ ของ ทต. 

        ๓. จดัตัง้ศนย์ู ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ   

ของ ทต.อนัตรา 

        ๔. จดัทาํแผนงาน โครงการการแก้ปัญหา 
ยาเสพตดิแบบบรณาการู   ดงันี ้

  ผลการประเมนิ 
      งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   
สํานกัปลดั เทศบาลตําบลอนัตรา ได้วิเคราะห์

ประเมินผลการควบคมุภายในจากภารกิจงานประจํา 
ตามคําสัง่แบง่งาน  พบความเสี่ยง ๑ กิจกรรม 
จากรายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผน 
การปรับปรุง (แบบตดิตาม ปย.๓)  พบวา่ 
   “ กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ ” 
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุมได้ในระดับหน่ึง โดย ทต.ได้ดําเนินการ

ดงันี ้
      ๒.๑ จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและปราบปราม               

ยาเสพตดิของ ทต. และแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

รับผิดชอบดําเนินการ 
   ๒.๒ จดัโครงการ “ลานสานฝันเยาวชน” 

ตามโครงการ To be number ๑  เพ่ือให้เยาวชน     

กล้าคดิ กล้าทํา และกล้าแสดงออกในทางที่ถกูต้อง      

และเข้าถึงกิจกรรมของตนอยา่งอิสระ เช่น การเลน่ 

ดนตรีไทย การประกวดร้องเพลง การเลน่กีฬา ฯลฯ 
       ๒.๓ จดัให้มี “ ศนูย์ฝึกอาชีพ” เช่น  ช่างไม้         

ช่างไฟฟ้า, ช่างซอ่มรถยนต์ ,ชา่งตดัผม  และช่าง

ศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ  เพ่ือเป็นวิชาตดิตวัสามารถ       

นําไปประกอบอาชีพเลีย้งตวัเองและครอบครัวได้   
      แตอ่ยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสภาพแวดล้อม 
ท่ีเปล่ียนไป  ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ประชาชนมีฐาน

ยากจน กระบวนการค้ายาเสพตดิ มีความซบัซ้อนมาก

ยิ่งขึน้  รวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับการบําบดัแล้วบางสว่นยงัไม่มี

งานทํา  มีรายได้ไม่เพียงพอ  เกิดความเครียด  จงึหนั 

มาเสพและค้ายาอีก 

แบบ ปย.๒-๑ 



- ๕๒ - 
 

ช่ือหน่วยงาน...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั....สาํนักปลัด...เทศบาลตาํบลอันตรา.. 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ   วันที่...๓๐..เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
(๑) 

มี/ใช่ 
 

(๒) 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 
(๓) 

ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป 
 

(๔) 

         ๔.๑  จดั “ลานสานฝันเยาวชน” ให้สอดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี เพ่ือให้เยาวชนเข้าถึงกิจกรรม 

ของตนอยา่งอิสระ เช่น  สง่เสริมดนตรีไทย  วาดรูป  

Internet   กีฬาชกมวย  ปิงปอง  เทนนิส  ตระก้อ ฯลฯ 

        ๔.๒  จดัให้มี “ศนูย์ฝึกอาชีพ” ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้า  

ช่างซอ่มรถยนต์  ,ช่างตดัผม และช่างศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ   

         ๔.๓  สร้างเครือข่าย ในการประสานงานกบั ศอ.ปส. 

อําเภอ /จงัหวดั และตํารวจ       

         ๔.๔  จดัทาํแผนรณรงค์ประชาสัมพนัธ์  ประชาชน 

ในพืน้ท่ี ผา่นสื่อวิทยชุมุชน สิง่พิมพ์ แผน่พบั เพ่ือให้เกิด 

การสนบัสนนุการจดัระเบียบสงัคม ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นห ู

เป็นตา ดแูลเยาวชนผู้ตดิยาเสพตดิ และสกดักัน้การแพร่

ระบาดยาเสพตดิ และแจ้งขา่วเพื่อนําผู้ตดิยาเสพตดิเข้ารับ

การฟืน้ฟบํูาบดั 

  ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
    “ กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ ” 
         -   ปรับปรุงคําสัง่แบง่งานให้มีความชดัเจน 

และแจ้งเวียนเพ่ือทราบ 

          -  จดัทําคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการป้องกนั 

และปราบปรามยาเสพตดิ 

          -  จดัโครงการ “ ลานสานฝันเยาวชน ” ตาม

โครงการ To  be  number ๑  เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้

ประชาชนทราบ ผา่นเสียงตามสาย หอกระจายขา่ว แผน่

พบั ป้ายผ้า สถานีวิทย ุสถานีโทรทศัน์ท้องถ่ิน ฯลฯ 

          -  จดัโครงการอบรมเยาวชนให้เข้ารับ “การฝึก

อาชีพ”  เพ่ือเป็นวิชาตดิตวัสามารถนําไปประกอบอาชีพ

เลีย้งตวัเองและครอบครัวได้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒-๑ 



- ๕๓ - 
 

ช่ือหน่วยงาน...งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั....สาํนักปลัด...เทศบาลตาํบลอันตรา.. 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ   วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

 
(๑) 

มี/ใช่ 
 

(๒) 

ไม่มี/
ไม่ใช่ 
(๓) 

ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป 
 

(๔) 
  ๕. การตดิตามประเมินผล 
       ใช้แบบรายงานการประชมุเป็นเคร่ืองมือ 

ในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่ง 

ตอ่เน่ือง โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตั ิและปลดั ทต.อนัตรา   

ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการตดิตามการ

ปฏิบตัติามแผนการปรับปรุงฯ  (แบบตดิตาม ปย.๓)  

พบวา่ 
 กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ         
มีการควบคมุท่ีเพียงพอ  บรรลวุตัถปุระสงค์ของ 

การควบคมุได้ในระดบัหนึง่  แตย่งัคงมีจดุอ่อน คือ  

เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป  ภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า  ประชาชนมีฐานะ ยากจน  กระบวนการค้า 

ยาเสพตดิ มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  รวมทัง้ผู้ ท่ีได้ 

รับการบําบดัแล้วบางสว่นยงัไม่มีงานทํา  มีรายได้ 

ไม่เพียงพอ เกิดความเครียด  จงึหนัมาเสพ  

และค้ายาอีก     

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
                                       

 ลงช่ือ.........................................................ผู้ประมวล          

(นายมานพ  สะอาด)                          
ตําแหน่ง.....หวัหน้างานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั... 
  ลงช่ือ..........................................................ผู้สอบทาน    

(นายเดชา  โชคช่วย)           
  ตําแหน่ง...หวัหน้าสํานกัปลดั เทศบาลตําบลอนัตรา...        

  แบบ ปย.๒-๑ (ต่อ) 



- ๕๔ - 
 

ช่ือหน่วยงาน ..สาํนักปลัด... เทศบาลตาํบลอันตรา... 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

ณ   วันที่ ..๓๐..เดอืน..กันยายน.. พ.ศ. ...๒๕๕๑...                                               
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป 

(๒) 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   (๑.๑)  กจิกรรมการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาลประจาํปี  

เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 

ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีสว่นร่วมเสนอปัญหา  

ความต้องการ โดยอ้างวา่ ไมมี่เงินคา่เดนิทาง และเรียกร้อง

คา่ตอบแทน 
  (๑.๒)  กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ 

เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เน่ืองจาก

เยาวชนผู้ตดิยาเสพตดิ มีจํานวนเพิ่มมากขึน้ และผู้ ท่ีได้รับ  

การบําบดัแล้ว หนักลบัมาเสพยาอีก สาเหตเุกิดจากเดก็     

และเยาวชนไมไ่ด้เรียนหนงัสือตอ่ เน่ืองจากฐานะทางบ้าน

ยากจนและไมมี่งานทํา มีเวลาวา่งจงึมัว่สมุเสพยา 
๒.  การประเมินความเส่ียง 
    (๒.๑)  กจิกรรมการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาลประจาํปี 

      ความเสี่ยง 
   -  ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีสว่นร่วมเสนอปัญหา 

ความต้องการ โดยอ้างวา่ไม่มีเงินคา่เดนิทาง และเรียกร้อง

คา่ตอบแทน 
    ( ๒.๒)  กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ  
      ความเสี่ยง 
   -  มีเยาวชนตดิยาเสพตดิเพิ่มมากขึน้ และผู้ ท่ีได้รับ          

การบําบดัแล้ว หนักลบัมาเสพยาอีก 
๓.  กจิกรรมการควบคุม 
    (๓.๑)  กจิกรรมการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาลประจาํปี 

กําหนดกิจกรรมขึน้มาควบคมุดงันี ้
     ๑.  รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ 
ในการเข้ามาชว่ยคดิช่วยทําในการพฒันาท้องถ่ินของตน 
     ๒.  ประสานความร่วมมือจากทกุภาคสว่นอําเภอ  กํานนั/ 

ผลการประเมนิ 
สาํนักปลัด  แบง่โครงสร้างและการปฏิบตังิาน  ออกเป็น  
๕ ฝ่าย/งาน  คอื ๑. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ๒. งานนโยบาย 
และแผน   ๓. งานกฎหมายและคดี   ๔. งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั  ๕. งานทะเบียนราษฎร  จากการ

วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ

ควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ 

วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 

๒๕๔๔  พบความเสี่ยงในภารกิจ  ๒  งาน คือ                   

๑. งานนโยบายและแผน (กิจกรรมการจดัทําแผนพฒันา

เทศบาลประจําปี)  ๒. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(กิจกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ) 

   จากการตดิตามผลตามแบบรายงานการปฏิบตัติาม

แผนการปรับปรุง (แบบตดิตาม ปย.๓) พบวา่  
  ๑. กจิกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลประจาํปี   
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม โดยทต. ได้ดําเนินการ คือ 
      ๑.๑  รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ ให้ประชาชนเห็นถึง

ประโยชน์ ในการเข้ามามีสว่นร่วมในการเข้ามาพฒันา

ท้องถ่ินของตน โดยประสานความร่วมมือจากทกุภาคสว่น

อําเภอ/กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน ในการจดัประชมุประชาคม   
และให้ประชาชนในแตล่ะหมู่บ้านเข้าร่วมประชมุ ณ ท่ีทําการ

กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน แบง่การอบรมเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๒ วนั  
 โดยเชิญผู้ เช่ียวชาญด้านการวางแผนมาเป็นวิทยากรให้

ความรู้  มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชมุจํานวน

มาก  และแสดงความคดิเห็นหลากหลาย  ทําให้การจดัทํา

แผนพฒันาเทศบาลประจําปี ได้รับการแก้ไขปัญหาความ

ต้องการของประชาชนได้อยา่งแท้จริงในระดบัหนึง่   
  

     แบบ ปย.๒ 



- ๕๕ - 
 

ช่ือหน่วยงาน..สาํนักปลัด...เทศบาลตาํบลอันตรา... 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

 ณ  วันที่ ...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป 

(๒) 

ผู้ใหญ่บ้าน  กลุม่ชมุชน  และภาคเอกชนตา่ง ๆ ในการจดั 

ประชมุประชาคม 
  ๓.  ตัง้คณะทํางานสํารวจความคดิเห็นของประชาชน 
ความต้องการพฒันาท้องถ่ินของประชาชน 
  ๔. จดัทําโครงการอบรมให้ความรู้ จงูใจโดยการนําไปศกึษา     

ดงูานท้องถ่ิน “ต้นแบบ” ท่ีประสบความสําเร็จ จากผลท่ี

ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมและได้รับความสําเร็จ ชมุชนอยูด่ ี     

มีสขุ 
  (๓.๒)  กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ 
กําหนดกิจกรรมขึน้มาควบคมุดงันี ้

  ๑. นําเข้าที่ประชุมสภา กําหนดแผนงานโครงการ             
การแก้ปัญหายาเสพตดิ เพ่ืออนมุตังิบประมาณ “ขยายพืน้ที่    

ที่เป็นปัจจัยบวก” เช่น ศนูย์กีฬา อบรมอาชีพ ห้องสมดุ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  ๒.  แต่งตัง้คณะ กรรมการป้องกนัและปราบปราม               

ยาเสพตดิ ของ ทต. 

  ๓.  จัดตัง้ศนย์ู ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ                

ของ  ทต.อนัตรา 
  ๔.  จัดทาํแผนงาน โครงการ การแก้ปัญหายาเสพตดิ 
แบบบรูณาการ ดงันี ้

     ๔.๑  จดั “ลานสานฝันเยาวชน” ให้สอดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี เพ่ือให้เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมของตน 

อยา่งอิสระ เชน่  สง่เสริมดนตรีไทย  วาดรูป Internet  กีฬา 
ชกมวย ปิงปอง  เทนนิส ตระกร้อ  ฯลฯ 

     ๔.๒  จดัให้มี “ศนูย์ฝึกอาชีพ” ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้า  
ช่างซอ่มรถยนต์, ช่างตดัผม และช่างศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ   
 

      ๑.๒  จดัทําโครงการอบรมให้ความรู้และเดนิทางไป 
ศกึษาดงูานท้องถ่ิน “ ต้นแบบ ” ท่ีมีการบริหารจดัการ      
ท่ีดีและประสบความสําเร็จจากผลท่ีประชาชนเข้าไปมีสว่น

ร่วมและได้รับความสําเร็จ ชมุชนอยูด่ีมีสขุ 
 ๒. กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ        
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหน่ึง โดย ทต.  ได้ดําเนินการ ดงันี ้ 

     ๒.๑ จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ    

ของ ทต. และแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ 
   ๒.๒ จดัโครงการ “ ลานสานฝันเยาวชน ”  

ตามโครงการ To be number ๑  เพ่ือให้เยาวชน กล้าคดิ 

กล้าทํา  และกล้าแสดงออกในทางที่ถกูต้อง  และเข้าถึง

กิจกรรมของตนอยา่งอิสระ เช่น การเลน่ดนตรีไทย  
การประกวดร้องเพลง  การวาดรูป  การเลน่กีฬา ฯลฯ 
      ๒.๓ จดัให้มี “ ศนูย์ฝึกอาชีพ ” เช่น  ช่างไม้, ช่างไฟฟ้า

ช่างซ่อมรถยนต์, ช่างตดัผม และช่างศิลปหตัถกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นวิชาติดตวัสามารถนําไปประกอบอาชีพเลีย้งตวัเอง

และครอบครัวได้ 
      แตอ่ยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสภาพแวดล้อม 
ท่ีเปล่ียนไป  ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ประชาชนมีฐานะยากจน 

กระบวนการค้ายาเสพตดิ มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  

รวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับการบําบดัแล้วบางสว่นยงัไมมี่ 
งานทํา  มีรายได้ไม่เพียงพอ  เกิดความเครียด  จงึหนัมา 
เสพและค้ายาอีก 
 
 

แบบ ปย.๒ (ต่อ) 



-  ๕๖ - 
 

                               ช่ือหน่วยงาน .. สาํนักปลัด..เทศบาลตาํบลอันตรา.. 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

 ณ วันที่...๓๐..เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน                   

(๑) 
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(๒) 
    ๔.๓  สร้างเครือข่าย  ในการประสานงานกบั  ศอ.ปส. 
 อําเภอ /จงัหวดั และตํารวจ                         
    ๔.๔  จดัทาํแผนรณรงค์ประชาสัมพนัธ์  ประชาคมในพืน้ท่ี 

ผา่นสื่อวิทยชุมุชน สิง่พิมพ์ แผน่พบั เพ่ือให้เกิดการสนบัสนนุ      

การจดัระเบียบสงัคม ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นห ูเป็นตา  ดแูลเยาวชน    

ผู้ตดิยาเสพตดิ และสกดักัน้การแพร่ระบาดยาเสพตดิ และแจ้งขา่ว

เพ่ือนําผู้ตดิยาเสพตดิเข้ารับการฟืน้ฟบํูาบดั 
 ๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
   (๔.๑)  กจิกรรมการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาลประจาํปี  

     -  ปรับปรุงคําสัง่แบง่งานให้มีความชดัเจน  สํารวจข้อมลู 

เพิ่มเตมิจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้ามีสว่นร่วม  ในการจดัทําแผนพฒันา

เทศบาลทกุรูปแบบ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้ประชาชนทราบ     

ผา่นเสียงตามสาย  แผน่พบั  จดัประชมุในชมุชน  หอกระจายขา่ว  

และการจดัโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบตัพิฒันาบคุลากร 
     (๔.๒)  กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ 

     ๑.  ปรับปรุงคําสัง่แบง่งานให้มีความชดัเจนและแจ้งเวียน 
เพ่ือทราบ 
     ๒.  จดัทําคาํสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม  

ยาเสพตดิ 
     ๓.  จดัโครงการ “ ลานสานฝันเยาชน” ตามโครงการ 
To  be  number  ๑  เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้ประชาชนทราบ  

ผา่นเสียงตามสาย หอกระจายขา่ว แผน่พบั ป้ายผ้า สถานีวทิย ุ

สถานีโทรทศัน์ท้องถ่ิน ฯลฯ 
     ๔. จดัโครงการอบรมเยาวชนให้เข้ารับ “การฝึกอาชีพ ” เช่น 

ช่างไม้,ช่างไฟฟ้า,ช่างซอ่มรถยนต์,ช่างตดัผม,ชา่งศลิปหตัถกรรม

ตา่งๆ เพ่ือเป็นวิชาตดิตวัสามารถนําไปประกอบอาชีพเลีย้งตวัเอง 

และครอบครัวได้ 

 

 

แบบ ปย.๒ (ต่อ) 



- ๕๗ - 
 

ช่ือหน่วยงาน ....สาํนักปลัด  เทศบาลตาํบลอันตรา.... 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 

 ณ วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป 

(๒) 
๕.  การตดิตามประเมินผล 
      ใช้แบบรายงานการประชมุ เป็นเคร่ืองมือ ในการตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง  โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตั ิ

และปลดั ทต.อนัตรา  ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการ

ตดิตามการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุง (แบบตดิตาม ปย.๓) 

พบวา่ 
    ๑. กจิกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลประจาํปี              
มีการควบคมุท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุ 
    ๒. กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ                   
มีการควบคมุท่ีเพียงพอ บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุ 

ได้ในระดบัหนึง่ แต่ยังคงมีจุดอ่อน คอื เน่ืองจากสภาพแวดล้อม  

ท่ีเปล่ียนไป  ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ประชาชนมีฐานะยากจน  

กระบวนการค้ายาเสพตดิ มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  รวมทัง้ 

ผู้ ท่ีได้รับการบําบดัแล้วบางสว่น ยงัไม่มีงานทํา มีรายได้น้อย 

 ไม่เพียงพอ  เกิดความเครียด  จงึหนัมาเสพและค้ายาอีก 

 
  
 

 สรุปผลการประเมิน   

               จากการวิเคราะห์สํารวจ  สํานกัปลดั  มีความเสี่ยง  ๒  กิจกรรม คือ 
                  ๑. กจิกรรมการจัดทาํแผนพฒันาเทศบาลประจาํปี  มีการควบคมุท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลวุตัถปุระสงค์          

ของการควบคมุ 

                  ๒. กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ ยงัคงมีจดุอ่อน คือ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป 
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ประชาชนมีฐานะยากจน  กระบวนการค้ายาเสพตดิ  มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  รวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับ

การบําบดัแล้วบางสว่นยงัไมมี่งานทํา  มีรายได้ไม่เพียงพอ  เกิดความเครียด  จงึหนัมาเสพ และค้ายาอีก 

      
 

                                                         ช่ือผู้รายงาน. ......................................................... 
                                                                                                   (นายเดชา   โชคช่วย) 

                                                                                      ตาํแหน่ง.....หวัหน้าสํานกัปลดั เทศบาลตําบลอนัตรา.... 
                                                                                          วนัท่ี ...๑๕...ตลุาคม...๒๕๕๑...                              

                     

แบบ ปย.๒ (ต่อ) 



- ๕๘ - 
ชื่อหน่วยงาน...สาํนักปลัด...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  
สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่..๑..เดอืน ..ตุลาคม.. พ.ศ. ...๒๕๕๐... ถงึวันที่.. ๓๐..เดอืน..กันยายน..พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

(กระบวนการปฏบิัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน 
ของงานที่ประเมิน) 

(๑) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

และสาเหตุ 
 
 

(๒) 

วัตถุ 
ประสงค์ 
ของการ
ควบคุม
ด้าน... 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พจิารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
 
 

 
การควบคุมที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) 

 
 
 
 

การประเมนิผล  
การควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) 

 

 

 

จุดอ่อน 

และสาเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๗) 

 

 
การปรับปรุง
การควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
๑. กจิกรรม 
   การดําเนินงานแก้ปัญหา

ยาเสพตดิ 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อป้องกนัการแพร่

ขยายของยาเสพตดิในเขต

พืน้ที่ และฟืน้ฟผูู้ตดิยา 

เสพตดิให้หายจากตดิยา

และมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
 ๒. เพื่อสนองนโยบายของ

รัฐบาล 

ความเสี่ยง 
  -  ผู้ตดิยาเสพตดิมีจํานวน

เพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ผู้ ที่

ได้รับการบําบดัแล้ว

บางสว่นยงัไมม่ีงานทํา   

จงึหนัมาเสพและค้ายาอีก 
สาเหตุ 
  ๑. เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

ประชาชนมีฐานะยากจน  

ไม่มีงานทํา  มีรายได้ไม่

เพียงพอ 

  ๒. ความคกึคะนอง 

และมีพฤตกิรรมเลียนแบบ 

O F C สงู  ๑. จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและปราบปราม   

ยาเสพตดิของ ทต. และแตง่ตัง้

คณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ     

๒. จดัโครงการ “ลานสานฝันเยาวชน” 
ตามโครงการ To be number ๑  
เพื่อให้เยาวชน  กล้าคดิ  กล้าทํา  กล้า

แสดงออกในทางที่ถกูต้อง และเข้าถึง

กิจกรรมของตนอยา่งอิสระ  เช่น  การ

เลน่ดนตรีไทย  การประกวดร้องเพลง  

การวาดรูป การเลน่กีฬา ฯลฯ 

๓. จดัให้มี “ ศนูย์ฝึกอาชีพ ” เช่น      

ช่างไม้ ,ชา่งไฟฟ้า, ช่างซอ่มรถยนต์  
ช่างตดัผม และ ช่างศลิปหตัถกรรม

ตา่ง ๆ เพื่อเป็นวิชาตดิตวัสามารถ

นําไปประกอบอาชีพเลีย้งตวัเองและ

ครอบครัวได้ 

  -  เนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า ประชาช

มีฐานะยากจน 

รวมทัง้ผู้ ที่ได้รับ

การบําบดัแล้ว

บางสว่น  ยงัไมม่ี

งานทํา  มีรายได้

ไม่เพียงพอ      

จงึหนัมาเสพ 

และค้ายาอีก 
 

จุดอ่อน 
  -  ผู้ตดิยาเสพตดิ มี

จํานวนเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้

ผู้ ที่ได้รับการบําบดัแล้ว

บางสว่น  ยงัไมม่ีงานทํา 

จงึหนัมาเสพและค้ายาอีก 
สาเหตุ 
  ๑.เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

ประชาชนมีฐานะยากจน  

ไม่มีงานทํา  มีรายได้ไม่

เพียงพอ 

  ๒. ความคึกคะนองและ

มีพฤตกิรรมเลียนแบบ 

๑.เพิ่มการ

ประชาสมัพนัธ์

เกี่ยวกบัยาเสพตดิ

ให้มากขึน้  โดย

ชีใ้ห้เห็นถึงโทษ

ของยาเสพตดิ 
๒.จดัทําโครงการ

เศรษฐกิจชมุชน

พึง่ตนเอง  ตาม

หลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง 

            แบบ ปม.  นํากจิกรรมที่ประเมนิในแบบตดิตาม ปย.๓ 

  ที่ได้เครื่องหมาย ,  
  มาประเมนิและบริหารความเสี่ยงในแบบ ปม. 



                                                                                                               - ๕๙ - 
ชื่อหน่วยงาน...สาํนักปลัด...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...เดอืน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(กระบวนการปฏบิัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน 
ของงานที่ประเมิน) 

(๑) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

และสาเหตุ 
 
 

(๒) 

วัตถุ 
ประสงค์ 
ของการ
ควบคุม
ด้าน... 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พจิารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
 
 

 
การควบคุมที่มีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) 

 
 
 
 

การประเมนิผล      
การควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) 

 

 

 

จุดอ่อน            
และสาเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๗) 

 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) 

งานทะเบียนราษฎร 
๒.กจิกรรม 
การทําบตัรประจําตวั

ประชาชน 
วัตถุประสงค์ 
   -  เพื่อให้ประชาชน     

คนไทย มีหลกัฐาน         

ใช้แสดงตน และขอรับ

บริการตา่งๆ จากภาครัฐ

และเอกชน 

ความเสี่ยง 
-  ประชาชนผู้มาตดิตอ่ขอ

ทําบตัรประจําตวัประชาชน

แสดงหลกัฐานเท็จ ในการ

ยื่นคําขอมีบตัรประจําตวั

ประชาชน เช่น นําบตัร

ประจําตวัประชาชนของ

ผู้ อื่นมาใช้แอบอ้างสวมตวั,

อ้างชื่อของผู้ อื่นขอทําบตัร ฯ 

O  C สงู     ๑. คําสัง่แบง่งานสํานกั

ปลดั ที่ ๑๙/๒๕๕๑ ลว.๕ 

ก.พ.๕๑  แบง่หน้าที่ความ

รับผิดชอบของแตล่ะฝ่าย/

งาน  และหน้าที่ความ

รับผิดชอบของ จนท.แต่

ละคนไว้ชดัเจน 

   ๒. ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐาน  ก่อนดําเนินการ 
โดยละเอียด 
   ๓. สอบถามข้อมลู

เพิ่มเตมิ รายตวั         

ก่อนดําเนินการ 

   - จนท.ผู้ รับผิดชอบ      

ในการขอมีบตัร

ประจําตวัประชาชน 

ขาดความรอบคอบใน

การตรวจเอกสาร

หลกัฐาน ทําให้  การยื่น

ขอมีบตัรประจําตวั

ประชาชนบางราย

หลกัฐานที่นํามายื่นไม่

ตรงกบัฐานข้อมลูเดมิ 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนผู้มาตดิตอ่

ขอทําบตัรประจําตวั

ประชาชนแสดงหลกัฐาน

เท็จ ในการยื่นคําขอมี

บตัรประจําตวัประชาชน 

เช่น นําบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้ อื่น 
มาใช้แอบอ้างสวมตวั,

อ้างชื่อของผู้ อื่น          

ขอทําบตัรฯ 

  ๑. กําชบัเจ้าหน้าที่

ผู้ รับผิดชอบในการขอมี

บตัรประจําตวัประชาชน 

ตรวจสอบใบหน้า และ

ข้อมลูเดมิของผู้ ยื่นคําขอ ฯ 

จากฐานข้อมลูบตัร

ประจําตวัประชาชน       

ให้ละเอียดรอบคอบ     

ก่อนลงมือทําบตัร ฯ     

โดยเคร่งครัด 
 

                                 

   แบบ ปม.(ต่อ) 

นําความเสี่ยงใหม่มาประเมนิในแบบ ปม.
เพื่อบริหารความเสี่ยง 



    - ๖๐ -  

ชื่อหน่วยงาน...สาํนักปลัด...เทศบาลตาํบลอันตรา... 
แบบประเมินการควบคุมภายใน  

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่ ...๑...เดอืน...ตุลาคม... พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
(กระบวนการปฏบิัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน 
ของงานที่ประเมิน) 

(๑) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอย่   ู

และสาเหตุ 
 
 

(๒) 

  วัตถุ 
ประสงค์ 
ของการ
ควบคุม
ด้าน... 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พจิารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

 
 
 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) 

 
 

การประเมนิผล   
การควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) 

 

 

 

จุดอ่อน           
และสาเหตุ 

 

 

 

(๗) 

 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(๘) 

 
 

     สาเหตุ 
 -  จนท.ผู้ รับผิดชอบ

ในการขอมีบตัร

ประจําตวัประชาชน 
ไม่รอบคอบในการ

ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานที่ประชาชน

นํามายื่นฯ 

  ๒. กรณีไมม่ีภาพใบหน้า 
และรายการบตัรเดมิใน

ฐานข้อมลูให้ทําการตรวจสอบ 
ไปยังสํานักทะเบียนที่เคยมีชื่อ

และสอบถามพยานบคุคล 
ผู้น่าเชื่อถือ ให้ได้ข้อเท็จจริง 
ก่อนอนญุาตให้ทําบตัรฯ 

                
                                                                                                                                          ชื่อผู้รายงาน..................................................... 

                                                                                                                                                                                                              (นายเดชา  โชคช่วย) 

                                                                                                                                           ตําแหน่ง...หวัหน้าสํานกัปลดั เทศบาลตําบลอนัตรา..... 
          วนัที่...๑๕...ตลุาคม...๒๕๕๑... 

 
 
                                                                               

      แบบ ปม. 



- ๖๑ - 
ชื่อหน่วยงาน …สาํนักปลัด.. เทศบาลตาํบลอันตรา... 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 
ณ  วันที่ ..๓๐..  เดอืน ..กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม   
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
(๒) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุง 
 
 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผ้รับผิดชอบู  

 
(๕) 

หมายเหตุ 
(วธิีการตดิตามประเมินผล) 

 
(๖) 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
๑.กจิกรรม 
   การดําเนินงานแก้ปัญหา

ยาเสพตดิ 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อป้องกนัการแพร่

ขยายของยาเสพตดิในเขต

พืน้ที่ และฟืน้ฟผูู้ตดิยา 

เสพตดิให้หายจากตดิยา

และมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
   ๒. เพื่อสนองนโยบาย

ของรัฐบาล 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง 

  -  ผู้ตดิยาเสพตดิ               

มีจํานวนเพิ่มมากขึน้    

รวมทัง้ผู้ ที่ได้รับการบําบดั 
แล้วบางสว่นยงัไม่มีงานทํา    

 จงึหนัมาเสพและค้ายาอีก 
สาเหตุ 
  ๑. เนื่องจากสภาพแวดล้อม    

ที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า  ประชาชนมีฐาน

ยากจน  ไม่มีงานทํา             

มีรายได้น้อยไมเ่พียงพอ 

  ๒. ความคกึคะนอง และมี

พฤตกิรรมเลียนแบบ 

๑ ก.ย. ๕๑   ๑. เพิ่มการประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัยาเสพตดิ         

ให้มากขึน้  โดยชีใ้ห้เห็นถึงโทษของยาเสพตดิ 
  ๒. จดัทําโครงการเศรษฐกิจชมุชนพึง่ตนเอง       

ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

(๓๔๕ วนั) 
๓๐ ก.ย.๕๒ 

๑.นายเดชา  โชคช่วย     

(หวัหน้าสํานกัปลดั) 
    ๒. คณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิ ทต.อนัตรา 
 

 

 ๑. ประเมินผลการปฏิบตังิาน 
ของเจ้าหน้าที่อยา่งตอ่เนื่อง 
 ๒. ตดิตามประเมินผลโครงการฯ 

เป็นระยะ ๆ 

     แบบ ปย.๓ 



- ๖๒ - 
ชื่อหน่วยงาน…สาํนักปลัด...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย 
ณ  วันที่...๓๐..เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม   
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุง 
 
 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผ้รับผิดชอบู  

 
(๕) 

หมายเหตุ 
(วธิีการตดิตามประเมินผล) 

 
(๖) 

งานทะเบียนราษฎร 
๒.กจิกรรม 
การทําบตัรประจําตวั

ประชาชน 
วัตถุประสงค์ 
   -  เพื่อให้ประชาชน     

คนไทยมีหลกัฐาน          

ใช้แสดงตนและขอรับ

บริการตา่งๆ จากภาครัฐ

และเอกชน 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง 
 -  ประชาชนผู้มาตดิตอ่ขอทํา

บตัรประจําตวัประชาชนแสดง

หลกัฐานเท็จ ในการยื่นคําขอมี

บตัรประจําตวัประชาชน เช่นนํา

บตัรประจําตวัประชาชนของ

ผู้ อื่นมาใช้แอบอ้างสวมตวั, 

อ้างชื่อของผู้ อื่นขอทําบตัร ฯ 
สาเหตุ 
  -  จนท.ผู้ รับผิดชอบในการขอ   

มีบตัรประจําตวัประชาชน      

ไม่รอบคอบในการตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานที่ประชาชน

นํามายื่นฯ 

๑๐ ส.ค.๕๑    ๑. กําชบัเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในการขอมีบตัร

ประจําตวัประชาชน ตรวจสอบใบหน้าและข้อมลู

เดมิของผู้ ยื่นคําขอฯ จากฐานข้อมลูบตัรประจําตวั

ประชาชนให้ละเอียดรอบคอบก่อนลงมือทําบตัรฯ    

โดยเคร่งครัด 
   ๒. กรณีไม่มีภาพใบหน้า และรายการบตัรเดมิใน

ฐานข้อมลูให้ทําการตรวจสอบไปยงัสํานกัทะเบียน     

ที่เคยมีชื่อและสอบถามพยานบคุคลผู้น่าเชื่อถือ   

ให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนอนญุาตให้ทําบตัรฯ 

(๑๘๐ วนั) 
๑๕ เม.ย.๕๒ 

  ๑.นายเดชา  โชคช่วย 

       ( หวัหน้าสํานกัปลดั) 
      ๒.นายสมโชค  ทองด ี
(จบห.ทะเบียนและบตัร ๖) 

   ๑. ประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของ จนท. อยา่งตอ่เนื่อง 
  ๒. ตรวจสอบภาพใบหน้า  

และข้อมลูเดมิในระบบ

ฐานข้อมลูด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบ

ลายนิว้มือของประชาชนผู้ ยื่น 

ขอมีบตัรประจําตวัประชาชน 

                                                                                                      
 ชื่อผู้รายงาน ....................................................           

         (นายเดชา   โชคช่วย) 

   ตําแหน่ง...หวัหน้าสํานกัปลดั เทศบาลตําบลอนัตรา... 

            วนัที่...๑๕...ตลุาคม...๒๕๕๑... 
 

  แบบ ปย.๓(ต่อ) 



- ๖๓ - 

 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผ้บริหารระดบัส่วนงานย่อยู  

(ตามระเบยีบฯ  ข้อ ๖) 
แบบที่ ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 

 
เรียน   นายกเทศมนตรีตาํบลอันตรา 
               การประเมินการควบคุมภายในของ (สํานักปลัด  เทศบาลตําบลอันตรา) สําหรับงวดตัง้แต ่          

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดําเนินการตาม แนว

ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ในเอกสาร  

คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคมุภายในของ (สํานักปลัด  

เทศบาลตาํบลอันตรา) ได้จดัให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ วา่ด้วยการกําหนด

มาตรฐาน การควบคมุภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผล ว่าการ

ดําเนินงานของ  (สํานักปลัด เทศบาลตําบลอันตรา) จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน                

ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน         

การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลืองหรือการทจุริต ด้านความเช่ือถือได้ของ

รายงานทางการเงิน  และการดําเนินงาน  และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั  มติคณะรัฐมนตรี

และนโยบาย ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 

          (สาํนักปลัด  เทศบาลตาํบลอันตรา) ได้ติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน พบจดุอ่อนท่ีเป็นความ

เสี่ยงในภารกิจ  ๒  งาน  คือ 

                      (๑)  งานนโยบายและแผน (กิจกรรมการจดัทําแผนพฒันาเทศบาลประจําปี)  

                      (๒)  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (กิจกรรมการดําเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ)                       

จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบติดตาม ปย.๓  พบว่า  กิจกรรมการจดัทํา

แผนพฒันาเทศบาลประจําปี  มีการควบคมุท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุ  สําหรับกิจกรรม

การดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ  ยังคงมีจุดอ่อน คือ  เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่า ประชาชนมีฐานะยากจน  กระบวนการค้ายาเสพติด มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับการบําบดั

แล้วบางส่วนยงัไม่มีงานทํา  มีรายได้ไม่เพียงพอ  เกิดความเครียด จึงหนัมาเสพและค้ายาอีก  และพบความเสี่ยง

ใหมท่ี่เกิดขึน้ในภารกิจของงานทะเบียนราษฎร  คือ  กิจกรรมการทาํบัตรประจาํตวัประชาชน  เน่ืองจาก 

 

แบบ ปย.๑ 



- ๖๔ - 
                

   -  ประชาชนผู้ มาติดต่อขอทําบัตรประจําตัวประชาชน แสดงหลักฐานเท็จในการยื่นคําขอมีบัตร

ประจําตวัประชาชน   และเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการขอมีบตัรประจําตวัประชาชน ไม่รอบคอบในการตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานท่ีประชาชนนํามาย่ืนฯ 

               ทัง้นี ้  ได้แนบรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนปรับปรุงการควบคมุภายในของงวดก่อน  
(แบบติดตาม ปย.๓) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคมุภายใน (แบบ ปย.๒-๑)  สรุปผล 

การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน (แบบ ปย.๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน           

(แบบ ปม.)  และแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน (แบบ ปย. ๓)  มาพร้อมนีแ้ล้ว 

 
 
 
              ลายมือช่ือ........................................................... 

                                                          (นายเดชา   โชคช่วย) 

                                                            ตาํแหน่ง...หวัหน้าสาํนกัปลดั เทศบาลตําบลอนัตรา... 
                                           วนัท่ี...๑๕...ตลุาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ตวัอยา่ง 
   ๑. ระดบัหนว่ยงานยอ่ย 

           (ตามระเบยีบฯ ขอ้ ๖) 
                        
                 ๑.๒ กองการศกษา  ทึ ต. อนัตรา 
                              - แบบตดิตาม ปย. ๓ 
                              - แบบ ป.ย. ๒-๑ 
                              - แบบ ป.ย. ๒ 
                              - แบบ ปม. 
                              - แบบ ป.ย. ๓ 
                              - แบบ ป.ย. ๑ 
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               - ๖๖ - 
 

                    งานจัดการศึกษาศนย์พัฒนาเดก็เล็ก กองการศกึษา เทศบาลตาํบลอันตราู  
                รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย 

            ณ  วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
 

จุดที่ประเมิน 
(๑) 

มี/ใช่ 
 

(๒) 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 
(๓) 

 
คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 

(๔) 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม  
  “ กจิกรรมการพัฒนาศนย์เดก็เล็กู  ” เป็นความเสี่ยง         

ท่ีเกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน”  ดงันี ้
     ด้านบุคลากร 
     (๑) ขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถโดยตรงมา

ดําเนินการจดักิจกรรมศนูย์เดก็เลก็      

(๒) ผู้ดแูลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็มีวฒิุการศกึษาตรง

ตามคณุสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง  ๑  คน  และมีคณุวฒิุ

การศกึษาอ่ืน   ๕  คน 

(๓) ผู้ดแูลเดก็เลก็ จํานวน  ๒  คน  ได้รับทนุการศกึษา  

ในหลกัสตูรปฐมวยั  ท่ีกรมฯจดัขึน้ และผู้ดแูลเดก็ทัง้ ๒ คน 

มีประสบการณ์ในการดแูลเดก็เลก็หลายปี 
     ด้านอาคารสถานที่ 
     (๑) ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไม่ได้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็     

และไม่เพียงพอ 

     (๒) ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนไม่มีรัว้กัน้      

 จงึไมป่ลอดภยั 
๒. การประเมนิความเส่ียง 
    (๑) ครูผู้ดแูลเดก็เลก็ ไม่มีประสบการณ์และไม่มีคณุวฒิุ

การศกึษาด้านปฐมวยั  ทําให้คณุภาพของเดก็ไม่มีความ

พร้อมเข้าสูร่ะดบัอนบุาล     

     (๒) ศนูย์พฒันาเดก็เลก็อยูต่ดิถนนไม่มีรัว้รอบขอบชิด    

จงึไม่มีความปลอดภยัสําหรับเดก็เลก็ทกุด้าน 
๓. กจิกรรมการควบคุม 
     (๑) จดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้     
     (๒) จดัทําสภาพภมิูทศัน์บริเวณอาคารและดําเนิน      

การปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ 

       งานจัดการศึกษาศนย์พัฒนาเดก็เล็กู         
ได้ตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน 

“กิจกรรมการพฒันาศนูย์เดก็เลก็”  พบวา่  
มีการควบคมุท่ีเพียงพอ  ประสบผลสําเร็จ 
ในระดบัหนึง่  แต่อย่างไรกต็าม ยังคงมี

จุดอ่อน   พบความเสี่ยงในเร่ือง   
           (๑) ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไม่ได้มาตรฐา

สําหรับเดก็เลก็  และไม่เพียงพอ  

           (๒) ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิ
ถนนไม่มีรัว้กัน้ จงึไม่ปลอดภยั  ซึง่เป็นความ

เส่ียง เน่ืองมาจากไม่มีแผนงาน / โครงการ 
เพื่อดาํเนินการขอจัดตัง้งบประมาณ 
  

         แบบ ปย. ๒-๑



 

               - ๖๗ - 
 

              งานจัดการศึกษาศนย์พัฒนาเดก็เล็ก กองการศึกษา เทศบาลตาํบลอันตราู  
            รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย 

            ณ  วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
 

จุดที่ประเมิน 
(๑) 

มี/ใช่ 
 

(๒) 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 
(๓) 

 
คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 

(๔) 
    (๓) จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจในการดําเนินการ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในด้านตา่งๆ 

    (๔) จดัให้ผู้ดแูลเดก็เลก็ศกึษาดงูานศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ตามความเหมาะสม เช่น ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลนคร

พฒันา 
   (๕) สรุปผลการปฏิบตังิานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ
ตามลําดบั เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข      
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (๑) ใช้ระบบ internet , Website  ของกองการศกึษา    

ในการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่งๆ 

     (๒) จดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้     

     (๓)  จดัทําสภาพภมิูทศัน์บริเวณอาคารและดําเนินการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

     (๔) จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจในการดําเนินการ

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในด้านตา่งๆ 

     (๕) สรุปผลการปฏิบตังิานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ

ตามลําดบั เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข             
 ๕. การตดิตามประเมินผล 
     (๑) มีการพฒันาจดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้ 

     (๒) จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครอง   

     (๓) มีการจดัทําสภาพภมิูทศัน์บริเวณอาคาร               

และดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน     

ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็     

     (๔) ครูผู้สอนได้รับการพฒันาศกึษาตอ่จากเงินอดุหนนุ

ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน และได้รับการอบรม

พฒันาศกึษาดงูาน 

   

  
       

แบบ ปย. ๒-๑ (ต่อ) 



 

  - ๖๘ - 
 

                 งานจัดการศกึษาศนย์พัฒนาเดก็เล็ก กองการศึกษา เทศบาลตาํบลอันตราู  
                รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย 

           ณ  วันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
 

จุดที่ประเมิน 
(๑) 

มี/ใช่ 
 

(๒) 

ไม่มี/ 
ไม่ใช่ 
(๓) 

 
คาํอธิบายเพิ่มเตมิ 

(๔) 
     (๕) สรุปผลการปฏิบตังิานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ

ตามลําดบั เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

     อย่างไรกต็ามยังคงมีจุดอ่อน พบความเส่ียง ในเร่ือง 

      (๑) ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไม่ได้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็            

และไม่เพียงพอ   

      (๒) ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนไม่มีรัว้กัน้       

จงึไม่ปลอดภยั  ซึง่เป็นความเสี่ยงเน่ืองมาจากไม่มี  

แผนงาน/โครงการ เพ่ือดําเนินการขอจดัตัง้งบประมาณ 

 

   

  

                       ลงช่ือ                   ผู้ประมวล 

                                 (....นางสาวบวัผดุ  ดอกตมู....) 

                                   หวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ๑ 

                                            

                   ลงช่ือ                            ผู้สอบทาน 

                                  (....นายเครือเทพ  ชบาเถา....) 

                           นกัวชิาการศกึษา ๗ รักษาราชการแทน 

                                     ผู้ อํานวยการกองการศกึษา 

                                                                                                 วนัท่ี    ๑๕   เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย. ๒-๑ (ต่อ) 



 

                                            - ๖๙ - 
 

ช่ือหน่วยงาน...กองการศกึษา...เทศบาลตาํบลอันตรา... 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย 

ณ  วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
กจิกรรม การพัฒนาศนย์เดก็เลก็ู  
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก  “ สภาพแวดล้อมภายใน ”  ดงันี ้
   ด้านบุคลากร 
     (๑) ขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถโดยตรงมาดําเนินการ 
จดักิจกรรมศนูย์พฒันาเดก็เลก็   
     (๒) ผู้ดแูลเด็กในศนูย์พฒันาเดก็เลก็จํานวน ๖ คน มีวฒุิการศกึษาตรง

ตามคณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง ๑ คน และมีคณุวฒุิการศกึษาอ่ืน    ๕ คน  
     (๓) ผู้ดแูลเด็ก จํานวน ๒ คน ได้รับทนุการศกึษาในหลกัสตูรปฐมวยั    

ท่ีกรมฯ จดัขึน้ และ ผู้ดแูลเดก็ทัง้ ๒ คน มีประสบการณ์ 
ในการดแูลเด็กเลก็หลายปี 
  ด้านอาคารสถานที่ 
     (๑) ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไมไ่ด้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็ และไมเ่พียงพอ 
     (๒) ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ิดถนนไม่มีรัว้กัน้ทําให้ไมมี่ความ

ปลอดภยั 

๒. การประเมนิความเส่ียง 

     (๑) ครูผู้ดแูลเดก็ ไมมี่ประสบการณ์ และไมมี่คณุวฒุิการศกึษา        

ด้านปฐมวยั ทําให้คณุภาพของเดก็ไมมี่ความพร้อมเข้าสูใ่นระดบัอนบุาล 
     (๒) ศนูย์เดก็เลก็อยูต่ิดถนนไมมี่รัว้รอบขอบชิด จงึไมมี่ความปลอดภยั

สําหรับเด็กเลก็ทกุด้าน 
 ๓. กจิกรรมการควบคุม 
      (๑)  จดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้     
      (๒)  จดัทําสภาพภมูิทศัน์บริเวณอาคาร และดําเนินการปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีให้ได้มาตรฐานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
      (๓) จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจในการดําเนินการศนูย์พฒันา
เดก็เลก็ในด้านต่างๆ 
      (๔) จดัให้ผู้ดแูลเดก็เลก็ศกึษาดงูานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ตามความ
เหมาะสม เช่น ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลนครพฒันา 
      (๕) สรุปผลการปฏิบตัิงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบตามลําดบั  
 เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

ผลการประเมนิ 
     กองการศกึษา  แบง่โครงสร้างและการปฏิบตัิงาน ออกเป็น  

๓ ฝ่าย/งาน  คือ ๑. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ๒. งานจดัการศกึษา

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็  ๓. งานสง่เสริมการศกึษา ศาสนา 

วฒันธรรม กีฬา และนนัทนาการ  จากการวิเคราะห์ประเมินผล

ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดิน วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐาน 
การควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  พบความเสี่ยงในภารกิจ   
๑ งาน คือ งานจดัการศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็ (กิจกรรมการ

พฒันาศนูย์เด็กเลก็)    
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบตัิตามแผน 
การปรับปรุง (แบบติดตาม ปย.๓)  พบวา่  กจิกรรมการพัฒนา

ศนย์เดก็เลก็ู   มีการควบคมุท่ีเพียงพอประสบผลสําเร็จในระดบั

หนึง่ คือ 

      ๑. มีการจดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้     
      ๒. มีการจดัทําสภาพภมิูทศัน์บริเวณอาคาร                    

และดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ 
      ๓. จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจในการดําเนินการ ศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ในด้านตา่งๆ 
    ๔. จดัให้ผู้ดแูลเดก็เลก็ศกึษาดงูานศนูย์พฒันาเดก็เลก็    ตาม

ความเหมาะสม เช่น ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลนครพฒันา 
    ๕. สรุปผลการปฏิบตัิงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบตามลาํดบั  
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

    แต่อย่างไรกต็าม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง ในเร่ือง   
(๑) ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไมไ่ด้มาตรฐานสําหรับเด็กเลก็ 

 และไมเ่พียงพอ   

           (๒) ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ิดถนนไมมี่รัว้กัน้  
จงึไมป่ลอดภยั ซึง่เป็นความเสี่ยง เน่ืองมาจากไม่มีแผนงาน/
โครงการ เพ่ือดาํเนินการขอจัดตัง้งบประมาณ 

 

   แบบ ปย. ๒ 



 

- ๗๐ - 
 

ช่ือหน่วยงาน...กองการศกึษา...เทศบาลตาํบลอันตรา... 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย 

ณ  วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
  ๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
      (๑)  ใช้ระบบ Internet, website ของกองการศกึษา 
ในการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่างๆ 
      (๒)  จดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้ 
    (๓)  จดัทําสภาพภมูิทศัน์บริเวณอาคาร  และดําเนินการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
    (๔)  จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจในการดําเนินการ 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ในด้านตา่งๆ 
    (๕)  สรุปผลการการปฏิบตัิงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบตามลําดบั 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

๕. การตดิตามประเมนิผล 
      ในการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน “กจิกรรมการพัฒนา

ศนย์เดก็เลก็ู ” พบวา่ มีการควบคมุท่ีเพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดบั

หนึง่ คือ 

      (๑)  มีการพฒันาจดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้ 

      (๒)  จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครอง 
ในการดําเนินการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ในด้านตา่งๆ 

    (๓)  มีการจดัทําสภาพภมิูทศัน์บริเวณอาคาร  และดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
      (๔)  ครูผู้สอนได้รับการพฒันาศกึษาตอ่จากเงินอดุหนนุของ สถ. 
และ ได้รับการอบรมพฒันาศกึษาดงูาน 

    (๕)  สรุปผลการปฏิบตัิงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบตามลําดบั      

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

อย่างไรกต็าม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง ในเร่ือง  
      (๑) ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไมไ่ด้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็ และไมเ่พียงพอ   
      (๒) ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ิดถนนไมมี่รัว้กัน้ จงึไมป่ลอดภยั  

ซึง่เป็นความเสี่ยงเน่ืองมาจากไม่มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือดําเนินการขอ

จดัตัง้งบประมาณ 
 

 

 

 

แบบ ปย. ๒ (ต่อ) 



 

- ๗๑ - 
          
 

สรุปผลการประเมิน   
                การตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน พบวา่ กจิกรรมการพัฒนาศนย์เดก็เล็กู  มีการควบคมุท่ีเพียงพอ

ประสบผลสําเร็จในระดบัหนึง่  

                           อย่างไรกต็าม ยังคงมีจุดอ่อน พบ ความเสี่ยง ในเร่ือง   
                             (๑) ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไม่ได้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็ และไม่เพียงพอ  

                             (๒) ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนไม่มีรัว้กัน้ จงึไม่ปลอดภยั   
                              ซึง่เป็นความเสี่ยงเน่ืองมาจากไม่มีแผนงาน / โครงการ เพื่อดาํเนินการขอจดัตัง้งบประมาณ 

                                                       
 
 
ช่ือผู้รายงาน.................................................................                 

(...นายเครือเทพ  ชบาเถา...) 

                                                                        ตําแหน่ง  นกัวิชาการศกึษา ๗ รักษาราชการแทน 
                                                                                                                          ผู้ อํานวยการกองการศกึษา 
                                                                                                                      วนัท่ี  ๑๕  ตลุาคม  ๒๕๕๑ 

 
 

 



 

                              - ๗๒ - 
  ชื่อหน่วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตาํบลอันตรา...                                                          
                  แบบประเมนิการควบคุมภายใน 

                                                              สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๕๐...ถงึ วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๕๑... 
กจิกรรม/วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่         
และสาเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน
... 

 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
(พจิารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมนิ 
ผลการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    (๖) 

  จุดอ่อนและสาเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) 

งานจัดการศกึษา 
ศนย์พัฒนาเดก็เลก็ู  
กจิกรรม 
การพฒันาศนูย์เดก็เลก็ 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพฒันาศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ให้มีคณุภาพ  

และผา่นการประเมิน

มาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็

เลก็ของกรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

ความเสี่ยง 
  การดําเนินงานศนูย์พฒันาเด็กเลก็

ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานศนูย์ 

พฒันาเดก็เลก็ของกรมสง่เสริม  

การปกครองท้องถิ่น 
สาเหตุ 
  จากเกณฑ์การประเมินของ 

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  

การดําเนินงานด้านที่ยงัไมไ่ด้

มาตรฐานคือ 

  ๑.  อาคารสถานที่ 

       - ศ ๑ ห้องนํา้ 

       - ศ ๒ ความปลอดภยั 

  ๒. ภาวะโภชนาการ และการ

ประกอบอาหารยงัไมไ่ด้มาตรฐาน 

  ๓.การมีสว่นร่วมระหวา่งศนูย์ฯ

และชมุชนยงัมีน้อย 

OFC สงู  ๑.  จดัทําคู่มือการ

ปฏิบตัิงานของศนูย์ฯ 

๒.  มีการนิเทศติดตาม

ประเมินการปฏิบตัิงาน 

อยา่งเป็นระบบ 

๓.  มีแผนการพฒันา

บคุลากรอยา่งต่อเนื่อง 

๔.  มีการจดัทํารายการ

อาหารสําหรับเด็กเลก็  

อยา่งเหมาะสม 

๕.  มีการจดัประชมุ

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง   

ปีการศกึษาละ ๑ ครัง้ 

   ๑. การดําเนินงานของศนูย์ฯ 

การประเมินผลที่ไมค่รอบคลมุ

ทกุด้านและ ไมเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ของกรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 

   ๒. ผดด.ได้รับทนุการศกึษา

สําหรับศกึษาตอ่และได้รับ  

การฝึกอบรมพฒันาความรู้

ความสามารถทกุคน 

   ๓. กระบวนการปรุงอาหาร   

ยงัไมไ่ด้มาตรฐาน 

จุดอ่อน 
- ขาดเครื่องมือการนิเทศ

ติดตามประเมินผล         

ที่ชดัเจน 
สาเหตุ 
     การนิเทศติดตาม

ประเมินผลที่ผา่นมาใช้

เครื่องมือไมต่รงตาม

มาตรฐานของกรมฯ 
จุดอ่อน 
    ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไมไ่ด

มาตรฐานและไมเ่พียงพอ 
สาเหตุ 
     เนื่องจากอาคารเรียน

เป็นอาคารของระดบั

ประถมศกึษา 

   ๑.ใช้เครื่องมือเกณฑ์ 

การประเมินมาตรฐาน

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ของ

กรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถิ่น เป็นแนวทาง 

ในการดําเนินงาน ศพด. 

   ๒.จดัตัง้งบประมาณ     

ในการปรับปรุงสถานที่ 

   ๓.จดัจ้างผู้ รับจ้างมา

ประกอบอาหารใน ศพด. 

หรือฝึกอบรม ผดด.ให้มี

ความรู้ความสามารถ 

ในการประกอบอาหาร 

ให้เดก็ภายใน ศพด. 

 ด้วยตนเอง 

 

                แบบ ปม.   นํากจิกรรมที่ประเมนิในแบบตดิตาม ปย.๓ 

  ที่ได้เครื่องหมาย ,  
  มาประเมนิและบริหารความเสี่ยงในแบบ ปม. 



 

                                       
     - ๗๓ - 

        ชื่อหน่วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตาํบลอันตรา... 
             แบบประเมินการควบคุมภายใน 

                                                        สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๕๐...ถงึ วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๕๑... 

 
 
 
 
 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์  
ของการควบคุม 

 
 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู
และสาเหต ุ

 
 

(๒) 

วัตถุประสงค์
ของการ
ควบคุมff 
ด้าน... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) 

ระดบั 
ความเสี่ยง 
(พจิารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอย่ ู
 
 
 

(๕) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

 
 

(๖) 

จุดอ่อน 
และสาเหต ุ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) 

     ๔.  การประชมุผู้ปกครอง

ได้รับความร่วมมือดี 

ห้องนํา้จงึเหมาะสําหรับเด็

ประถมฯ แตไ่มเ่หมาะแก่เดก็เลก็ 
จุดอ่อน 
    ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยู่

ติดถนนไมม่ีรัว้กัน้ 
สาเหตุ 
     เนื่องจากมีพืน้ที่จํากดั 
จุดอ่อน 
     การปรุงอาหารใช้วิธีการจ้าง

ผู้ รับจ้างทําอาหารมาสง่ให้ ศพด. 
สาเหตุ 
     ผู้ รับจ้างไม่สามารถมา

ดําเนินการปรุงอาหารที่ ศพด.ได้ 

๔.  จดัทําโครงการ

กิจกรรมสมัพนัธ์ชมุชน

ให้มากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        แบบ ปม. (ต่อ) 



 

 
                                   - ๗๔ - 
    ชื่อหน่วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตาํบลอันตรา...                                                          
                   แบบประเมนิการควบคุมภายใน 

                                                            สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๕๐...ถงึ วันที่...๓๐...กันยายน...๒๕๕๑... 

 
 
 
 
 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์     
ของการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอย่  ู   
และสาเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) 

วัตถุประสงค์
ของการ

ควบคุมด้าน
... 
 

(๓) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
(พจิารณา
โอกาสและ
ผลกระทบ) 

(๔) 

การควบคุมที่มีอย่ ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) 

การประเมิน 
ผลการควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๖) 

จุดอ่อน        
และสาเหต ุ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๗) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๘) 

      จุดอ่อน 
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 

จดักิจกรรมร่วมกบั

ชมุชนน้อย 
สาเหตุ 
ไมไ่ด้จดัทํา  

โครงการ/กิจกรรม 

 

 

 
              ชื่อผู้รายงาน.…………..……………………… 

                                                                                                                          (...นายเครือเทพ  ชบาเถา...) 

                                                                                                  ตําแหนง่  นกัวิชาการศกึษา ๗ รักษาราชการแทน 

                   ผู้ อํานวยการกองการศกึษา                               

                                   วนัที่   ๑๕  ตลุาคม  ๒๕๕๑ 

            แบบ ปม. (ต่อ) 



 

 
 

      - ๗๕ - 
                ชื่อหน่วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตาํบลอันตรา...                                                         
                                                                      แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย 
                                   ณ วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

(๒) 

งวด/เวลา     
ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

หมายเหต ุ
(การตดิตามประเมินผล) 

(๖) 
งานจัดการศกึษา 
ศนย์พัฒนาเดก็เลก็ู  
กจิกรรม 
การพฒันาศนูย์เดก็เลก็ 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อพฒันาศนูย์พฒันาเดก็เลก็   

ให้มีคณุภาพและผา่นการประเมิน

มาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ของ

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง 
     การดําเนินงานศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ ไมเ่ป็นไปตาม

มาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็

ของกรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
สาเหตุ 
    จากเกณฑ์การประเมิน  

ของกรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  การดําเนินงานด้าน  

ที่ยงัไมไ่ด้มาตรฐานคือ 

  ๑. อาคารสถานที่ 

    - ศนย์ู  ๑  ห้องนํา้ 

    - ศนย์ู  ๒  ความปลอดภยั 

  

๓๐ มิ.ย.๕๑ ๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ของ

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

เป็นแนวทางในการดําเนินงาน 

ศพด. 

 ๒.จดัตัง้งบประมาณ                 

ในการปรับปรุงสถานที่ 

 ๓.จดัจ้างผู้ รับจ้างมาประกอบ

อาหารใน ศพด. หรือฝึกอบรม 

ผดด. ให้มีความรู้ความสามารถ 

ในการประกอบอาหารให้เดก็

ภายใน ศพด. ด้วยตนเอง 

 ๔.จดัทําโครงการกิจกรรมสมัพนัธ์

ชมุชนให้มากขึน้ 

     ( ๙๐ วนั) 

  ๑๕  ม.ค.๕๒ 

๑.ปลดัเทศบาล 

๒. ผอ.กองการศกึษา 

๓.หวัหน้าศนูย์ฯ 

๔.ผู้ดแูลเดก็ 

การตดิตามประเมนิผล 
ติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง 

   - โดยใช้เครื่องมือการประเมินผลของ           

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตาม         

การดําเนินงานทกุด้าน 

   - จดัทําแบบสอบถามผู้ปกครอง/ชมุชน             

ที่เกี่ยวข้องกบัการดําเนินงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                แบบ ปย.๓ 



 

 
 
                                                         - ๗๖ - 

        ชื่อหน่วยงาน...กองการศึกษา...เทศบาลตาํบลอันตรา... 
                                                                   แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานย่อย 
                                 ณ  วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

(๒) 

งวด/เวลา      
ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

หมายเหต ุ
(การตดิตามประเมินผล) 

(๖) 

   ๒. ภาวะโภชนาการ            

และการประกอบอาหาร           

ยงัไมไ่ด้มาตรฐาน 

  ๓. การมีสว่นร่วมระหวา่งศนูย์ฯ

และชมุชนยงัมีน้อย  

 

 

 

 

    

 

           ชื่อผู้รายงาน.............................................................................. 

                                                                                             (...นายเครือเทพ  ชบาเถา...) 

                                                                               ตําแหน่ง  นกัวิชาการศกึษา ๗ รักษาราชการแทน 
              ผู้ อํานวยการกองการศกึษา                                          

                                      วนัที่  ๑๕  ตลุาคม  ๒๕๕๑                                 
  

                                                                                                                                            

                แบบ ปย.๓ (ต่อ) 



 

 
 
 

- ๗๗ - 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผ้บริหารระดบัส่วนงานย่อยู  

(ตามระเบยีบฯ  ข้อ ๖) 
แบบที่ ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 

 

เรียน  นายกเทศมนตรีตาํบลอันตรา 
   
                       การประเมินการควบคมุภายในของ (กองการศึกษา  เทศบาลตาํบลอันตรา ) สําหรับงวดตัง้แต ่

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดําเนินการตามแนว

ทางการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกําหนดอยู่ในเอกสาร  

คาํแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
การกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคมุภายในของ ( กองการศึกษา  
เทศบาลตําบลอันตรา ) ได้จัดให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผล ว่า

การดําเนินงานของ (กองการศึกษา เทศบาลตาํบลอันตรา) จะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้าน

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน         
การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้    

ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน   และด้านการปฏิบัติ   ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ                    

มตคิณะรัฐมนตรีและนโยบาย   ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 

              (กองการศึกษา  เทศบาลตําบลอันตรา) ได้ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบจุดอ่อน     

ในกิจกรรมท่ีเป็นความเสี่ยง  ๑  กิจกรรม  ตามภารกิจของงานจดัการศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   คือ กิจกรรม
การพัฒนาศนย์เดก็เล็กู                                                

        จากผลการประเมินดงักลา่วเช่ือวา่ การควบคมุภายในของ กองการศึกษา เทศบาลตาํบลอันตรา 
สําหรับงวดตัง้แต่ วนัท่ี ๑ เดือน  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ถึงวนัท่ี  ๓๐ เดือน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปตาม

มาตรฐานการควบคมุภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิกําหนด อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนท่ีมีนยัสําคญั 

ดงันี ้

         ๑. ศนย์ ู ๑  ห้องนํา้ไมไ่ด้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็ และไมเ่พียงพอ เน่ืองจากอาคารเรียนเป็นอาคาร       

ของระดบัประถมศกึษา ห้องนํา้จงึเหมาะสําหรับเดก็ประถมฯ 

   ๒. ศนย์ ู ๒  บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนยงัไมมี่รัว้กัน้  เน่ืองจากมีพืน้ท่ีจํากดั 

                แบบ ปย.๑ 



 

 
 

- ๗๘ - 
                

     ทัง้นี ้  ได้แนบรายงานผลการตดิตามการปฏิบตัติามแผนปรับปรุงการควบคมุภายในของงวดก่อน  
(แบบติดตาม ปย.๓) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคมุภายใน (แบบ ปย.๒-๑) 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน (แบบ ปย. ๒)  แบบประเมินการควบคมุ
ภายใน  ( แบบ ปม.)  และแผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน  ( แบบ ปย. ๓)  มาพร้อมนีแ้ล้ว 
 
 
 

ช่ือผู้รายงาน................................................................. 
                (...นายเครือเทพ  ชบาเถา...) 

                                                         ตําแหนง่  นกัวิชาการศกึษา ๗ รักษาราชการแทน 
                                                                                                    ผู้ อํานวยการกองการศกึษา 
                                                                                                   วนัท่ี  ๑๕  ตลุาคม  ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

               
               
               
              ตวัอยา่ง 
 

        ๒.  ระดบัองคก์ร 
           (ตามระเบยีบฯ ขอ้ ๖) 

                        
เทศบาลตาํบลอนัตรา 

                           - แบบตดิตาม ปอ.๓ 
                              - แบบ ป.อ. ๒ 
                              - แบบ ป.อ. ๓ 
                              - แบบ ป.อ. ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

- ๗๙ - 

ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัองค์กร 

 สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรม/วัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม  

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

๑. สาํนักปลัด 
๑.๑  กจิกรรม 
การจดัทําแผนพฒันา

เทศบาลประจําปี 
(งานนโยบายและแผน) 
 วัตถุประสงค์ 
  เพื่อการเตรียมโครงการ

ตา่งๆ ให้อยูล่กัษณะที่

พร้อมจะบรรจใุนเอกสาร

งบประมาณประจําปี 

และนําไปปฏิบตัไิด้ทนัที

เมื่อได้รับงบประมาณ 

 ความเสี่ยง 
 - แผนพฒันายงัไม่

สามารถแก้ไขปัญหาความ

ต้องการของประชาชน    

ได้อยา่งแท้จริง 
สาเหตุ  
 - ประชาชนไมใ่ห้ความ 
สําคญั เข้าร่วมประชมุ

ประชาคม 

๑๐ ต.ค. ๕๐     ๑. รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์

ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์

ในการเข้ามาชว่ยคดิ ช่วยทํา

ในการพฒันาท้องถิ่นของตน 
   ๒. ประสานความร่วมมือ
จากทกุภาคสว่นอําเภอ

กํานนั/ใหญ่บ้าน กลุม่ชมุชน  

และภาคเอกชนตา่ง ๆ ในการ

จดัประชมุประชาคม 
   ๓. ตัง้คณะทํางานสํารวจ

ความคดิเห็นของประชาชน  
ความต้องการพฒันาท้องถิ่น

ของประชาชน 
 

(  ๙๐  วนั) 

๑๕ ม.ค. ๕๑ 
๑.นายเดชา  โชคช่วย     

(หวัหน้าสํานกัปลดั) 
 ๒. นายมารุต  สดุสงวน 

(จนท.วิเคราะห์ฯ ๖) 
 

 
 

 
 

การตดิตามประเมินผล                               
กิจกรรม “ การจัดทาํแผนพฒันาเทศบาล

ประจาํปี ” มีการควบคมุที่เพียงพอแล้ว   บรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุโดย ทต.ดําเนินการ 

ดงันี ้
   ๑. รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ ให้ประชาชนเห็น ถึง

ประโยชน์ ในการเข้ามามีส่วนร่วมพฒันาท้องถิ่น

ของตน โดยประสานความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนอําเภอ/กํานัน/ผู้ ใหญ่บ้านการจัดประชุม

ประชาคมและให้ประชาชน  ในแต่ละหมู่บ้าน  

เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทําการกํานัน/ผู้ ใหญ่บ้าน  

แบ่งการอบรมเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๒ วัน  โดยเชิญ

เชี่ยวชาญด้านการวางแผนมาเป็นวิทยากรให้

ความรู้  มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชมุ 

             แบบตดิตาม ปอ.๓ 



 

- ๘๐ - 
ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัองค์กร 

 สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรม/วัตถุประสงค์      

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

   ๔. จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ 

จูงใจโดยการนําไปศึกษาดูงาน

ท้ อ ง ถิ่ น  “ต้ นแบบ ” ที่ ป ร ะ สบ

ความสําเร็จจากผลที่ประชาชนเข้า

ไปมีส่วนร่วมและได้รับความสําเร็จ 
ชมุชนอยูด่ีมีสขุ 

  จํานวนมาก และแสดงความ

คดิเห็นหลากหลาย ทําให้        

การจดัทําแผนพฒันาเทศบาล

ประจําปี ได้รับการแก้ไขปัญหา

ความต้องการของประชาชน      

ได้อยา่งแท้จริงในระดบัหนึง่   
   ๒. จดัทําโครงการอบรม        

ให้ความรู้และเดนิทางไปศกึษาดู

งานท้องถิ่น “ต้นแบบ” ที่มี       

การบริหารจดัการที่ดี และประสบ

ความสําเร็จจากผลที่ประชาชน 

เข้าไปมีสว่นร่วม และได้รับ

ความสําเร็จ ชมุชนอยูด่ีมีสขุ 
 

 

        แบบตดิตาม ปอ.๓ (ต่อ) 



 

- ๘๑ - 
ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัองค์กร 

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรมวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๒) 

 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

๑.๒  กจิกรรม 
การดําเนินงาน

แก้ปัญหายาเสพตดิ 
(งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั) 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อป้องกนัการแพร่

ขยายของยาเสพตดิ  

ในเขตพืน้ที่ และฟืน้ฟ ู

ผู้ตดิยาเสพตดิให้หาย

จากตดิยาและมีความ

เป็นอยูท่ี่ดี 
 ๒. เพื่อสนองนโยบาย

ของรัฐบาล 

จุดอ่อน  
  -  มีเยาวชนตดิยาเสพตดิ

เพิ่มมากขึน้ ผู้ได้รับการบําบดั

แล้วหนักลบัมาเสพยาอีก 
สาเหตุ    
  -  เดก็และเยาวชนไม่ได้เรียน

หนงัสือตอ่  เนื่องจากมีฐานะ

ยากจน  ผู้ได้รับการบําบดัแล้ว  

ไม่มีงานทํา จงึหนัมาเสพ   

และค้ายาอีก 

๑๕ ต.ค. ๕๐ 
 

๑. นําเข้าที่ประชุมสภา 
กําหนดแผนงานโครงการ    
การแก้ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่ออนมุตังิบประมาณ     
“ ขยายพืน้ที่ที่เป็น ปัจจัย
บวก ” เช่น ศนูย์กีฬา 

อบรมอาชีพ ห้องสมดุ 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๒. แต่งตัง้คณะ กรรมการ

ป้องกนัและปราบปราม   

ยาเสพตดิ ของ ทต. 

๓. จัดตัง้ศนย์ู ป้องกนั  

และปราบปรามยาเสพตดิ 

ของ ทต.อนัตรา 
 

( ๒๔๐ วนั) 

      ๑๕ มิ.ย. ๕๑ 

คณะกรรมการป้องกนั

และปราบปราม      

ยาเสพตดิ ทต.อนัตรา 
 
 

 

      การตดิตามประเมินผล 
   กิจกรรม  “ การดาํเนินงานแก้ปัญหา         

ยาเสพตดิ” มีการควบคมุที่เพียงพอบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุได้ในระดบัหนึง่ 

โดย ทต. ได้ดําเนินการ ดงันี ้
    ๑. จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและปราบปราม         

ยาเสพตดิของ ทต. และแตง่ตัง้คณะกรรมการ

รับผิดชอบดําเนินการ 
 ๒. จดัโครงการ “ลานสานฝันเยาวชน ”  

ตามโครงการ To be number ๑ เพื่อให้เยาวชน 

กล้าคดิ กล้าทํา และกล้าแสดงออกในทาง  
ที่ถกูต้อง และเข้าถึงกิจกรรมของตนอย่างอิสระ  

เช่น การเล่นดนตรีไทย การประกวดร้องเพลง  

การวาดรูป  การเลน่ กีฬา ฯลฯ 

แบบตดิตาม ปอ.๓ (ต่อ) 



 

- ๘๒ - 
ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัองค์กร 

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    

 

กจิกรรมวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

   ๔. จดัทาํแผนงาน โครงการ    
การแก้ปัญหายาเสพตดิ 
แบบบรูณาการ ดงันี ้

    ๔.๑ จดั “ลานสานฝัน

เยาวชน” ให้สอดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมของพืน้ที่ เพื่อ  

ให้เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมของ 
ตนอยา่งอิสระ เช่น  สง่เสริม    

ดนตรีไทย  วาดรูป  Internet  

กีฬาชกมวย  ปิงปอง   เทนนิส 

ตระกร้อ ฯลฯ 
   ๔.๒ จดัให้มี “ศนูย์ฝึกอาชีพ” 

ช่างไม้ , ช่างไฟฟ้า , ชา่งซอ่ม

รถยนต์ , ช่างตดัผม  และชา่ง

ศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ     

        ๓. จดัให้มี “ ศนูย์ฝึกอาชีพ ”  

เช่น ช่างไม้ , ชา่งไฟฟ้า, ชา่งซอ่มรถยนต์  
ช่างตดัผม และช่างศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ    

เพื่อเป็นวิชาตดิตวัสามารถนําไปประกอบ

อาชีพเลีย้งตวัเองและครอบครัวได้   
แตเ่นื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป  

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ประชาชนมีฐานะ

ยากจน  กระบวนการค้ายาเสพตดิ มี 
ความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  รวมทัง้ผู้ ที่ได้รับ 

การบําบดัแล้วบางสว่น ยงัไมม่ีงานทํา  

มีรายได้ไม่เพียงพอ  เกิดความเครียด  

จงึหนัมาเสพและค้ายาอีก 

แบบตดิตาม ปอ.๓ (ต่อ) 



 

- ๘๓ - 
ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัองค์กร 

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรมวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 
 

 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

      ๔.๓  สร้างเครือข่าย           

ในการประสานงานกบั ศอ.ปส. 

อําเภอ /จงัหวดั และตํารวจ  
  ๔.๔ จัดทาํแผนรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์ประชาคมใน

พืน้ที่ ผา่นสื่อวทิยชุมุชน สิง่พมิพ์ 

แผน่พบั เพื่อให้เกิดการสนบัสนนุ

การจดัระเบียบสงัคม ร่วมมือ 

ร่วมใจ เป็นห ูเป็นตา ดแูล

เยาวชนผู้ตดิยาเสพตดิ และ 
สกดักัน้การแพร่ระบาดยาเสพตดิ  
และแจ้งขา่วเพื่อนําผู้ตดิยา 
เสพตดิเข้ารับการฟืน้ฟบูําบดั 

   

 
 

แบบตดิตาม ปอ.๓ (ต่อ) 
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- ๘๕ - 
ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

รายงานผลการตดิตามการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดบัองค์กร 

สาํหรับงวดตัง้แต่วันที่...๑...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...    
กจิกรรมวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 

 

(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

(๒) 

งวด/เวลา 

ที่พบจุดอ่อน 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 

ผ้รับผิดชอบู  

(๕) 

สถานะ
ดาํเนินการ 

 

(๖) 

วธิีการตดิตามและสรุปผลการประเมนิ/ 
ข้อคิดเหน็ 

 

(๗) 

        ๔. จดัให้ผู้ดแูลเดก็เลก็ศกึษาดงูาน    

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ตามความเหมาะสม  

เช่น   ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลนคร

พฒันา 

  ๕. สรุปผลการปฏิบตังิาน                    

ให้ผู้บงัคบับญัชาทราบตามลําดบั         

เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข   
 

         ∗  สถานะการดาํเนินการ : 
              =  ดําเนินการแล้ว เสร็จตามกําหนด 

             =  ดําเนินการแล้ว เสร็จลา่ช้ากวา่กําหนด 

                =  ยงัไม่ดําเนินการ  

             =  อยูร่ะหวา่งดําเนินการ

               ชื่อผู้รายงาน...................................................................... 

                       (นายชชัวาลย์  ยาวชิยั) 
        ตําแหน่ง....นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา.... 

                      วนัที่  ๒๙ ตลุาคม   ๒๕๕๑ 

 

แบบตดิตาม ปอ.๓ (ต่อ) 



 

 
 

- ๘๖ - 
 

ช่ือหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัองค์กร 

ณ   วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...                                                 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(๒) 
สาํนักปลัด 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   (๑.๑)  กจิกรรมการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาล

ประจาํปี  เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

คือ ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีสว่นร่วมเสนอปัญหา    

ความต้องการ โดยอ้างวา่ ไมมี่เงินคา่เดนิทาง และเรียกร้อง

คา่ตอบแทน 
   (๑.๒)  กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ 

เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เน่ืองจาก

เยาวชนผู้ตดิยาเสพตดิ มีจํานวนเพิ่มมากขึน้ และผู้ ท่ีได้รับ   

การบําบดัแล้ว หนักลบัมาเสพยาอีก สาเหตเุกิดจากเดก็และ

เยาวชนไม่ได้เรียนหนงัสือตอ่ เน่ืองจากฐานะทางบ้านยากจน

และไม่มีงานทํา มีเวลาวา่งจงึมัว่สมุเสพยา 
๒.  การประเมินความเส่ียง 
    (๒.๑)  กจิกรรมการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาล
ประจาํปี  
      ความเสี่ยง 
      -  ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีสว่นร่วมเสนอ

ปัญหาความต้องการ โดยอ้างวา่ไมมี่เงินคา่เดนิทางและ

เรียกร้องคา่ตอบแทน 
    ( ๒.๒)  กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ  
      ความเสี่ยง 
      -  มีเยาวชนตดิยาเสพตดิเพิ่มมากขึน้ และผู้ ท่ีได้รับ        

การบําบดัแล้ว หนักลบัมาเสพยาอีก 
๓.  กจิกรรมการควบคุม 
    (๓.๑)  กจิกรรมการจดัทาํแผนพัฒนาเทศบาล

ประจาํปี กําหนดกิจกรรมขึน้มาควบคมุดงันี ้
       ๑.  รณรงค์ ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์

ในการเข้ามาช่วยคดิช่วยทําในการพฒันาท้องถ่ินของตน 

ผลการประเมนิ 
สาํนักปลัด  แบง่โครงสร้างและการปฏิบตังิาน  ออกเป็น  
๕ ฝ่าย/งาน  คอื  ๑. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ๒. งานนโยบายและแผน   

๓. งานกฎหมายและคดี  ๔. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั        

๕. งานทะเบียนราษฎร  จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ

ของมาตรฐานการควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดนิ วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
พบความเสี่ยงในภารกิจ  ๒  งาน  คือ  ๑. งานนโยบายและแผน 

(กิจกรรมการจดัทําแผนพฒันาเทศบาลประจําปี)  ๒. งานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั (กิจกรรมการดําเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ) 

จากการตดิตามผลตามแบบรายงานการปฏิบตัติามแผน  การปรับปรุง 

(แบบตดิตาม ปย.๓)  พบวา่  
  ๑. กจิกรรมการจัดทาํแผนพฒันาเทศบาลประจาํปี                 
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
โดย ทต. ได้ดําเนินการ คือ 
    ๑.๑  รณรงค์ประชาสมัพนัธ์ ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ในการเข้า

มามีสว่นร่วมในการเข้ามาพฒันาท้องถ่ินของตน  โดยประสานความ

ร่วมมือจากทกุภาคสว่น อําเภอ/กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน ในการจดัประชมุ

ประชาคมและให้ประชาชนในแตล่ะหมู่บ้านเข้าร่วมประชมุ ณ ท่ีทําการ

กํานนั/ผู้ใหญ่บ้าน แบง่การอบรมเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๒ วนั  โดยเชิญ

ผู้ เช่ียวชาญด้านการวางแผนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้  มีประชาชนให้

ความสนใจเข้าร่วมประชมุจํานวนมาก และแสดงความคดิเห็น

หลากหลาย ทําให้การจดัทําแผนพฒันาเทศบาลประจําปี ได้รับการ

แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อยา่งแท้จริงในระดบัหนึง่   
   ๑.๒  จดัทําโครงการอบรมให้ความรู้และเดนิทางไปศกึษา 
ดงูานท้องถ่ิน “ ต้นแบบ ” ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีและประสบ
ความสําเร็จจากผลท่ีประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมและได้รับ 
ความสําเร็จ ชมุชนอยูด่ีมีสขุ  

 

     แบบ ปอ.๒ 



 

 
 

-  ๘๗ - 
 

ช่ือหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัองค์กร 

 ณ  วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(๒) 
  ๒.  ประสานความร่วมมือจากทกุภาคสว่นอําเภอ  กํานนั/

ผู้ใหญ่บ้าน  กลุม่ชมุชน  และภาคเอกชนตา่ง ๆ ในการจดัประชมุ

ประชาคม 
  ๓.  ตัง้คณะทํางานสํารวจความคดิเห็นของประชาชน            

ความต้องการพฒันาท้องถ่ินของประชาชน 
  ๔.  จดัทําโครงการอบรมให้ความรู้ จงูใจโดยการนําไปศกึษา        

ดงูานท้องถ่ิน “ต้นแบบ” ท่ีประสบความสําเร็จ จากผลท่ีประชาชน

เข้าไปมีสว่นร่วมและได้รับความสําเร็จชมุชนอยูด่ี มีสขุ 
   (๓.๒)  กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ 
กําหนดกิจกรรมขึน้มาควบคมุดงันี ้

  ๑. นําเข้าที่ประชุมสภา กําหนดแผน งานโครงการการแก้ปัญหา

ยาเสพตดิ เพ่ืออนมุตังิบประมาณ “ขยายพืน้ที่ที่เป็นปัจจัยบวก” 

เช่น ศนูย์กีฬา อบรมอาชีพ ห้องสมดุ คอมพวิเตอร์ เป็นต้น 
  ๒.  แต่งตัง้คณะ กรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ   

ของ ทต. 

  ๓.  จัดตัง้ศนย์ู ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ของ ทต.อนัตรา 
  ๔.  จัดทาํแผนงาน โครงการ การแก้ปัญหายาเสพตดิ 
แบบบรูณาการ ดงันี ้

    (๔.๑)  จดั “ลานสานฝันเยาวชน” ให้สอดคล้องกบั

สภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี เพ่ือให้เยาวชนเข้าถึงกิจกรรมของตน 

อยา่งอิสระ เชน่  สง่เสริมดนตรีไทย  วาดรูป Internet  กีฬาชกมวย 

ปิงปอง  เทนนิส ตระกร้อ  ฯลฯ 

     (๔.๒)  จดัให้มี “ศนูย์ฝึกอาชีพ” ช่างไม้ ,ชา่งไฟฟ้า ,ช่างซอ่ม

รถยนต์, ช่างตดัผม และช่างศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ   

    (๔.๓)  สร้างเครือข่าย  ในการประสานงานกบั  ศอ.ปส. 

 อําเภอ /จงัหวดั และตํารวจ           
 

   ๒. กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ       
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ      
การควบคุมได้ในระดับหน่ึง  โดย ทต.  ได้ดําเนินการ    

ดงันี ้ 

      ๒.๑  จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ      

ของ ทต. และแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ 
   ๒.๒  จดัโครงการ “ ลานสานฝันเยาวชน ”            

ตามโครงการ To be number ๑  เพ่ือให้เยาวชน กล้าคดิ 

กล้าทํา  และกล้าแสดงออกในทางที่ถกูต้อง และเข้าถึง

กิจกรรมของตนอยา่งอิสระ  เช่น  การเลน่ดนตรีไทย  
การประกวดร้องเพลง การวาดรูป การเลน่กีฬา ฯลฯ 
      ๒.๓  จดัให้มี “ ศนูย์ฝึกอาชีพ ” เช่น  ชา่งไม้, ช่างไฟฟ้า 

ช่างซอ่มรถยนต์, ช่างตดัผม  และช่างศลิปหตัถกรรมตา่ง ๆ 
เพ่ือเป็นวิชาตดิตวั สามารถนําไปประกอบอาชีพเลีย้งตวัเอง

และครอบครัวได้ 
      แตอ่ยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป  

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ประชาชนมีฐานะยากจน กระบวน 
การค้ายาเสพตดิ มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  รวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับ 
การบําบดัแล้วบางสว่น ยงัไมมี่งานทํา  มีรายได้ไม่เพียงพอ  

เกิดความเครียด  จงึหนัมาเสพและค้ายาอีก 
 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 



 

 
 

- ๘๘ - 
 

                                          ช่ือหน่วยงาน ...เทศบาลตาํบลอันตรา.. 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัองค์กร 

 ณ วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน                

(๑) 
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(๒) 
    (๔.๔)  จดัทาํแผนรณรงค์ประชาสัมพนัธ์  ประชาคม 
ในพืน้ท่ี ผา่นสื่อวิทยชุมุชน สิง่พิมพ์ แผน่พบั เพ่ือให้เกิด       

การสนบัสนนุ การจดัระเบียบสงัคม ร่วมมือ ร่วมใจ เป็นห ู  

เป็นตา  ดแูลเยาวชนผู้ตดิยาเสพตดิ และสกดักัน้การแพร่

ระบาดยาเสพตดิ และแจ้งขา่วเพื่อนําผู้ตดิยาเสพตดิเข้ารับ  
การฟืน้ฟบํูาบดั 
 ๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
      (๔.๑)  กจิกรรมการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลประจาํปี  

          -  ปรับปรุงคําสัง่แบง่งานให้มีความชดัเจน  สํารวจข้อมลู

เพิ่มเตมิจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม

ภายนอก ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้ามีสว่นร่วม  ในการ

จดัทําแผนพฒันาเทศบาลทกุรูปแบบ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร  

ให้ประชาชนทราบ  ผา่นเสียงตามสาย  แผน่พบั  จดัประชมุ  

ในชมุชน  หอกระจายขา่ว  และการจดัโครงการฝึกอบรม    

และฝึกปฏิบตัพิฒันาบคุลากร 
       (๔.๒)  กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ 

          ๑.  ปรับปรุงคําสัง่แบง่งานให้มีความชดัเจนและแจ้ง
เวียนเพื่อทราบ 
           ๒.  จดัทําคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการป้องกนั              

และปราบปรามยาเสพตดิ 
          ๓. จดัโครงการ “ ลานสานฝันเยาชน ” ตามโครงการ 
To  be  number  ๑  เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารให้ประชาชนทราบ  

ผา่นเสียงตามสาย หอกระจายขา่ว แผน่พบั ป้ายผ้า สถานีวทิย ุ

สถานีโทรทศัน์ท้องถ่ิน ฯลฯ 
           ๔. จดัโครงการอบรมเยาวชนให้เข้ารับ “การฝึกอาชีพ ”  
เช่น ช่างไม้ ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างซอ่มรถยนต์ ,ชา่งตดัผม  และ            

ช่างศลิปหตัถกรรมตา่งๆ  เพ่ือเป็นวิชาตดิตวัสามารถนําไป

ประกอบอาชีพเลีย้งตวัเองและครอบครัวได้ 

 

 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 



 

 
- ๘๙ - 

 
ช่ือหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา.... 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัองค์กร 
 ณ วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
(๒) 

๕.การตดิตามประเมินผล 
   ใช้แบบรายงานการประชมุ เป็นเคร่ืองมือในการตดิตามประเมินผล    

การปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตั ิและปลดั ทต.อนัตรา  

ผลการประเมินตามแบบรายงานการปฏิบตัติามแผนการปรับปรุง   
 (แบบตดิตาม ปอ.๓)  พบวา่    

    ๑. กจิกรรมการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาลประจาํปี  มีการควบคมุ      

ท่ีเพียงพอแล้ว  บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุ 

    ๒. กจิกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ  มีการควบคมุ           

ท่ีเพียงพอ บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุได้ในระดบัหนึง่  แต่ยังคง 

มีจุดอ่อน คือ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า

ประชาชนมีฐานะยากจน  กระบวนการค้ายาเสพตดิ มีความซบัซ้อนมาก

ยิ่งขึน้  รวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับการบําบดัแล้วบางสว่น ยงัไม่มีงานทํา  มีรายได้ 

ไม่เพียงพอ  เกิดความเครียด  จงึหนัมาเสพและค้ายาอีก 
กองการศึกษา 
กจิกรรม การพฒันาศนูย์เดก็เลก็ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก  “ สภาพแวดล้อมภายใน ’’ ดงันี ้
   ด้านบุคลากร 
     (๑) ขาดบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถโดยตรงมาดําเนินการ       

จดักิจกรรมศนูย์พฒันาเดก็เล็ก   
     (๒) ผู้ดแูลเดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็จํานวน ๖ คน  มีวฒิุการศกึษา 
ตรงตามคณุสมบตัเิฉพาะตําแหน่ง ๑ คน และมีคณุวฒิุการศกึษาอ่ืน ๕ คน 

     (๓) ผู้ดแูลเดก็ จํานวน ๒ คน ได้รับทนุการศกึษาในหลกัสตูร                

“ ปฐมวยั ” ท่ีกรมฯจดัขึน้ และ ผู้ดแูลเดก็ทัง้ ๒ คน  มีประสบการณ์ในการ

ดแูลเดก็เลก็หลายปี 
  ด้านอาคารสถานที่ 
     (๑) ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไม่ได้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็ และไม่เพียงพอ 
     (๒) ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนไม่มีรัว้กัน้ ทําให้ไม่มีความ 
ปลอดภยั 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 



 

 
- ๙๐ - 

 
ช่ือหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัองค์กร 
ณ   วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...                                                 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กจิกรรมการควบคุม 
      (๑)  มีการจดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้     
      (๒) มีการจดัทําสภาพภมิูทศัน์บริเวณอาคาร และดําเนินการ

ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
      (๓) จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจในการดําเนินการ    
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในด้านตา่งๆ 
      (๔) จดัให้ผู้ดแูลเดก็เลก็ศกึษาดงูานศนูย์พฒันาเดก็เลก็      

ตามความเหมาะสม เช่น ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลนครพฒันา 
      (๕) สรุปผลการปฏิบตังิานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบตามลําดบั 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
  ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      (๑)  ใช้ระบบ Internet, website ของกองการศกึษา 
ในการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมตา่งๆ 
      (๒)  จดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้ 
     (๓)  จดัทําสภาพภมิูทศัน์บริเวณอาคาร  และดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
     (๔)  จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจในการดําเนินการ 
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในด้านตา่งๆ 
     (๕)  สรุปผลการการปฏิบตังิานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ
ตามลําดบัเพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

๕. การตดิตามประเมินผล 
      ในการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน “กจิกรรม      

การพัฒนาศนย์เดก็เล็กู ” พบวา่ มีการควบคมุท่ีเพียงพอ      

ประสบผลสําเร็จในระดบัหนึง่ คือ 

      (๑)  มีการพฒันาจดัทําส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากขึน้ 

      (๒)  จดัทําแบบสอบถามความพงึพอใจของผู้ปกครอง           

ในการดําเนินการศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในด้านตา่งๆ 
      (๓)  มีการจดัทําสภาพภมิูทศัน์บริเวณอาคาร  และดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

 

 แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 



 

        
- ๙๑ - 

 
ช่ือหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดบัองค์กร 
ณ   วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...                                                 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
(๒) 

     (๔)  ครูผู้สอนได้รับการพฒันาศกึษาตอ่จากเงินอดุหนนุของ สถ. 
และ ได้รับการอบรมพฒันาศกึษาดงูาน 

    (๕)  สรุปผลการปฏิบตังิานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบตามลําดบั       

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 

อย่างไรกต็าม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง ในเร่ือง  
     (๑) ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไม่ได้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็  และไม่เพียงพอ     

     (๒) ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนไม่มีรัว้กัน้ จงึไมป่ลอดภยั  

ซึง่เป็นความเสี่ยงเน่ืองมาจากไม่มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือดําเนินการขอ

จดัตัง้งบประมาณ 

 

         สรุปผลการประเมิน   
                จากการวิเคราะห์สํารวจ  เทศบาลตําบลอนัตรา  มีความเสี่ยง  ๓  กิจกรรม คือ 
                 สาํนักปลัด 

                   ๑. กิจกรรมการจดัทําแผนพฒันาเทศบาลประจําปี (ภารกิจของงานนโยบายและแผน) 
                   ๒. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ (ภารกิจของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 
                   กองการศึกษา  
               ๓. กิจกรรมการพฒันาศนูย์เด็กเลก็ (ภารกิจของงานจดัการศกึษาศนูย์พฒันาเดก็เลก็) 

   ผลการประเมิน  พบวา่   
              ๑. สํานกัปลดั  กจิกรรมการการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ  ยังคงมีจุดอ่อน คือ  เน่ืองจากสภาพแวดล้อม         

ท่ีเปล่ียนไป  ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ประชาชนมีฐานะยากจน  กระบวนการค้ายาเสพตดิ มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  รวมทัง้ 
ผู้ ท่ีได้รับการบําบดัแล้วบางสว่น ยงัไม่มีงานทํา  มีรายได้ไมเ่พียงพอ  เกิดความเครียด  จงึหนัมาเสพและค้ายาอีก 

                         ๒. กองการศกึษา  กจิกรรมการพัฒนาศนย์เดก็เล็กู   ยงัคงมีจดุอ่อน/ความเสี่ยง  คือ 
                (๑)  ศนย์ ู ๑  ห้องนํา้ไม่ได้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็  และไม่เพียงพอ 
                (๒)  ศนย์ ู ๒  บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนไม่มีรัว้กัน้  จงึไม่ปลอดภยั 

 
 

                                                              ช่ือผู้รายงาน. ......................................................... 
                                                                                                (นายชชัวาลย์  ยาวิชยั) 

                                                                                   ตําแหน่ง....นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา.... 
                                                                                    วนัท่ี  ๒๙   ตลุาคม  ๒๕๕๑                                           

 แบบ ปอ.๒ (ต่อ) 



 

- ๙๒ - 
ชื่อหน่วยงาน.…สาํนักปลัด...เทศบาลตาํบลอันตรา... 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัองค์กร 
ณ  วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ของ   

 การควบคุม 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม   
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุง 
 
 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผ้รับผิดชอบู  

 
(๕) 

หมายเหตุ 
(วธิีการตดิตามประเมินผล) 

 
(๖) 

สาํนักปลัด 
๑. กจิกรรม 
  การดําเนินงานแก้ปัญหา

ยาเสพตดิ 
(งานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั) 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อป้องกนัการแพร่

ขยายของยาเสพตดิในเขต

พืน้ที่ และฟืน้ฟผูู้ตดิ

ยาเสพตดิให้หายจากตดิ

ยาและมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
  ๒. เพื่อสนองนโยบายของ

รัฐบาล 

จุดอ่อน 
  -  ผู้ตดิยาเสพตดิ                   

มีจํานวนเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้     

ผู้ ที่ได้รับการบําบดัแล้วบางสว่น  

ยงัไม่มีงานทํา  จงึหนัมาเสพ

และค้ายาอีก 
สาเหตุ 
   ๑. เนื่องจากสภาพแวดล้อม      

ที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 

ประชาชนมีฐานะยากจน  ไมม่ี

งานทํา  มีรายได้ไม่เพียงพอ  

และกระบวนการค้ายาเสพตดิ  

มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ 

   ๒. ความคกึคะนอง และมี

พฤตกิรรมเลียนแบบ 

๑ ก.ย. ๕๑    ๑. เพิ่มการประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบั         

ยาเสพตดิให้มากขึน้ โดยชีใ้ห้เห็นถึงโทษ   

ของยาเสพตดิ 
   ๒. จดัทําโครงการเศรษฐกิจชมุชน

พึง่ตนเองตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

(๓๔๕ วนั) 
๓๐ ก.ย.๕๒ 

๑.นายเดชา  โชคช่วย     

(หวัหน้าสํานกัปลดั) 
    ๒. คณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปราม   

ยาเสพตดิ ทต.อนัตรา 
 

 

   ๑. ประเมินผลการปฏิบตังิาน 
ของเจ้าหน้าที่อยา่งตอ่เนื่อง 
   ๒. ตดิตามประเมินผลโครงการ ฯ เป็น

ระยะ ๆ 

 

     แบบ ปอ.๓ 



 

- ๙๓ - 
ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัองค์กร 
ณ  วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม   
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

 
(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุง 
 
 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผ้รับผิดชอบู  

 
(๕) 

หมายเหต ุ
     (วิธีการตดิตามประเมนิผล) 

 
(๖) 

๒.กจิกรรม 
การทําบตัรประจําตวั

ประชาชน 
(งานทะเบียนราษฎร) 
วัตถุประสงค์ 
   -  เพื่อให้ประชาชน     

คนไทยมีหลกัฐาน          

ใช้แสดงตนและขอรับ

บริการตา่งๆ จากภาครัฐ

และเอกชน 

จุดอ่อน 
 -  ประชาชนผู้มาตดิตอ่ขอทํา

บตัรประจําตวัประชาชนแสดง

หลกัฐานเท็จในการยื่นคําขอมี

บตัรประจําตวัประชาชน เช่นนํา

บตัรประจําตวัประชาชน       

ของผู้ อื่นมาใช้แอบอ้างสวมตวั,   

อ้างชื่อของผู้ อื่นขอทําบตัร ฯ 
สาเหตุ 
  -  จนท.ผู้ รับผิดชอบในการขอ 

มีบตัรประจําตวัประชาชน      

ไม่รอบคอบในการตรวจสอบ

เอกสารหลกัฐานที่ประชาชน

นํามายื่นฯ 

๑๐ ส.ค.๕๑   ๑. กําชบัเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบในการขอมีบตัร

ประจําตวัประชาชน ตรวจสอบใบหน้าและข้อมลู

เดมิของผู้ ยื่นคําขอฯ จากฐานข้อมลูบตัรประจําตวั

ประชาชนให้ละเอียดรอบคอบก่อนลงมือทําบตัรฯ   

โดยเคร่งครัด 
  ๒. กรณีไมม่ีภาพใบหน้า และรายการบตัรเดิม

ในฐานข้อมลูให้ทําการตรวจสอบไปยงัสํานกั

ทะเบียนที่เคยมีชื่อและสอบถามพยานบคุคล      

ผู้น่าเชื่อถือให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนอนญุาต           

ให้ทําบตัรฯ 

(๑๘๐ วนั) 
๑๕ เม.ย.๕๒ 

   ๑.นายเดชา  โชคช่วย 

    ( หวัหน้าสํานกัปลดั) 
    ๒.นายสมโชค  ทองดี 
(จบห.ทะเบียนและบตัร ๖) 

   ๑. ประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของ จนท. อยา่งตอ่เนื่อง 
  ๒. ตรวจสอบภาพใบหน้า  

และข้อมลูเดมิในระบบฐาน 
ข้อมลูด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

และตรวจสอบลายนิว้มือ    

ของประชาชนผู้ ยื่นขอมีบตัร

ประจําตวัประชาชน 

                                                                                                      

     แบบ ปอ.๓(ต่อ) 



 

- ๙๔ - 
ชื่อหน่วยงาน...เทศบาลตาํบลอันตรา... 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัองค์กร 
ณ  วันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

กิจกรรม/วัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(๑) 

จุดอ่อนของการควบคุม   
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอย่ ู

 
(๒) 

งวด/เวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

 
(๓) 

การปรับปรุง 
 
 

(๔) 

กาํหนดเสร็จ/ 
ผ้รับผิดชอบู  

 
(๕) 

หมายเหต ุ
(วิธีการตดิตามประเมินผล) 

 
(๖) 

กองการศึกษา 
๓.กจิกรรม 
การพฒันาศนูย์เดก็เลก็ 
(งานจดัการศกึษา 
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็) 
วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อพฒันา               

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็         

ให้มีคณุภาพและผา่น   

การประเมินมาตรฐาน  

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ของ

กรมสง่เสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 

จุดอ่อน/ความเสี่ยง 
     การดําเนินงานศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ของกรม

สง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
สาเหตุ 
    จากเกณฑ์การประเมินของ

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น  

การดําเนินงานด้านที่ยงัไม่ได้

มาตรฐานคือ 
  ๑. อาคารสถานที่ 
    - ศนย์ู  ๑  ห้องนํา้ 
    - ศนย์ู  ๒  ความปลอดภยั 

๓๐ มิ.ย.๕๑   ๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศนูย์

พฒันาเดก็เลก็ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ศพด. 
  ๒. จดัตัง้งบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ 
  ๓. จดัจ้างผู้ รับจ้างมาประกอบอาหารใน ศพด.    

หรือฝึกอบรม ผดด. ให้มีความรู้ความสามารถ         

ในการประกอบอาหารให้เดก็ภายใน ศพด.           

ด้วยตนเอง 
  ๔. จดัทําโครงการกิจกรรมสมัพนัธ์ชมุชนให้มากขึน้ 

( ๙๐ วนั) 
๑๕ ม.ค.๕๒ 

 ๑. ปลดัเทศบาล 
 ๒. ผู้ อํานวยการ  

กองการศกึษา 
 ๓.หวัหน้าศนูย์ฯ 
 ๔.ผู้ดแูลเดก็ 

การตดิตามประเมินผล 
ตดิตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง 
   - โดยใช้เครื่องมือการประเมินผล

ของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

ตดิตามการดําเนินงานทกุด้าน 
   - จดัทําแบบสอบถามผู้ปกครอง/

ชมุชนที่เกี่ยวข้องกบัการดําเนินงาน

ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

 

 

                                                                                                      
 ชื่อผู้รายงาน ....................................................           

             (นายชชัวาลย์  ยาวิเศษ) 

            ตําแหน่ง...นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา... 

           วนัที่...๒๙...ตลุาคม...๒๕๕๑... 
 
 

 แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 



 

 
 

- ๙๕ - 
 

รายงานความเหน็เกี่ยวกับการควบคุมภายในของหวัหน้าหน่วยงาน 

(ตามระเบยีบฯ  ข้อ ๖) 
แบบที่ ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 

 

เรียน   คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ/ผ้กาํกับดแลู ู /คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
   การประเมินการควบคุมภายในของ (เทศบาลตําบลอันตรา) สําหรับงวดตัง้แต่ วันที่           

๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ดําเนินการตามแนว

ทางการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึง่กําหนดอยู่ในเอกสาร 
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายใน         

ของ (เทศบาลตาํบลอันตรา) ได้จดัให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน       

วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่าง

สมเหตสุมผลวา่การดําเนินงานของ ( เทศบาลตาํบลอันตรา) จะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน

ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง  การดูแลรักษา

ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลืองหรือ  การทุจริต     

ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั มตคิณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 
             (เทศบาลตาํบลอันตรา) ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคมุภายในของหน่วยงาน ๒ สํานกั/

กอง คือ(๑) สํานักปลัด  (๒) กองการศึกษา โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน            

การควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุ

ภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ผลการประเมินพบว่า สํานกัปลดั และกองการศึกษา มีระบบการควบคมุภายใน   

ท่ีมีความเพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดบัเหนึง่  

      อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนพบความเสี่ยง ท่ีต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนด

แผนการปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน ในภารกิจ ๓ กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดิมท่ีได้วางแผนการปรับปรุง

ตามแบบ ปย.๓ จํานวน ๒ กิจกรรม   และกิจกรรมท่ีเป็นจุดอ่อน/ความเสี่ยงใหม่ท่ีเกิดขึน้ จํานวน                

๑ กิจกรรม ดงันี ้

 

           แบบ ปอ. ๑ 



 

 

 

- ๙๖ - 

 

      สาํนักปลัด 
๑. กิจกรรมการดาํเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ  เป็นความเสีย่งในภารกิจของงานป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั  (กิจกรรมเดมิท่ีได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป  ภาวะ 

เศรษฐกิจตกตํา่  ประชาชนมีฐานะยากจน  กระบวนการค้ายาเสพตดิ มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับ

การบําบดัแล้วบางสว่นยงัไมมี่งานทํา  มีรายได้ไมเ่พียงพอ  เกิดความเครียด  จงึหนัมาเสพ และค้ายาอีก 
       ๒.  กิจกรรมการทําบตัรประตวัประชาชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนราษฎร 

(ความเสี่ยงใหม)่  เน่ืองจากประชาชนผู้มาติดตอ่ขอทําบตัรประจําตวัประชาชน แสดงหลกัฐานเท็จในการยื่น

ขอมีบตัรประจําตวัประชาชน และเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการขอมีบตัรประจําตวัประชาชน ไม่รอบคอบใน

การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีประชาชนนํามาย่ืนฯ 
     กองการศึกษา 
       ๓. กิจกรรมการพฒันาศนูย์เดก็เลก็ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานจดัการศกึษาศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ (กิจกรรมเดมิท่ีได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  ยงัคงมีจดุออ่น คือ   
           (๑)  ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไมไ่ด้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็ และไมเ่พียงพอ 
           (๒)  ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนไมมี่รัว้กัน้ จงึไมป่ลอดภยั 

                    ทัง้นี  ้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ       

งวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน         

(แบบ ปอ. ๒) และแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดบัองค์กร ( แบบ ปอ. ๓)  มาพร้อมนีแ้ล้ว 
 
 
 
 

                                  ลายมือช่ือ................................................................. 

                                            (นายชชัวาลย์  ยาวเิศษ) 
                                                      ตําแหนง่... นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา... 
                              วนัท่ี...๒๙...ตลุาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๑... 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
      

ตวัอยา่ง 
 

             ๓. รายงานผลการสอบทานการประเมนิ 
                       การควบคมุภายในของ 
                “ ผูต้รวจสอบภายใน ” (แบบ ปส.)  
 
           ๔. หนงัสอรบัรองการควบคมุภายในของื  
               “ เจา้หนา้ทีร่ะดบัอาวโุส ” (แบบ ป.ย.๑-ร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                        

 - ๙๗ - 

 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมนิการควบคุมภายใน 
โดย 

ผ้ตรวจสอบภายในู  
( ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ )   

แบบที่ ๒  กรณีพบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยสาํคัญ 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีตาํบลอันตรา 
 

     ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินระบบการควบคมุภายในของ เทศบาลตําบลอนัตรา สําหรับงวด
ตัง้แต่วันที่...๑...เดือน...ตลุาคม...พ.ศ....๒๕๕๐...ถึงวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๕๑...

ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง

กําหนดอยู่ในเอกสาร คาํแนะนํา : การจัดทาํรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผ่นดนิ ว่าด้วยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ การสอบทาน        

ได้ปฏิบตัิอย่างระมดัระวงัรอบคอบและเหมาะสม ผลการสอบทาน ไม่พบว่า สํานกั/กอง  ของ เทศบาล

ตาํบลอันตรา ไม่ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในฯ ดงักล่าว และตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
อยา่งไรก็ตาม มีข้อตรวจพบ / สงัเกตท่ีมีนยัสําคญั ดงันี ้

               จากการสอบทาน  พบความเส่ียง ท่ีต้องจดัการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุง

ระบบการควบคมุภายใน ในภารกิจ  ๓  กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดมิท่ีได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓  

จํานวน  ๒ กิจกรรม  และกิจกรรมท่ีเป็นจุดอ่อน/ความเส่ียงใหม่ที่เกิดขึน้ จํานวน ๑  กิจกรรม ดงันี ้

   สาํนักปลัด 
             ๑. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั  (กิจกรรมเดิมท่ีได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  เน่ืองจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป  
ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า  ประชาชนมีฐานะยากจน  กระบวนการค้ายาเสพตดิมีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้  รวมทัง้ 
ผู้ ท่ีได้รับการบําบดัแล้วบางสว่นยงัไม่มีงานทํา  มีรายได้ไม่เพียงพอ  เกิดความเครียด  จึงหนัมาเสพ และ          

ค้ายาอีก 
 

     แบบ ปส. 



 

 
 
 

- ๙๘ - 

 
      ๒. กิจกรรมการทําบตัรประจําตวัประชาชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียนราษฎร 

(ความเสี่ยงใหม่)  เน่ืองจากประชาชนผู้มาติดต่อขอทําบตัรประจําตวัประชาชน แสดงหลกัฐานเท็จในการ

ย่ืนขอมีบตัรประจําตวัประชาชน และเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการขอมีบตัรประจําตวัประชาชน ไม่รอบคอบ

ในการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีประชาชนนํามาย่ืนฯ 
     กองการศึกษา 
       ๓. กิจกรรมการพฒันาศนูย์เดก็เลก็ เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานจดัการศกึษาศนูย์พฒันา

เดก็เลก็ (กิจกรรมเดมิท่ีได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  ยงัคงมีจดุออ่น คือ   
           (๑)  ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไมไ่ด้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็ และไมเ่พียงพอ 
           (๒)  ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนไมมี่รัว้กัน้ จงึไมป่ลอดภยั 
 
 
 

 

 

   ลายมือช่ือ..................................................ผู้ตรวจสอบภายใน 

                          ( นางสาวปราณี  แย้มยิม้ ) 

                   ตําแหน่ง...เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ๕... 

         วนัท่ี...๒๕...เดือน...ตลุาคม...พ.ศ....๒๕๕๑... 

 
                  



 

 
- ๙๙ - 

 
 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ระดบัอาวุโส 

( ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 
แบบที่ ๒  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาํคัญ 

 
เรียน นายกเทศมนตรีตาํบลอันตรา 
 
                        การประเมินการควบคุมภายในของ เทศบาลตําบลอันตรา สําหรับงวดตัง้แต่วันที่       

...๑...เดอืน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๐...ถงึวันที่...๓๐...เดอืน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๕๑...ได้ดาํเนินการ

ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กําหนดอยู่ใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖  ระบบการควบคุม

ภายในของ เทศบาลตาํบลอันตรา ได้จดัให้มีขึน้ตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างความมัน่ใจอย่าง
สมเหตสุมผลว่าการดําเนินงานของ สํานกั/กอง ของ เทศบาลตาํบลอันตรา จะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการ

ควบคมุภายในด้านประสิทธิผลประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง การดแูล

รักษาทรัพย์สิน  การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิน้เปลือง หรือการทจุริต

ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน  และด้านการปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบงัคบั  มตคิณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึง่รวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝ่ายบริหาร 
                       จากการสอบทาน ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เทศบาล

ตําบลอันตรา ๒ สํานัก/กอง คือ (๑) สํานักปลัด (๒) กองการศึกษา โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  ผลการประเมินพบว่า สํานกัปลดั และกองการศกึษา มีระบบ

การควบคมุภายในท่ีมีความเพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดบัเหนึง่  
                       จากผลการประเมิน ดงักล่าวเช่ือว่าการควบคมุภายในของเทศบาลตําบลอนัตรา สําหรับ

งวดตัง้แต่วันท่ี ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๐  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นไปตาม 

มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน แตอ่ยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีจดุอ่อน/ความเสี่ยง ท่ีต้องจดัการบริหารความ

เสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน ในภารกิจ  ๓  กิจกรรม เป็นกิจกรรมเดมิท่ีได้วาง 
แผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓  จํานวน  ๒  กิจกรรม  และกิจกรรมท่ีเป็นจดุอ่อน/ความเสี่ยงใหม่ท่ีเกิดขึน้ 

จํานวน   ๑  กิจกรรม   ดงันี ้
 

     แบบ ปย.๑-ร 



 

 
 

- ๑๐๐ - 
 

                       สาํนักปลัด 
                  ๑. กิจกรรมการดําเนินงานแก้ปัญหายาเสพตดิ  เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภยั (กิจกรรมเดมิท่ีได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  เน่ืองจากสภาพแวดล้อม 
ท่ีเปลี่ยนไป  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  ประชาชนมีฐานะยากจน  กระบวนการค้ายาเสพตดิ มีความซบัซ้อน 
มากยิง่ขึน้  รวมทัง้ผู้ ท่ีได้รับการบําบดัแล้วบางสว่นยงัไมมี่งานทํา  มีรายได้ไมเ่พียงพอ  เกิดความเครียด   
จงึหนัมาเสพ และค้ายาอีก 

          ๒. กิจกรรมการทําบัตรประจําตัวประชาชน เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานทะเบียน

ราษฎร (ความเสี่ยงใหม่)  เน่ืองจากประชาชนผู้มาติดตอ่ขอทําบตัรประจําตวัประชาชน แสดงหลกัฐานเท็จ

ในการยื่นขอมีบตัรประจําตวัประชาชน และเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการขอมีบตัรประจําตวัประชาชนไม่

รอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีประชาชนนํามาย่ืนฯ 
       กองการศึกษา 
         ๓. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานจัดการศึกษาศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ (กิจกรรมเดมิท่ีได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓)  ยงัคงมีจดุออ่น คือ   
              (๑)  ศนย์ ู ๑ ห้องนํา้ไมไ่ด้มาตรฐานสําหรับเดก็เลก็ และไมเ่พียงพอ 
              (๒)  ศนย์ ู ๒ บริเวณด้านหน้าอยูต่ดิถนนไมมี่รัว้กัน้ จงึไมป่ลอดภยั 

                     ทัง้นี  ้  ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน         

ของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน        

(แบบ ปอ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดบัองค์กร ( แบบ ปอ. ๓)  มาพร้อมนีแ้ล้ว 

 
 
 

                         ลายมือช่ือ.................................................เจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส 

                           (นายโอภาส    ชยันาม) 

     ตําแหนง่...ปลดัเทศบาลตําบลอนัตรา... 

                             วนัท่ี...๒๗... เดือน...ตลุาคม...พ.ศ. ...๒๕๕๑...
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ 

วา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

----------------- 

โดยท่ีสมควรกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทางในการจดัระบบการควบคมุภายใน

ให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล   อนัจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการดําเนินงานและแก่การใช้

จ่ายเงินและทรัพย์สนิของประเทศชาตโิดยรวม 

                    อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค)  แห่งพระราชบญัญัติประกอบ

รัฐธรรมนญูวา่ด้วยการตรวจเงินแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒   คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิจงึออกระเบียบไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

                     ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิวา่ด้วยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                     ข้อ ๒  ระเบยีบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

                     ข้อ ๓  ในระเบยีบนี ้

                     “หน่วยรับตรวจ”  หมายความวา่ 

                        (๑) กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือ กรม 

                        (๒) หน่วยงานของราชการสว่นภมูิภาค 

                        (๓) หน่วยงานของราชการสว่นท้องถ่ิน  

                        (๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวธีิการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 

                        (๕) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   

                        (๖) หนว่ยงานที่ได้รับเงินอดุหนนุหรือกิจการท่ีได้รับเงิน หรือทรัพย์สนิลงทนุจากหน่วยรับตรวจตาม  

(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)   

                        (๗) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให้สํานกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดนิเป็นผู้ตรวจสอบ 

                       “หน่วยงานของราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล   

องค์การบริหารสว่นตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยาและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ 
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                 “ผ้กาํกับดแลู ู ”  หมายความวา่   บคุคลหรือคณะบคุคลผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากบัดแูลหรือ 

บงัคบับญัชา   ผู้ รับตรวจ หรือ หน่วยรับตรวจ 

              “ผ้รับตรวจู ”     หมายความวา่    หวัหน้าสว่นราชการ   หวัหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้บริหารระดบัสงู  

ผู้ รับผิดชอบในการปฏิบตัริาชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

                 “ฝ่ายบริหาร”  หมายความวา่  ผู้ รับตรวจ  หรือผู้บริหารทกุระดบัของหน่วยรับตรวจ 

                 “ผ้ตรวจสอบภายในู ”  หมายความวา่  ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหนว่ยรับตรวจ 

หรือดํารงตําแหนง่อ่ืนท่ีทําหน้าท่ีเชน่เดียวกบัผู้ตรวจสอบภายใน 

                 “การควบคุมภายใน”  หมายความวา่  กระบวนการปฏิบตังิานท่ีผู้ กํากบัดแูล  ฝ่ายบริหารและบคุลากร

ของหนว่ยรับตรวจจดัให้มีขึน้  เพ่ือสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ การดําเนินงานของหน่วย 

รับตรวจจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้านประสทิธิผลและประสทิธิภาพของการดําเนินงาน   

ซึง่รวมถงึการทจุริตในหน่วยรับตรวจ  ด้านความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบตั ิ               

ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบงัคบัและมตคิณะรัฐมนตรี 

                  ข้อ ๔   ให้ผู้ กํากบัดแูล  และหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการนํามาตรฐานการควบคมุภายใน 

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิท้ายระเบียบนีไ้ปใช้เป็นแนวทางสําหรับการจดัวางระบบการควบคมุภายในของ

หนว่ยรับตรวจให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

                  ข้อ ๕   ให้หนว่ยรับตรวจจดัวางระบบการควบคมุภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคมุภายในท้าย

ระเบียบนีเ้ป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ปีนบัแตว่นัที่ระเบยีบนีใ้ช้บงัคบั  โดยอยา่งน้อยต้องแสดงข้อมลูดงันี ้

(๑) สรุปภารกิจและวตัถปุระสงค์การดําเนินงานท่ีสาํคญัในระดบัหนว่ยรับตรวจ และระดบักิจกรรม 

(๒) ข้อมลูเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการควบคมุ   โดยเฉพาะเก่ียวกบัความซือ่สตัย์ และจริยธรรมของ 

ผู้บริหารระดบัสงูและบคุลากรในหน่วยรับตรวจ 

(๓) ความเสีย่งท่ีสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

(๔) ข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรมการควบคมุเพ่ือป้องกนัหรือลดความเสีย่งท่ีสําคญัตาม(๓) 

(๕) ผู้ รับผิดชอบประเมินระบบการควบคมุภายใน  และวธีิการติดตามประเมินผล 

ให้หน่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าในการจดัวางระบบการควบคมุภายในตอ่ผู้ กํากบัดแูลและ 

คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี)   ทกุหกสบิวนั    พร้อมทัง้สง่สําเนาให้สํานกังานการตรวจเงิน

แผน่ดนิด้วย เว้นแต ่สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดนิจะขอให้ดําเนินการเป็นอยา่งอ่ืน 
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                  ข้อ  ๖  ให้ผู้ รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ กํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  เก่ียวกบัการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเก้าสิบวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณหรือปี

ปฏิทินแล้วแต่กรณี  เว้นแต่การรายงานครัง้แรกให้กระทําภายในสองร้อยสี่สิบวนันบัจากวนัวางระบบการควบคมุ

ภายในแล้วเสร็จ  โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้

                   (๑)  ทําความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของหน่วยรับตรวจท่ีใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี ้

หรือไม ่

                   (๒)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายในในการบรรลุ

วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด   รวมทัง้ข้อมลูสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคมุภายใน  

ประกอบด้วย 

                           (ก)  สภาพแวดล้อมการควบคมุ    

        (ข)  การประเมินความเสี่ยง 

        (ค)  กิจกรรมการควบคมุ 

(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร   
(จ) การตดิตามประเมินผล 

                   (๓)  จุดอ่อนของระบบการควบคมุภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคมุ

ภายใน  

                   ข้อ  ๗   ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี ไ้ด้  ให้ขอทําความตกลงกับ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ 

                   ข้อ ๘   ในกรณีหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบตัิตามระเบียบนี ้ หรือตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  โดยไม่มีเหตุอนัสมควร

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสงัเกตและความเห็นพร้อมทัง้พฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนัน้ให้

กระทรวงเจ้าสงักัด  หรือผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ควบคมุกํากับ  หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  แล้วแต่กรณีเพ่ือ

กําหนดมาตรการที่จําเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบตั ิ

                    ในกรณีกระทรวงเจ้าสงักดัหรือผู้บงัคบับญัชา หรือผู้ควบคมุกํากบัหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่

ดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอนัสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถรายงานตอ่ประธาน

รัฐสภา  เพ่ือแจ้งไปยงัคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและแจ้งไป

ยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐสภา  เ พ่ือประกอบการพิจารณาร่าง

พระราชบญัญตัริายจ่ายประจําปี 
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                       ข้อ ๙    ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิรักษาการตามระเบียบนี ้ และให้คณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดนิมีอํานาจตีความและวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการบงัคบัใช้ระเบียบนี ้

                       ในกรณีมีเหตอุนัสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิอาจยกเว้นหรือผอ่นผนัการปฏิบตัติาม

ความในระเบยีบนีไ้ด้ 

 

                                                                             ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 

                                                   ( นายปัญญา    ตนัตยิวรงค์ ) 

                                                  ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ก - ๕ 
 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทนํา 
      ๑. การควบคมุภายในเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจมีประสทิธิภาพ ประหยดัและมีประสทิธิผล 

และช่วยป้องกนัหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสยีหาย ไมว่า่จะในรูป ของความสิน้เปลือง  ความสญู

เปลา่ของการใช้ทรัพย์สนิ  หรือการกระทําอนัเป็นการทจุริต 
      ๒. มาตรฐานการควบคมุภายในท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนินีไ้ด้จดัทําจากผลการ ตรวจสอบและ

ประสบการณ์การตรวจสอบของสํานกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ รวมทัง้ได้อนวุตัติามมาตรฐานสากล คือ รายงาน

ของคณะกรรมการร่วมของสถาบนัวิชาชีพ ๕ แห่ง และ แนวทางปฏบิตั ิ เก่ียวกบั มาตรฐานการควบคมุภายในของ

สถาบนัการตรวจเงินแผน่ดนิระหวา่งประเทศ ( International  Organization Of  Supreme Audit  Institutions – 

INTOSAI) มาปรับใช้ตามความ  เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของไทย 

แนวคดิ 

๓.   แนวคดิเก่ียวกบัการควบคมุภายใน  มีดงันี ้
         (๑) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอย่ในการปฏิบัติงานตามปกติู  การควบคมุภายใน

เป็นสิ่งท่ีต้องกระทําอย่างเป็นขัน้ตอน  มิใช่เป็นผลสดุท้ายของการกระทํา  แต่เป็นกระบวนการที่ต่อเน่ืองและแทรก

อยู่ในการปฏิบตัิงานตามปกติของหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารจึงควรนําการควบคมุภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วน

หนึง่ของกระบวนการบริหารงาน  ซึง่ได้แก่  การวางแผน  การดําเนินการและการตดิตามผล 

         (๒) การควบคุมภายในเกิดขึน้ได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ  บุคลากรทุกระดบัของหน่วย  รับ

ตรวจเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการทําให้มีการควบคมุภายในเกิดขึน้ในหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบใน

การจดัให้มีระบบการควบคมุท่ีดี โดยการกําหนดวตัถปุระสงค์ การวางกลไกการควบคมุและการกําหนดกิจกรรม

ต่างๆ  รวมทัง้ การติดตามผลการควบคมุภายใน ส่วนบคุลากรอื่นของหน่วยรับตรวจรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิตาม

ระบบการควบคมุภายในท่ีกําหนดขึน้ 

         (๓) การควบคุมภายในให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด 

แม้ว่าการควบคมุภายในจะออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้เกิดความมัน่ใจว่าจะทําให้การดําเนินงาน 

บรรลตุามวตัถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ เพราะการควบคมุภายในยงัมีข้อจํากัดจากปัจจยัอ่ืนซึ่งมีผลกระทบต่อการ

บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ เช่น การใช้ดุลยพินิจผิดพลาดการสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบตัิผิดกฎหมาย 

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ นอกจากนีก้ารวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคํานึงถึงต้นทุนและ

ผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกนัวา่ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการควบคมุภายในจะคุ้มคา่กบัต้นทนุท่ีเกิดขึน้ 
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คาํนิยาม 
๔. “หน่วยรับตรวจ”  หมายความวา่ 

   (๑) กระทรวง ทบวง กรม สว่นราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น  กระทรวง  ทบวง หรือ กรม 

   (๒) หน่วยงานของราชการสว่นภมูิภาค 

   (๓) หน่วยงานของราชการสว่นท้องถ่ิน ได้แก่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  เทศบาล  องค์การบริหาร 

         สว่นตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยาและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ 

   (๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวธีิการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 

   (๕) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ได้แก่ หนว่ยงานอิสระ  องค์การมหาชน  เป็นต้น 

   (๖) หนว่ยงานที่ได้รับเงินอดุหนนุ หรือ กิจการท่ีได้รับเงิน หรือทรัพย์สนิลงทนุจากหน่วยรับตรวจตาม  

         (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)  ได้แก่  องค์กรเอกชน  เป็นต้น 

   (๗) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการท่ีได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให้สาํนกังานการตรวจ 

         เงินแผน่ดนิเป็นผู้ตรวจสอบ 

๕. “ผ้กาํกับดแลู ู ”  หมายความวา่   บคุคลหรือคณะบคุคลผู้ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกํากบัดแูลหรือ 

    บงัคบับญัชา   ผู้ รับตรวจ หรือ หน่วยรับตรวจ 

• ในกรณีหน่วยรับตรวจระดบักรม  ได้แก่ ปลดักระทรวง หรือผู้ดํารงตําแหนง่เทียบเทา่ 

• ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวิสาหกิจ  ได้แก่ คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจนัน้    

• ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  ได้แก่ ผู้ว่าราชการจงัหวดั  ส่วนในกรณี

หน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการส่วนกลางแต่ตัง้อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ อธิบดีหรือผู้ดํารง

ตําแหน่งเทียบเท่า 

• ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานของราชการสว่นท้องถ่ิน  ได้แก่  ผู้วา่ราชการจงัหวดั นายอําเภอ 

• ในกรณีหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   ได้แก่ บคุคลหรือ คณะบคุคลท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาสงูสดุของหนว่ยงานนัน้ 

๖. “ผ้รับตรวจู ”  หมายความวา่  หวัหน้าสว่นราชการ  หวัหน้าหนว่ยงานหรือผู้บริหารระดบัสงู  ผู้ รับผิดชอบใน 

       การปฏิบตัริาชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

๗. “ฝ่ายบริหาร”  หมายความวา่  ผู้ รับตรวจ  หรือผู้บริหารทกุระดบัของหน่วยรับตรวจ 

๘. “ผ้ตรวจสอบภายในู ”  หมายความวา่  ผู้ดาํรงตําแหนง่ผู้ตรวจสอบภายในของหนว่ยรับตรวจหรือ 

      ดํารงตําแหนง่อ่ืนท่ีทําหน้าท่ีเชน่เดียวกบัผู้ตรวจสอบภายใน 

๙. “การควบคุมภายใน”  หมายความวา่  กระบวนการปฏิบตังิานท่ีผู้ กํากบัดแูล  ฝ่ายบริหารและบคุลากร 

      ของหนว่ยรับตรวจจดัให้มีขึน้  เพ่ือสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่ การดําเนินงานของหน่วยรับ 

      ตรวจจะบรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายในด้านประสทิธิผลและประสทิธิภาพของการดําเนินงาน   

      ซึง่รวมถงึการทจุริตในหน่วยรับตรวจ  ด้านความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบตั ิ               

      ตามกฎหมายระเบยีบ ข้อบงัคบัและมตคิณะรัฐมนตรี 
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ขอบเขตการใช้ 
  ๑๐. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําขึน้เป็นแม่บท สําหรับหน่วยรับตรวจทุกหน่วยใช้เป็นแนวทางจดัวาง

ระบบการควบคมุภายในให้เหมาะสมกบัลกัษณะ ขนาด และความสลบัซบัซ้อน ของส่วนงานในความรับผิดชอบ 

และมีการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในและปรับปรุง การควบคมุภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป็นท่ีน่าพอใจอยู่เสมอ  อย่างไรก็ตามการ  นํามาตรฐานไปใช้จะต้องไม่ขดักับกฎหมาย  นโยบาย และระเบียบ      

ท่ีทางราชการกําหนด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
๑๑.ผู้ กํากับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องให้ความสําคญัต่อวัตถุประสงค์ของการ

ควบคมุภายในตามมาตรฐานนี ้  ซึง่มีวตัถปุระสงค์ท่ีสําคญั  ๓  ประการ  คือ 
     (๑) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน (Operation  Objectives) 

ได้แก่  การปฏิบตังิานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         

ซึ่งรวมถึงการดแูลทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหายการรั่วไหล  การสิน้เปลือง 

หรือการทจุริตในหน่วยรับตรวจ 
                (๒) เพื่อให้เกดิความน่าเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงนิ (Financial Reporting 
Objectives)  ได้แก่  การจดัทํารายงานทางการเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกหนว่ยรับตรวจให้เป็นไปอยา่ง

ถกูต้อง  เช่ือถือได้และทนัเวลา 
     (๓) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (Compliance 

Objectives) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ  รวมทัง้การปฏิบัติตามนโยบาย  และวิธีการปฏิบัติงานท่ีหน่วยรับตรวจได้

กําหนดขึน้ 

   ๑๒. วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยรับตรวจจะแตกต่างกันไปขึน้กับฝ่ายบริหาร            

ให้ความสําคญักับวตัถุประสงค์ใดมากกว่ากัน  กล่าวคือ บางหน่วยงานอาจเน้นเร่ืองระวงัป้องกันการทุจริต  

การร่ัวไหล  บางหน่วยงานเน้นการบรรลวุตัถปุระสงค์ทางการบริหารบางหน่วยงาน  เน้นเร่ืองการใช้ประโยชน์

สูงสุดจากทรัพยากร  บางหน่วยงานอาจเน้นเร่ืองการรายงานถูกต้องซึ่ง  เป็นเร่ืองของนโยบาย  ทัศนคต ิ 

ลกัษณะหน่วยงาน  หรือทกุเร่ืองผสมผสานกนั  การจดัวางระบบการควบคมุภายในจึงควรให้ความสําคญักบั

การกําหนดวตัถปุระสงค์ของการควบคมุท่ีกําหนด และปรับปรุงการควบคมุให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยูเ่สมอ 
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องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

๑๓. มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบด้วย องค์ประกอบ ๕ ประการ ซึง่ผู้ กํากบัดแูลและฝ่ายบริหาร

จะต้องจดัให้มีในการดําเนินงานเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

                   (๑) สภาพแวดล้อมของการควบคมุ ( Control   Environment )     

                   (๒) การประเมนิความเสี่ยง ( Risk  Assessment) 

                   (๓) กิจกรรมการควบคมุ     ( Control  Activities) 

                   (๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information  and Communications) 

                   (๕) การตดิตามประเมินผล  ( Monitoring) 
๑๔. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
                   “สภาพแวดล้อมของการควบคมุ” หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ซึง่ร่วมกนัส่งผลให้มีการควบคมุขึน้ใน

หน่วยรับตรวจ  หรือทําให้การควบคุมท่ีมีอยู่ได้ผลดีขึน้ หรือในทางตรงข้ามสภาพแวดล้อมอาจทําให้การ

ควบคมุย่อหย่อนลงได้  ตวัอย่างปัจจยัเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการควบคมุภายใน  เช่น ปรัชญาและรูปแบบ  

การทํางานของผู้ บริหาร  ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  ความรู้  ทักษะและความสามารถของบุคลากร  

โครงสร้างการจัดองค์กร การมอบอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารด้านบุคลากร    

เป็นต้น 

                     ในการดําเนินการเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของการควบคมุ  ผู้ กํากบัดแูล ฝ่ายบริหาร และบคุลากร

ของหน่วยรับตรวจต้องสร้างบรรยากาศของการควบคมุเพ่ือให้เกิดทศันคตท่ีิดีตอ่การควบคมุภายในโดยสง่เสริม

ให้บคุลากรทกุคนในหน่วยรับตรวจเกิดจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบตัิงานในความรับผิดชอบและตระหนกัถึงความ

จําเป็นและความสําคญัของการควบคมุภายใน  รวมทัง้  ดํารงรักษาไว้ซึง่สภาพแวดล้อมของการควบคมุท่ีดี 

๑๕. การประเมินความเส่ียง 
                   “ความเสีย่ง” หมายถงึ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด  ความเสยีหาย  การร่ัวไหล ความสญูเปลา่

หรือเหตกุารณ์ซึง่ไมพ่งึประสงค์ท่ีทําให้งานไมป่ระสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด 

                   “การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการท่ีใช้ในการระบุและการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีมี

ผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ  รวมทัง้ การกําหนดแนวทางที่จําเป็นต้องใช้ในการ

ควบคมุความเสี่ยง  หรือการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินการเก่ียวกบัการประเมินความเสี่ยง  ฝ่ายบริหาร

ต้องประเมินความเสี่ยงทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยรับ

ตรวจอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
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๑๖. กิจกรรมการควบคุม 
                “กิจกรรมการควบคมุ”  หมายถึง  นโยบาย  และวิธีการตา่งๆ  ท่ีฝ่ายบริหารกําหนดให้บคุลากรของ

หน่วยรับตรวจปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และได้รับการสนองตอบโดยการปฏิบัติตามตัวอย่าง

กิจกรรมการควบคมุ  เช่น  การสอบทานงาน  การดแูลป้องกนัทรัพย์สนิ การแบง่แยกหน้าท่ีการงาน เป็นต้น 

                 ในการดําเนินการเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมท่ีมี       

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล   เพ่ือป้องกนัหรือลดความเสียหาย  ความผิดพลาด ท่ีอาจเกิดขึน้และให้สามารถ

บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน  สําหรับกิจกรรมการควบคมุในเบือ้งต้น  จะต้องแบ่งแยก

หน้าท่ีการงานภายในหน่วยรับตรวจอย่างเหมาะสม  ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าท่ีเป็น

ผู้ รับผิดชอบปฏิบตังิานท่ีสําคญัหรืองานท่ีเส่ียงตอ่ความเสียหายตัง้แตต้่นจนจบแตถ้่ามีความจําเป็นให้กิจกรรม

การควบคมุอ่ืนท่ีเหมาะสมทดแทน 
๑๗. สารสนเทศและการส่ือสาร 
                 “สารสนเทศ”หมายถงึ ข้อมลูขา่วสารทางการเงิน  และข้อมลูขา่วสารอ่ืนๆ เก่ียวกบัการดําเนินงาน 

ของหน่วยรับตรวจไม่ว่าเป็นข้อมลูจากแหล่งภายในหรือภายนอก ในการดําเนินการเก่ียวกบัการสารสนเทศ 

และการสื่อสารฝ่ายบริหารต้องจดัให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบคุลากรอ่ืนๆ ท่ี

เหมาะสมทัง้ ภายในและภายนอก หน่วยรับตรวจ  ซึ่งจําเป็นต้องใช้สารสนเทศนัน้ในรูปแบบท่ีเหมาะสม      

และทนัเวลา 
๑๘. การตดิตามประเมินผล 
                 “การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและประเมิน

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ โดยการตดิตามผลในระหวา่งกา

ปฏิบตัิงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเป็นรายครัง้ ( Separate Evaluation ) ซึง่แยกเป็นการ

ประเมินการควบคมุด้วยตนเอง  ( Control  Self - Assessment )เช่น การประเมินการควบคมุโดยกลุ่ม

ผู้ปฏิบตัิงานภายในสว่นงานนัน้ๆ และการประเมินการควบคมุอย่างเป็นอิสระ (Independent  Assessment) 

เช่น การประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคมุภายในโดยผู้ตรวจสอบภายนอก  เป็นต้น 

                   ในการดําเนินการเก่ียวกบัการตดิตามประเมินผล  ฝ่ายบริหารต้องจดัให้มีการตดิตามประเมินผล  

โดยการตดิตามผลในระหวา่งการปฏิบตังิานและการประเมินผลเป็นรายครัง้อยา่งตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ เพ่ือให

ความมัน่ใจวา่ 

• ระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้เพียงพอ  เหมาะสม  มีประสทิธิภาพและมีการปฏบิตัจิริง 

• การควบคมุภายในดาํเนินไปอยา่งมีประสทิธิผล 

• ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 

• การควบคมุภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ตลุาคม ๒๕๔๔ 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
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( ตัวอย่าง  คาํส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการฯ )       

 
 

    

 

                                                     คําสัง่เทศบาลตําบลอนัตรา 
                                                                           ท่ี  ๒๒ /๒๕๕๑ 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะทํางานตดิตามประเมินผล 
การควบคมุภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตาํบลอนัตรา 

…………………………………. 
            ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        

พ.ศ. ๒๕๔๔  กําหนดให้หน่วยรับตรวจตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในท่ีได้กําหนดไว้  รายงานผู้ กํากบัดแูล  

และคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิ  อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ภายในเก้าสบิวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ นัน้ 

                     เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในท่ีได้กําหนดไว้มีการนําไปปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิผลดําเนินการ   

ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ             

จงึขอแตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะทํางานตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาล

ตําบลอนัตรา ดงัตอ่ไปนี ้
  (๑) นายโอภาส  ชยันาม           ปลดัเทศบาล                                ประธานคณะทํางาน 
  (๒) นางสาวสดุใจ   แสนสวย    ผู้ อํานวยการกองคลงั                            คณะทํางาน 

(๓) นายเจริญ   ธรรมะ          ผู้ อํานวยการกองชา่ง                            คณะทํางาน 

(๔) นายเดชา   โชคชว่ย            หวัหน้าสํานกัปลดั                          คณะทํางาน/เลขานกุาร 
(๕) นายมารุต   สดุสงวน  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖      คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานกุาร  

       หรือผู้มาดํารงตําแหน่งแทน  
(๖) นายวิเชียร   เขีย้วแก้ว  นิตกิร ๕  หรือผู้มาดํารงตาํแหนง่แทน  คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานกุาร  

         ปลดัเทศบาลตําบลอนัตรา เป็นผู้ควบคมุ กําหนดแนวทางการดําเนินงานการตดิตามประเมินผล 

 การควบคมุภายในของเทศบาลตําบลอนัตรา โดยดําเนินการดงันี ้

   ๑. ให้ทกุสํานกั/กอง สํารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจดุออ่น และบริหารความ

เส่ียง เพ่ือให้เกิดประสทิธิผล  และดําเนินการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน 

                     ๒. ให้ทกุสาํนกั / กอง รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน ตามระเบยีบฯ ข้อ ๖      

งวดปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดงักลา่ว สง่เลขานกุารฯ (Center)  

ระดบัองค์กร  ภายในวนัท่ี  ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๕๑  ดงันี ้

                                                                                   

                                                      /แบบตดิตาม ปย.3...                 
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(๑)  แบบตดิตาม ปย.๓ 

  (๒)  แบบ  ปย.๒–๑     (อนโุลมสําหรับ อบต.ไมต้่องจดัทํา) 

  (๓)  แบบ  ปย.๒ 

  (๔)  แบบ ปม. 

  (๕)  แบบ  ปย.๓ 

  (๖)  แบบ ปย.๑ 

      ๓.  ให้เลขานุการคณะทํางานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผล         

การควบคุมภายในของทุกสํานัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตําบลอันตรา เพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทย             

(กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน)  ภายในวนัท่ี  ๓๑  ตลุาคม ๒๕๕๑ และรายงานผู้ กํากบัดแูล, คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดนิ  ภายในวนัท่ี  ๓๐  ธนัวาคม  ๒๕๕๑  ตามแบบฟอร์มดงันี ้              

                         (๑) แบบตดิตาม ปอ.๓   

(๒)  แบบ  ปอ.๒ 

  (๓)  แบบ  ปอ.๓ 

  (๔)  แบบ  ปอ.๑ 

  (๕)  แบบ  ปส. (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน) 

(๖)  แบบ  ปย.๑ - ร 

     ๔. ให้เลขานุการคณะทํางานฯ  ติดตามเร่งรัด สํานัก/กอง  จัดส่งรายงานฯ ตามกําหนดข้างต้น            

โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอปุสรรค ให้รายงานปลดัเทศบาลตําบลอนัตราทราบ โดยดว่น 

                 ๕. ให้คณะทํางานเป็นผู้ดําเนินการประสานการดําเนินงาน เป็นพ่ีเลีย้ง เป็นท่ีปรึกษา เสนอแนะ 

รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในแก่สํานกั/กอง เพ่ือให้เกิดสมัฤทธิผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 

ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 

สัง่ ณ วนัท่ี ๒๐ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 

 

 

                                                                         

 (นายชชัวาลย์  ยาวิชยั) 

นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา 
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(ตวัอย่าง  หนังสือที่ นายก ทต.อันตรา แจ้งสาํนัก/กอง รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน) 

 
บนัทกึขอ้ความ

 

ส่วนราชการ    เทศบาลตําบลอนัตรา (สํานกัปลดั)    โทร  ๐๓๗ - ๒๒๒๒๒๒ 

ที่  พน ๑๑๑๑/๒๕๐ วันที่   ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๑ 

เร่ือง    การรายงานการตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายใน (ข้อ ๖) ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๑ 

เรียน    ผู้ อํานวยการกองทกุกอง และหวัหน้าสาํนกัปลดั 

                        ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  

พ.ศ. ๒๕๔๔  กําหนดให้หน่วยรับตรวจจดัวางระบบการควบคมุภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕)  โดยใช้มาตรฐาน

การควบคมุภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีระเบียบนีใ้ช้บงัคบั และรายงานการติดตาม 

ประเมินผลการควบคมุภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖)  อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเก้าสิบวนันับจากวนัสิน้

ปีงบประมาณ  ซึง่ ทต.อนัตรา ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัวางระบบการควบคมุภายใน และคณะทํางานติดตาม

ประเมินผลการควบคมุภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ไว้แล้ว นัน้ 
                        สําหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  (๑ ตลุาคม  ๒๕๕๐ - ๓๐ กนัยายน  ๒๕๕๑)  จะเป็น

การติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในท่ีได้จัดทําไว้แล้ว      

ของปีงบประมาณท่ีผา่นมา (ปี ๒๕๕๐)   ดงันัน้ จงึขอให้ทกุสํานกั/กองดําเนินการดงันี ้

                         ๑. ปรับปรุงคําสัง่แบง่งานภายในสํานกั/กอง ให้ชดัเจน 
                         ๒.ปรับปรุงคําสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)            

ของสํานกั/กอง  และระดบัองค์กร   

                         ๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดบัส่วนงานย่อย 

(สํานัก/กอง) ตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปย.๓ , แบบ ปย.๒-๑ , แบบ ปย.๒ , แบบ ปม.,        

แบบ ปย.๓  และ แบบ ปย.๑  สง่ให้เลขานกุารฯ (center)  ภายในวนัท่ี   ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๕๑  
 ระดบัองค์กร  ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน ตามแบบฟอร์มท่ีระเบียบฯ 

กําหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๓ , แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๓ ,แบบ ปอ.๑ , แบบ ปส. และ แบบ ปย.๑-ร  แล้ว

รวบรวมรายงานฯ ดงักล่าว  เสนอนายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา  เพ่ือรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ิน) ภายในวนัท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๕๑ และรายงานผู้ กํากบัดแูล , คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

ภายในวนัท่ี ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ตามคําสัง่เทศบาลตําบลอนัตรา ท่ี ๒๒/๒๕๕๑  ลงวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม  

๒๕๕๑ อนึง่  การจดัทํารายงานตามแบบฟอร์มและการจดัสง่รายงาน ให้ปฏิบตัติาม “ผงัภาพ” ที่แนบมาพร้อมนี ้

                         จงึเรียนมาเพื่อทราบ  และถือปฏิบตัโิดยเคร่งครัด  

 
 

          (นายชชัวาลย์  ยาวิชยั) 
        นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา 



 

 
ข - ๔  

( ตวัอย่าง  คาํส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการฯ สาํนักปลัด ) 

 
คําสัง่เทศบาลตําบลอนัตรา 

ท่ี  ๒๕ / ๒๕๕๑ 
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะทํางานตดิตามประเมินผล 

                                                 การควบคมุภายใน สํานกัปลดั เทศบาลตําบลอนัตรา 

…………………………………. 
                  ตามคําสัง่เทศบาลตําบลอนัตรา ท่ี ๒๒/๒๕๕๑ ลงวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ทกุสํานกั/กอง

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  (ข้อ ๖)  แล้วรายงานผลตอ่คณะกรรมการ/คณะทํางาน

ตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในเทศบาลตําบลอนัตรา  ภายในวนัท่ี  ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๕๑   นัน้ 

       เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของสํานกัปลดั  ดําเนินการด้วย

ความเรียบร้อย ถกูต้องตามมาตรฐานการควบคมุภายใน  จึงขอแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตาม

ประเมินผลการควบคมุภายใน  ดงัตอ่ไปนี ้
     (๑)  นายเดชา     โชคชว่ย       หวัหน้าสาํนกัปลดั           ประธานคณะทํางาน 
     (๒)  นายวชิยั      งามขํา         บคุลากร ๖                                       คณะทํางาน 
                             (๓)  นายมานพ    สะอาด       เจ้าพนกังานป้องกนัฯ ๖                    คณะทํางาน 

     (๔)   นายสมโชค   ทองดี         เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนฯ ๖       คณะทํางาน 
                             (๕)  นายมารุต    สดุสงวน       เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ ๖              คณะทํางาน/เลขานกุาร 

                                (๖)  นายวเิชียร    เขีย้วแก้ว     นิตกิร ๕                            คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานกุาร                 
                  โดยให้คณะกรรมการ /คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  รายงานผล            

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักปลดั  แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสํานักปลดัทราบ    

เพ่ือรายงานคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลอันตรา   

ภายในวนัท่ี ๒๐ ตลุาคม  ๒๕๕๑  และให้ดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของสํานกัปลดั

อย่างต่อเน่ือง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาล

ตําบลอนัตรา ทกุสิน้ไตรมาส   

                  ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

สัง่  ณ  วนัท่ี  ๓๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

                   
            (นายชชัวาลย์  ยาวิชยั) 

                 นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา 



 

 
ข - ๕ 

 ( ตวัอย่าง  คาํส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการฯ กองการศึกษา ) 

 
คําสัง่เทศบาลตําบลอนัตรา 

ท่ี ๒๗ / ๒๕๕๑ 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการและคณะทํางานตดิตามประเมินผล 

    การควบคมุภายใน กองการศกึษา เทศบาลตําบลอนัตรา 

…………………………………. 

    ตามคําสัง่เทศบาลตําบลอนัตรา ท่ี ๒๒/๒๕๕๑ ลงวนัท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ให้ทุกสํานกั/กอง

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ ๒๕๔๔  (ข้อ ๖)  แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการและทํางานติดตาม

ประเมินผลการควบคมุภายในเทศบาลตําบลอนัตรา  ภายในวนัท่ี  ๒๐  ตลุาคม  ๒๕๕๑   นัน้ 

             เพ่ือให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในของกองการศึกษา  ดําเนินการด้วย

ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตาม

ประเมินผลการควบคมุภายใน  ดงัตอ่ไปนี ้

          (๑)  นายเครือเทพ  ชบาเถา           นกัวชิาการศกึษา ๗             ประธานคณะทํางาน 
                                                                                                   รักษาราชการแทนผู้ อํานวยการกองการศกึษา  

                                 (๒)  น.ส.ดวงนภา  เครือรัตน์         นกัวิชาการศกึษา ๓             คณะทํางาน/เลขานกุาร                    

          (๓)  น.ส.บวัผดุ  ดอกตมู                  ครูผู้ดแูลเดก็                     คณะทํางาน                                     

                                    (๔)  น.ส.ชมพ ู สวยงาม                   ครูผู้ดแูลเดก็                     คณะทํางาน/ผู้ชว่ยเลขานกุาร    

                            หรือผู้มาดํารงตําแหน่งแทน                                                               

                           โดยให้คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา  แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้ อํานวยการกองการศึกษา  เพ่ือรายงาน

คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตําบลอันตรา  ภายในวันท่ี ๒๐ ตุลาคม  

๒๕๕๑ และให้ดําเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษาอย่างต่อเน่ือง รายงานผลต่อ

คณะกรรมการ/คณะทํางานตดิตามประเมินผลการควบคมุภายในเทศบาลตําบลอนัตราทกุสิน้ไตรมาส   

                         ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

สัง่  ณ  วนัท่ี  ๓๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑            

                   (นายชชัวาลย์  ยาวิชยั)                                                                  

                             นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา                                                             

 



 

ข - ๖ 

 

 

 

คํ่าสัง่เทศบาลตําบลอนัตรา 

ท่ี ๑๙ / ๒๕๕๑ 

    เร่ือง  การแบง่งานและการมอบหมายหน้าท่ีภายในสํานกัปลดั 

-------------------------------------------------------------- 

                  อาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเตมิถึงปัจจบุนั (ฉบบัท่ี  ๑๒) 

พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบคุคลสว่นท้อง  จึงให้ยกเลิกคําสัง่ อบต.อนัตรา  ท่ี ๑๔๗/ 

๒๕๔๗  ลงวนัท่ี  ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗  เร่ือง  กําหนดงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบพนกังานสว่นตําบล    

และลกูจ้างประจําของสํานกัปลดั  โดยกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนกังานเทศบาลทกุคน   

ภายในสํานกัปลดั  ปฏิบตังิานใหม ่ ดงันี ้

                  สาํนักงานปลัด เทศบาลตาํบลอันตรา 
                  มอบหมายให้ นายโอภาส   ชัยนาม  นักบริหารงาน อบต.๘ ดํารงตําแหน่ง  ปลัดเทศบาล

ตาํบลอันตรา เป็นหวัหน้าพนกังานเทศบาล และลกูจ้างประจําทุกคนของเทศบาลตําบลอนัตรา รองจาก

นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา โดยมี นายเดชา  โชคช่วย  ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด เป็นผู้ช่วย  ซึ่งมี

หน้าท่ีรับผิดชอบควบคมุดแูลเทศบาลตําบลอนัตรา  เป็นไปตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา สัง่การ

เก่ียวกบันโยบายของรัฐบาล  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และ จงัหวดัพฒันา  รวมทัง้อํานาจหน้าท่ีอ่ืนๆ  

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ในการปฏิบตัิงานของเทศบาลตําบลอนัตรา กรณีไม่มีปลดัเทศบาลตําบลอนัตรา 

หรือปลดัเทศบาลตําบลอนัตราไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้  มอบหมายให้หวัหน้าสว่นราชการท่ีมีระดบัการดํารง

ตําแหน่งสงูสดุเป็นผู้ รักษาราชการแทน  โดยแบง่สว่นราชการเป็นฝ่าย/งานตา่งๆ  ดงันี ้
  ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
     ๑.๑ นายวิชัย  งามขาํ  ตําแหน่ง  บคุลากร ๖ เป็นหวัหน้า มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

             (๑)  ควบคมุตรวจสอบการทํางานและแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในการปฏิบตังิานตา่งๆ ของ

พนกังานเทศบาลตําบลและลกูจ้างของสาํนกัปลดัเทศบาลตําบลอนัตรา 

             (๒)  ควบคมุดแูลและรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนกังานส่วนตําบล                     

และลกูจ้างประจํา  ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกั/กองตา่งๆ ภายในเทศบาลตําบลอนัตรา 

             (๓)  ควบคมุดแูลและรับผิดชอบงานสวสัดกิารของพนกังานสว่นตําบลและลกูจ้างประจํา 

ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกั/กองตา่งๆ ภายในเทศบาลตําบลอนัตรา 

 

 

 



 

 

ข - ๗ 
 

            (๔)  งานการพฒันาบคุลากร เช่น การฝึกอบรม การประชมุ / สมัมนาพนกังานสว่นตําบล

และลกูจ้างประจํา   ของทกุสํานกั/กองภายในเทศบาลตําบลอนัตรา 

            (๕)  งานเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําปี ของพนักงานส่วนตําบลและ

ลกูจ้างประจํา  ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกั/กองตา่งๆ ภายในเทศบาลตําบลอนัตรา 

             (๖)  งานการพาณิชย์  งานรัฐพธีิและงานประชาสมัพนัธ์ 

             (๗)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ๑.๒ นางโสภา  คงงาม   ตาํแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ๔  เป็นผู้ช่วยในการปฏิบตัหิน้าท่ี              

และมีความรับผิดชอบ  ดงันี ้

             (๑)  งานเก่ียวกบัพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และเคร่ืองราชต่างๆของพนกังาน

สว่นตําบล  และลกูจ้างประจํา 

             (๒)  งานทะเบียนประวตัินายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา กรรมการบริหารเทศบาลตําบล

อนัตรา  สมาชิกเทศบาลตําบล พนกังานเทศบาลตําบลและลกูจ้างประจําภายในเทศบาลตําบลอนัตรา 

             (๓)  งานบรรจแุตง่ตัง้  โอน  ย้ายและเลื่อนระดบัพนกังานเทศบาลตําบลและลกูจ้างประจํา 

                             (๔)  งานสวสัดกิารพนกังานเทศบาลตําบลอนัตราและลกูจ้างประจํา 

                             (๕)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ๑.๓ นางสาวอุไลวัลย์  วงศ์ไพโรจน์  ตําแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการ ๒ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบตัิ

หน้าท่ี  และมีความรับผิดชอบดงันี ้

             (๑)  ปฏิบตังิานเก่ียวกบั งานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนงัสือ โต้ตอบหนงัสือและเร่ืองนําเสนอ

ผู้บริหาร 

             (๒)  จดัการประชมุสภาเทศบาลตําบล และจดัทํารายงานการประชมุของเทศบาลตําบลอนัตรา 

             (๓)  งานดแูลรักษา จดัเตรียมและให้บริการด้านสถานท่ี วสัดอุปุกรณ์เก่ียวกบัการประชมุสภา 

             (๔)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ๑.๔ นางสาวสมใจ  มีทรัพย์   ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู ๓  เป็นผู้ช่วยในการปฏิบตัหิน้าท่ี           

และมีความรับผิดชอบดงันี ้

             (๑)  งานบนัทกึข้อมลูตา่งๆ 

             (๒)  โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล ศนูย์ข้อมลูขา่วสาร 

             (๓)  งานประชาสมัพนัธ์เทศบาลตําบลอนัตรา 

             (๔)  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
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    ๑.๕ นางสายใจ  งามขาํ   ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ๓   เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบตัหิน้าท่ี                  

และมีความรับผิดชอบ  ดงันี ้

            (๑)  จดัทําฎีกาเบกิจา่ยเงิน และทะเบียนคมุงบประมาณรายจ่ายของสํานกัปลดั เทศบาลตาํบล

อนัตรา            

            (๒)  งานเก่ียวกบัการจดัทําทะเบียนคมุการลาพกัผอ่นประจําปีและการลาอื่นๆ 

            (๓)  งานควบคมุดแูลรับผิดชอบจดังานเลีย้งรับรองการประชมุ สมัมนาตา่งๆ 

            (๔)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ๑.๖ นายสาํราญ  ดาํขาํ   ตําแหน่ง นกัการภารโรง   เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบตัหิน้าท่ี                              

และมีความรับผิดชอบ  ดงันี ้

            (๑)  เปิด – ปิด  สํานกังานเทศบาลตําบลอนัตรา                                                                                   

(๒)  งานเก่ียวกบัการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ทํางาน และทรัพย์สนิของทาง 

ราชการ 

            (๓)  งานดแูล บาํรุงรักษาต้นไม้  ไม้ดอก ไม้ประดบั บริเวณอาคารสํานกังานและอาคารที่อยูใ่น

ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลอนัตรา 

            (๔)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ๑.๗ นายชนินทร์  วัฒนา   ตําแหนง่  พนกังานขบัรถยนต์   เป็นผู้ช่วยในการปฏิบตัหิน้าท่ี                     

และมีความรับผิดชอบ ดงันี ้

            (๑)  ขบัรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน บธ ๒๒๒๒ พฒันา และหมายเลขทะเบียน นข ๕๕๕ พฒันา 

            (๒)  ดแูล บํารุงรักษารถยนต์ของสํานกังาน ให้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใช้ปฏิบตังิาน 

            (๓)  งานเดนิหนงัสือราชการภายในสํานกังานและนอกสถานที่ 

            (๔)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
             ๒. งานนโยบายและแผน 

    ๒.๑ นายมารุต  สุดสงวน   ตําแหนง่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๖  เป็นหวัหน้า มีหน้าท่ี        

และความรับผิดชอบ ดงันี ้

            (๑)  งานจดัทําแผนการพฒันาเทศบาลตําบลและแผนพฒันาเทศบาลตําบลประจําปีตา่งๆ                     

ของเทศบาลตาํบลอนัตรา 

            (๒) งานจดัทําข้อบงัคบัตําบลและข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจําปี 

            (๓) งานขออนมุตัดิําเนินการตามข้อบญัญตังิบประมาณตา่งๆ 

            (๔)  งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีจะขอรับเงินอดุหนนุของเทศบาลตําบลอนัตรา 
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            (๕)  งานด้านวิชาการ ระบบข้อมลูขา่วสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์                               

ของเทศบาลตาํบลอนัตรา 

            (๖)  งานพฒันาและสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของเทศบาลตําบลอนัตรา 

            (๗)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๒.๒ นางสาวอัญชลี  แสนด ี  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู ๔  เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบตัหิน้าท่ี                     

มีหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบ  ดงันี ้

            (๑)  งานบนัทกึข้อมลูตา่งๆ และงานดแูลเว็บไซต์ของเทศบาลตําบลอนัตรา 

            (๒)  งานพสัดจุดัซือ้/จดัจ้างของสาํนกัปลดัเทศบาลตําบลอนัตรา 

            (๓)  งานจดัเก็บข้อมลู จปฐ. 

            (๔)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๒.๓ นางสาวศรัญญา  บุญช่วย   ตําแหนง่  เจ้าพนกังานธุรการ  ๒  เป็นผู้ช่วยในการปฏิบตัหิน้าท่ี                  

มีหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบดงันี ้

            (๑)  ปฏิบตัเิก่ียวกบังานธุรการ งานสารบรรณ 

            (๒)  งานประสานการจดัทําแผนพฒันาประชาคมหมูบ้่าน 

            (๓)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๒.๔ นายประสิทธิ ์  สุขใจ  ตําแหนง่ นกัวิชาการประชาสมัพนัธ์ ๓  เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบตัหิน้าท่ี                   

มีหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบ ดงันี ้

            (๑)  งานเผยแพร่ขา่วสารของเทศบาลตําบลอนัตรา 

            (๒)  งานเผยแพร่สนบัสนนุผลงาน นโยบายของเทศบาลตําบล จงัหวดั และรัฐบาล 

            (๓)  งานรวบรวมข้อมลูสถิตติา่งๆ เพ่ือประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ์ 

            (๔)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
            ๓. งานกฎหมายและคด ี

   ๓.๑  นายวเิชียร  เขีย้วแก้ว ตาํแหน่ง นิตกิร ๕ รักษาการหวัหน้า มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

            (๑)  จดัทําร่างข้อบงัคบัตําบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของเทศบาลตําบล 

            (๒)  งานรับและดําเนินการเร่ืองร้องเรียน - ร้องทกุข์ 

            (๓)  งานดําเนินการทางคดีแพง่ คดีอาญาและทางวินยัของพนกังานเทศบาลตําบลและลกูจ้าง 

            (๔)  งานตรวจสอบความถกูต้องของการขออนมุตัดิําเนินการตามข้อบงัคบัตําบล ก่อนการบงัคบัใช้ 

            (๕)  งานท่ีมีปัญหาเก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัตา่งๆ ของเทศบาลตาํบล 

            (๖)  งานนิตกิรรม/สญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเทศบาลตําบล หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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   ๓.๒  นางสังเวียน  คมคาย   ตําแหนง่  เจ้าพนกังานธุรการ  ๓   เป็นผู้ช่วยในการปฏิบตัหิน้าท่ี                       

มีหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบ  ดงันี ้

            (๑)  งานจดัทําทะเบยีนคมุเก่ียวกบัเร่ืองร้องเรียน – ร้องทกุข์ตา่งๆ ของเทศบาลตําบล 

            (๒)  งานเก่ียวกบัธุรการ 

            (๓)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
           ๔.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

   ๔.๑  นายมานพ   สะอาด  ตําแหนง่ เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๖  เป็นหวัหน้า             

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงันี ้

            (๑)  งานอํานวยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

            (๒)  งานชว่ยเหลือและฟืน้ฟผูู้ ท่ีได้รับภยัตา่งๆ 

            (๓)  งานกู้ภยัตา่งๆ 

            (๔)  งานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลตําบล 

            (๕)  งานเก่ียวกบัวทิยส่ืุอสาร 

            (๖)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๔.๒  จ.อ.อาํนวย  มาศริิ  ตําแหนง่เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๔  เป็นผู้ช่วย                

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีและมีความรับผิดชอบ  ดงันี ้ 

            (๑)  งานจดัทําแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

            (๒)  งานชว่ยเหลือและฟืน้ฟผูู้ ท่ีได้รับภยัตา่งๆ 

            (๓)  งานกู้ภยัตา่งๆ 

            (๔)  งานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลตําบล 

            (๕)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

   ๔.๓  นายเสรี  สุดสงวน  ตําแหนง่ เจ้าหน้าท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๓  เป็นผู้ช่วย                     

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีและมีความรับผิดชอบ  ดงันี ้

            (๑)  งานชว่ยเหลือและฟืน้ฟผูู้ ท่ีได้รับภยัตา่งๆ 

            (๒)  งานฝึกซ้อมและดําเนินการตามแผน 

            (๓) งานกู้ภยัตา่งๆ 

            (๔)  งานรักษาความสงบเรียบร้อยของเทศบาลตําบล 

            (๕)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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         ๔.๔ นายสามารถ  ปัญญาด ี  ตาํแหนง่ พนกังานขบัรถดบัเพลงิ  เป็นผู้ชว่ยในการปฏิบตัหิน้าท่ี              

และมีความรับผิดชอบ  ดงันี ้

                 (๑)  ขบัรถดบัเพลงิหมายเลขทะเบียน น ๘๐-๔๕๑๔ 

                 (๒)  เป็นผู้ช่วยปฏิบตังิานในหน้าท่ีงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

                 (๓)  ดแูล บํารุงรักษารถยนต์ดบัเพลงิ ตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ประจํารถยนต์ดบัเพลงิ 

                 (๔)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                  ๕. งานทะเบียนราษฎร 

                                        ๕.๑ นายสมโชค  ทองด ี ตําแหนง่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบตัร ๖  เป็นหวัหน้า                       

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ดงันี ้

                    (๑)  งานตามพระราชบญัญตัทิะเบยีนราษฎร 

                    (๒)  งานจดัเตรียมการเลือกตัง้และดําเนินการเลือกตัง้ 

                    (๓)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

             ๕.๒  นางสาวช่อมาลี  ดอกไม้  ตําแหนง่  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบยีนและบตัร ๕  เป็นผู้ช่วย               

ในการปฏิบตัหิน้าท่ีและมีความรับผิดชอบ  ดงันี ้

                    (๑)  งานตามพระราชบญัญตับิตัรประจําตวัประชาชน 

                    (๒)  งานสนบัสนนุและจดัเตรียมการเลือกตัง้ 

                    (๓)  งานควบคมุ ดแูลพสัด ุครุภณัฑ์ ของงานทะเบียนราษฎร  

                                                    (๔)  งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                                    อนึง่  ในการปฏิบตังิานของเทศบาลตําบล  ในเร่ืองท่ีอยูใ่นอํานาจหน้าท่ีของสว่นราชการได้รับมอบหมาย   

ให้หวัหน้าสว่นนัน้เป็นผู้สัง่การและรับผิดชอบโดยตรง  กรณีท่ีจะต้องเสนอนายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา ให้ผา่น

ปลดัเทศบาลตําบลอนัตรา เพ่ือวนิิจฉยัและเสนอนายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา 

                  ให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีการงาน ถือปฏิบตัติามคําสัง่และปฏิบตัหิน้าท่ีตามระเบยีบฯ โดยเคร่งครัด

อยา่ให้เกิดความบกพร่องเสยีหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอปุสรรคให้รายงานนายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา

โดยทนัที 

                             ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

    สัง่   ณ  วนัท่ี  ๕  กมุภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๕๑                        

                            

                                                                                    (นายชชัวาลย์  ยาวิชยั) 

                                                                               นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา 

 



 

 
ข - ๑๒ 

 

 
คําสัง่เทศบาลตําบลอนัตรา 

ท่ี  ๒๐ / ๒๕๕๑ 

เร่ือง  การแบง่งานและการมอบหมายหน้าท่ีภายในกองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 

--------------------------------- 

 

                        อาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเตมิถงึปัจจบุนั (ฉบบัท่ี ๑๒) 

พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ขอแจ้งการมอบหมายหน้าท่ีการงาน

และความรับผิดชอบของแต่ละคนภายในกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการ

ปฏิบตังิาน ดงันี ้

            มอบหมายให้  นายเครือเทพ  ชบาเถา  ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา ๗  รักษาราชการ

แทนผู้ อํานวยการกองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นหวัหน้าผู้ รับผิดชอบกํากบัดแูลภายในกองการศกึษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม มีพนักงานส่วนตําบล เป็นเจ้าหน้าท่ี พนักงานจ้างในสังกัดเป็นผู้ ช่วย มีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบพิจารณา ศกึษา  ว ิเคราะห์ทําความเห ็นเสนอแนะและดําเน ินการปฏิบตั ิงานบริหารงาน              

กองการศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยตรวจสอบการจดัการต่างๆ เกี่ยวกบังานกองการศกึษา ศาสนา  

และวฒันธรรมหลายด้าน เช่น งานบริหารทัว่ไป งานจดัการศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก งานส่งเสริมการศกึษา 

ศาสนา และวฒันธรรม กีฬา นนัทนาการ รายงานการปฏิบตัิงาน สรุปเหตผุลการปฏิบตัิงานต่างๆ พิจารณา

วินิจฉยัผลการปฏิบตัิงาน ซึง่จะต้องวางแผนด้านต่างๆ ให้การปฏิบตัิงานของหน่วยงานสงักดักองการศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ได้ปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจดัฝึกอบรม และให้คําปรึกษา แนะนํา       

ตอบปัญหา ชีแ้จงเก่ียวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการตา่งๆ ตามที่ได้รับแต่งตัง้เข้าร่วม     

ในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน   โดยแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่าย /งานตา่งๆ ดงันี ้

       ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            มอบหมายให้ นายเครือเทพ  ชบาเถา  ตําแหน่ง  นกัวชิาการศกึษา  ๗  เป็นหวัหน้า โดยมี            

น.ส.ดวงนภา  เครือรัตน์  ตําแหนง่  นกัวิชาการศกึษา ๓  เป็นผู้ชว่ย มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานตา่งๆ 

ดงันี ้
              ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
                  (๑)  งานสารบรรณ และงานธุรการตา่งๆ 

                      (๒)   การบริหารงานบคุคล 

                                              (๓)   การจดัทํางบประมาณเพื่อการศกึษา 

        



 

         
        ข - ๑๓ 

 
                             ๑.๒  งานการศึกษาด้านพืน้ฐาน 

                      (๑)  ควบคมุดแูลและสนบัสนนุการบริหารการจดัการศกึษา 

            (๒)  สาํรวจเดก็ท่ีมีอายตุามเกณฑ์ 

                    (๓)  จดัทํารายงานการศกึษาและสถิตข้ิอมลูตา่งๆ 

                    (๔)  การประสานงานกบัสถานศกึษาและหนว่ยงานอ่ืนๆ 
             ๑.๓  งานแผนงานและวิชาการ 
            (๑)  จดัทําแผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษาของเทศบาลตําบลอนัตรา 

                    (๒) จดัระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศด้านการศกึษาของเทศบาลตาํบลอนัตรา 

            (๓)  งานศกึษาวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

               (๔)  งานประเมนิคณุภาพการจดัการศกึษา 

       ๒. งานจดัการศกึษาศนย์พัฒนาเดก็เล็กู  
            มอบหมายให้  นายเครือเทพ  ชบาเถา  ตําแหนง่ นกัวิชาการศกึษา  ๗  เป็นหวัหน้า มีหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบงานตา่งๆ ดงันี ้

            ๒.๑ ศนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลตาํบลอันตราู   ประกอบด้วย 

                      (๑)  นางสาวบวัผดุ  ดอกตมู       พนกังานจ้างตามภารกิจ    ตาํแหนง่ ครูผู้ดแูลเดก็     

                      (๒)  นางสาวชมพ ู สวยงาม       พนกังานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่ง ครูผู้ดแูลเดก็   

            (๓)  นางสาวสาวิตรี  งามเลศิ     พนกังานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่ง ครูผู้ดแูลเดก็   

                      (๔)  นางสาวบงัอร  ประเมินผล  พนกังานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่ง ครูผู้ดแูลเดก็   

                      (๕)  นางสายพิณ  แสนขยนั       พนกังานจ้างตามภารกิจ     ตําแหน่ง ครูผู้ดแูลเดก็   

                      (๖)  นางมาริสา  สามคัคี            พนกังานจ้างตามภารกิจ    ตําแหน่ง ครูผู้ดแูลเดก็   

             ๒.๒  ศนย์พัฒนาเดก็เล็ก ู ๑  ให้นางสาวบวัผุด  ดอกตมู  เป็นหวัหน้า โดยมี นางสาวสาวิตรี  

งามเลิศ   และนางสายพณิ  แสนขยัน  เป็นผู้ช่วย 

                            ๒.๓  ศนย์พัฒนาเดก็เล็ก ู ๒  ให้นางสาวชมพ  สวยงามู   เป็นหวัหน้า  โดยมี นางสาวบงัอร  

ประเมินผล   และนางมาริสา  สามัคคี  เป็นผู้ช่วย   
   โดยมอบหมายให้ครผ้ดแลเดก็ศนย์พัฒนาู ู ู ู เดก็เล็ก มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานต่างๆ ดงันี ้

                                   (๑)  ปฏิบตัหิน้าท่ีตามกิจวตัรของเดก็ เพ่ือให้เดก็มีความเจริญเตบิโตมีพฒันาการ            

ทกุด้านตามวยั         

                                   (๒)  สง่เสริมพฒันาการของเดก็ในลกัษณะบรูณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เดก็ได้พฒันา    

ด้านจิตใจอารมณ์ สงัคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กนั โดยให้โอกาสเดก็เรียนรู้จากสิง่ของและบคุคลรอบข้าง 

                      (๓)  สงัเกต และบนัทกึความเจริญเตบิโต พฤตกิรรม พฒันาการตา่งๆ ของเดก็เพื่อ 

จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทัง้ปกตแิละผิดปกตท่ีิเกิดขึน้กบัเดก็  
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                      (๔)  จดัสิง่แวดล้อมท่ีปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ เหมาะสมในการพฒันาเดก็ทกุด้าน  

ทัง้ภายในอาคาร และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภยั และเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็

     (๕)  ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งเดก็กบัพอ่แม ่ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว 

ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่เดก็กบัพอ่แม ่ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว  

เพ่ือทราบพฤตกิรรมพฒันาการการเปลีย่นแปลงได้อยา่งรวดเร็ว  

                       (๖)  มีการพฒันาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพฒันาตนเอง  

อยูเ่สมอ 

                       (๗)  รู้จกัใช้ประโยชน์จากแหลง่ข้อมลู ความรู้ และเครือขา่ยการปฏบิตังิานเพื่อสนบัสนนุ

การปฏิบตังิานในด้านตา่งๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ในชมุชน 

                       (๘)  ดแูลกิจการอาหารกลางวนัและอาหารเสริมนมให้เดก็ทกุคนได้รับอยา่งทัว่ถึง 

                                   (๙)  พฒันาจริยธรรมและคณุธรรมนกัเรียน 

                       (๑๐)  งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

                     ๓.  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
               มอบหมายให้ นายเครือเทพ  ชบาเถา  ตําแหนง่  นกัวิชาการศกึษา ๗  เป็นหวัหน้า โดยมี               

 นางสาวดวงนภา  เครือรัตน์  ตําแหนง่  นกัวิชาการศกึษา ๓  เป็นผู้ช่วย  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบงานตา่งๆ  

ดงันี ้

                     ๓.๑  งานกิจการศาสนา 

                     ๓.๒  งานสง่เสริมประเพณี ศลิปะ วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

                     ๓.๓  งานกิจการเดก็และเยาวชน 

                     ๓.๔  งานกีฬาและนนัทนาการ 

                     ๓.๕  งานการจดัการสง่เสริมการศกึษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศกึษา 

                     ๓.๖  งานการศกึษานอกระบบและสง่เสริมอาชีพ 

                     ๓.๗  งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

      ให้ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีการงาน ถือปฏิบตัติามคําสัง่ และปฏบิตัหิน้าท่ีตามระเบียบฯ             

โดยเคร่งครัด อยา่ให้เกิดความบกพร่องเสยีหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหาอปุสรรคให้รายงานนายกเทศมนตรี

ตําบลอนัตราโดยทนัที 

        ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

สัง่ ณ วนัท่ี  ๕  กมุภาพนัธ์  ๒๕๕๑ 

 

    (นายชชัวาลย์  ยาวิชยั) 

    นายกเทศมนตรีตําบลอนัตรา                                                   



 

            




