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แบบ ปส. 
 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปูยุด. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557  การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบ    ผลการสอบทานพบว่า  การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด  
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 
 
 

(ลงชื่อ)           สุคนธ์ทิพย์  จาเอาะ ผู้รายงาน  
                                                         ( นางสุคนธ์ทิพย์   จาเอาะ ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
     วันที่  21    เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2557 



แบบ ปย.1

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1) (2)

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม
     ปจัจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม มีดังนี้คือ      สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านักงานปลัดฯ
     1)  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร ในภาพรวมมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีส่วนท าให้
        -  มีทศันคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบติัหน้าที่ภายในองค์กร การควบคุมภายในมีประสิทธิผล
รวมทั้งการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
        -  มีทศันคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ
และการด าเนินงาน
        -  มีทศันคติและการปฏิบติัที่เหมาะสมต่อการกระจายอ านาจ
        -  มีทศันคติที่เหมาะสมในการจัดการความเส่ียงจากการ-
วิเคราะหค์วามเส่ียงที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธี
การลดหรือปอูงกันความเส่ียง
        -  มีความมุง่มัน่ที่จะใช้การบริหารแบบมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิของ
งาน (Performance - Based Management)
     2)  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
        -  มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเปน็ลายลักษณ์
อกัษร  และเวียนใหพ้นักงานทกุคนลงนามรับทราบเปน็คร้ังคราว
        -  พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับ และบทลงโทษตามข้อก าหนดด้านจริยธรรมและ
แนวทางการปฏิบติัที่ถูกต้อง
        -  ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุง่เน้น
ความส าคัญของความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
        -  ฝุายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณี เมือ่ไม่มีการ
ปฏิบติัตามนโยบาย วิธีปฏิบติั หรือระเบยีบปฏิบติั
        -  ฝุายบริหารก าหนดเปาูหมายการด าเนินการที่ไปเปน็ได้และ
ไม่สร้างความกดดันใหแ้ก่พนักงานในการปฏิบติังานใหบ้รรลุตาม
เปาูหมายที่เปน็ไปไม่ได้
        -  ฝุายบริหารก าหนดส่ิงจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเปน็เพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าพนักงานจะมีความซ่ือสัตย์ และถือปฏิบติัตามจริยธรรม

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  อ าเภอเมือง  จงัหวัดปัตตานี

ณ วันที ่ 30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2557



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1) (2)

        -  ฝุายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมือ่มีสัญญาณแจ้งว่า
อาจมีปญัหาเร่ืองความซ่ือสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น
     3)  ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร  
        -  มีการก าหนดระดับความรู้ ทกัษะและความสามารถ
        -  มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ
ต าแหน่ง และเปน็ปจัจุบนั
        -  มีการระบแุละแจ้งใหพ้นักงานทราบเก่ียวกับความรู้ทกัษะ
และความสามารถที่ต้องการส าหรับการปฏิบติังาน
        -  มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด
อย่างเหมาะสม
        -  การประเมินผลการปฏิบติังานพิจารณาจากการประเมิน
ปจัจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน  และมีการระบอุย่างชัดเจน
ในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบติังานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง
     4)   โครงสร้างองค์กร
        -  มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบงัคับบญัชาที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
        -  มีการประเมินผลโครงสร้างเปน็คร้ังคราวและปรับเปล่ียนที่
จ าเปน็ใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปล่ียนแปลง
        -  มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทนัสมัยให้
พนักงานทกุคนทราบ
     5)  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
        -  มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบใหกั้บ
บคุคลที่เหมาะสมและเปน็ไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งใหพ้นักงาน
ทกุคนทราบ
        -  ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่มอบหมาย
     6)  นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร
        -  มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่างจ้าง
บคุลากรที่เหมาะสม  โดยเน้นถึงการศึกษา  ประสบการณ์ 
ความซ่ือสัตย์และมีจริยธรรม
        -  มีการใหพ้นักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง
        -  การเล่ือนต าแหน่งและอตัราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบติังาน
        -  การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน ได้พิจารณาถึง



ความซ่ือสัตย์และมีจริยธรรม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

(1) (2)
        -  มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปญัหา เมือ่มีการไม่ปฏิบติั
ตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้านจริยธรรม
     7)  กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
        -  มีคณะกรรมการการควบคุมภายใน ในการก ากับดูแล 
การปฏิบติังานภายในองค์กรใหเ้ปน็ไปตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
        -  มีการตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อหวัหน้าส่วนราชการ
     8)  ก าหนดกิจกรรมของแต่ละด้าน ในการควบคุมภายในของ ส านักงานปลัดฯ  ได้วิเคราะหป์ระเมินระบบการ
ส านักงานปลัดฯ ดังน้ี ควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจ า 5 งาน คือ
     8.1)  กิจกรรมด้าน "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (1) งานบริหารทั่วไป (2) งานนโยบายและแผน 
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก (3) งานกฎหมายและคดี (4) งานปอูงกันและบรรเทา-
     1)  สภาพแวดล้อมที่เปน็ปจัจัยภายใน  คือ  ขาดครุภัณฑ์ด้านงาน สาธารณภัย (5) งานกิจการสภา อบต.
ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย และการวางแผนที่ดี โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
     2)  สภาพแวดล้อมที่เปน็ปจัจัยภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติ การควบคุมภายใน ตามระเบยีบคณะกรรมการ-
ต่าง ๆ ในแต่ละฤดูกาล ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ-
     8.2)  กิจกรรมด้าน "การพัฒนาบุคลากร" ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ผลการประเมินพบว่า
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก งานด้านต่าง ๆ นั้น มีระบบการควบคุมภายในที่
     1)  สภาพแวดล้อมที่เปน็ปจัจัยภายใน  คือ จ านวนของบคุลากร เหมาะสม และมีความเพียงพอแล้ว
การมอบหมายงาน และคุณภาพไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่ใน
การปฏิบติังาน
     2)  สภาพแวดล้อมที่เปน็ปจัจัยภายนอก คือ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาขอรับบริการในด้านต่าง ๆ 
     8.3)  กิจกรรมด้าน "การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน"
     สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก
     1)  สภาพแวดล้อมที่เปน็ปจัจัยภายใน  คือ  การประชาสัมพันธ์
ใหป้ระชาชนรับทราบน้อย
     2)  สภาพแวดล้อมที่เปน็ปจัจัยภายนอก คือ ประชาชนไม่เหน็ความ
ส าคัญในการจัดท าแผน และไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือเทา่ที่ควร
     8.4)  กิจกรรมด้าน "การปกป้องเทิดทูนสถาบัน"
     1)  สภาพแวดล้อมที่เปน็ปจัจัยภายใน คือ ช่วงเวลาในการจัด
โครงการไม่เหมาะสม
     2)  สภาพแวดล้อมที่เปน็ปจัจัยภายนอก คือ ปญัหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองระดับประเทศ



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1) (2)

สรุป/วิธีการทีค่วรปฏิบัติ
     ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเ้กิดทัศนคติ
ทีดี่ในการควบคุม โดยใหค้วามส าคัญกับความซ่ือสัตย์ จริยธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการทีส่อดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนวทางทีช่ัดเจนต่อการปฏิบติั
ทีถู่กต้องและทีไ่ม่ถูกต้อง  รวมทัง้ปฏิบติัตนเปน็แบบอย่าง บคุลากร
เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที ่ รวมทัง้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย

2.  การประเมินความเสีย่ง
     ก่อนการประเมินความเส่ียงจะต้องสร้างความชัดเจนเก่ียวกับ      มีการประเมินความเส่ียงโดยน ากระบวนการบริหาร
วัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับส่วนงานย่อย และระดับ ความเส่ียงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้  และมีการจัดการ
กิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) กับความเส่ียงต่าง ๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเส่ียง
     วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ อย่างเปน็ระบบ  รวมทั้งได้มีการก าหนดแนวทางปอูงกัน
เพื่อทราบกระบวนการระบคุวามเส่ียง การวิเคราะห ์และการบริหาร ความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากปจัจัยเส่ียง
ความเส่ียงว่า เหมาะสม เพียงพอหรือไม่
     1)  วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานย่อย
        -  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปาูหมายการด าเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
        -  มีการเผยแพร่และชี้แจงใหบ้คุลากรทกุระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน
     2)  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
        -  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปาูหมายการด าเนินงานใน
ระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์
ระดับหน่วยรับตรวจ
        -  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน  ปฏิบติัได้  และวัดผลได้
        -  บคุลากรทกุคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและ
ใหก้ารยอมรับ
     3)  การระบุปัจจัยเสีย่ง
        -  พนักงานทกุระดับมีส่วนร่วมในการระบแุละประเมินความเส่ียง
        -  มีการระบแุละประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากปจัจัย
ภายในและภายนอก  เช่น  การปรับลดบคุลากร  การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่  การเกิดภัยธรรมชาติ  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง



เศรษฐกิจและสังคม  เปน็ต้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1) (2)

     4)  การวิเคราะห์ความเสีย่ง
        -  มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของ
ความเส่ียง
        -  มีการวิเคราะหแ์ละประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบ
ของความเส่ียงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง
     5)  การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสีย่ง
        -  มีการวิเคราะหส์าเหตุของความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น และก าหนด
วิธีการควบคุม  เพื่อปอูงกันหรือลดความเส่ียง
        -  มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทนุที่จะเกิดขึ้นจากการ
ก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปอูงกันหรือลดความเส่ียง
        -  มีการแจ้งใหบ้คุลากรทกุคนทราบเก่ียวกับวิธีการควบคุม
เพื่อปอูงกันหรือลดความเส่ียง
        -  มีการติดตามผลการปฏิบติัตามวิธีการควบคุมที่ก าหนด
เพื่อปอูงกันหรือลดความเส่ียง
     6)  การประเมินความเสีย่งในกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี      ในการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
     6.1)  กิจกรรมด้าน  "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"  ภายในส านักงานปลัดฯ พบความเส่ียงที่ต้องด าเนินการ
        เกิดความเส่ียงขึ้นทั้งจากปจัจัยภายนอกและภายใน  ปรับปรุงในส่วนงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย
การไม่มีครุภัณฑ์ด้านการปอูงกันภัยที่เพียงพอและสภาพแวดล้อม คือ การจัดหาครุภัณฑ์ด้านงานปอูงกันและบรรเทา-
ด้านการเกิดภัยธรรมชาติ สาธารณภัย และการจัดอบรม/จัดหา อปพร. ออกตรวจ
     6.2)  กิจกรรมด้าน "การพัฒนาบุคลากร"   พื้นที่เพื่อการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
        เกิดความเส่ียงขึ้นทั้งจากปจัจัยภายนอกและภายใน งานนโยบายและแผน ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
โดยบคุลากรหนึ่งมีภารกิจในการปฏิบติังานหลายอย่าง และ ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าร่วมประชุมประชาคม
ความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ ใหม้ากขึ้น และงานบริหารทั่วไปในการเพิ่ม
     6.3)  กิจกรรมด้าน "การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน" ประสิทธิภาพของบคุลากร โดยการส่งบคุลากรเข้ารับ
     เกิดความเส่ียงในปจัจัยภายในคือ ขาดการประชาสัมพันธ์ใน การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบติังาน
การเข้าร่วมการประชุมประชาคมที่ดีพอ และปจัจัยภายนอกคือ 
ประชาชนเองก็ไม่ใหค้วามสนใจและร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนทอ้งถิ่นเทา่ที่ควร
     6.4)  กิจกรรมด้าน "การปกป้องเทิดทูนสถาบัน"
     เกิดความเส่ียงขึ้นจากทั้งปจัจัยภายในและปจัจัยภายนอก คือ
ประชาชนเกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชน  สาเหตุหนึ่งเกิดจาก
ปญัหาการเมืองในระดับประเทศด้วย
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ



     มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเปาูหมายในการด าเนินงาน/กิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้
ส าเร็จ มีการระบคุวามเส่ียงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตาม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1) (2)

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  มีการวิเคราะหค์วามเส่ียงและการจัดการ
ความเส่ียงที่เหมาะสม

3.  กิจกรรมการควบคุม
     ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ผู้ประเมิน      มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเหมาะสม  เพียงพอ
ควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเส่ียง  โดยให้
และมีประสิทธิผลหรือไม่ เปน็ส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามปกติ  และได้มีการ
     1)  กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ ก ากับดูแลใหม้ีการปฏิบติั
ผลการประเมินความเส่ียง
     2)  บคุลากรทกุคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การควบคุม
     3)  มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเปน็ลายลักษณ์อกัษร
     4)  มีมาตรการปอูงกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
และเพียงพอ
     5)  มีการแบง่แยกหน้าที่การปฏิบติังานที่ส าคัญหรืองานที่เส่ียง
ต่อความเสียหายต้ังแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบนัทกึบญัชี
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน
     6)  มีข้อก าหนดเปน็ลายลักษณ์อกัษร และบทลงโทษกรณีฝุาฝืน  
ในเร่ืองการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนโดยอาศัยอ านาจหน้าที่  
     7)  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบใหก้ารด าเนินงานของ
องค์กรเปน็ไปตามกฎระเบยีบ ข้อบงัคับ และมติคณะรัฐมนตรี
     8)  มีกิจกรรมการควบคุมแต่ละกิจกรรมดังนี้
     8.1)  กิจกรรมด้าน  "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"  
     มีการจัดท าแผนปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าปี
และจัดหาครุภัณฑ์ในงานปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม
     8.2)  กิจกรรมด้าน  "การพัฒนาบุคลากร"  
     มีการจัดเตรียมบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
ที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังานจริง
     8.3) กิจกรรมด้าน "การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน"  
     ส่งเสริมใหม้ีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เสียงตามสายในการ
ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึงมากขึ้น
     8.4) กิจกรรมด้าน "การปกป้องเทิดทูนสถาบัน"



     โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้น าชุมชนในการท า
ความเข้าใจกับประชาชนในหมูบ่า้น/ชุมชน  และสนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมใหม้ากขึ้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1) (2)

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

     มีนโยบายและวิธีการปฏิบติังานที่ท าใหม้ัน่ใจได้ว่า เมือ่น าไป

ปฏิบติัแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้  กิจกรรมควบคุมจะชี้

ใหผู้้ปฏิบติังานเหน็ถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น  ท าใหเ้กิดความ

ระมัดระวังและสามารถปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามวัตถุประสงค์

4.  สารสนเทศและการสือ่สาร
     การด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศ      ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม
ที่เก่ียวข้องและเชื่อถือได้  ในการประเมินควรพิจารณาความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศทีส่ามารถใช้ได้ครอบคลุมทัง้ 
ของระบบสารสนเทศและการส่ือสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และ ส านักงาน มีช่องทางการส่ือสารทีช่ัดเจน  สะดวกต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน การใช้งานและทันต่อเวลาโดยผ่านระบบเครือข่าย 
     4.1  จัดใหม้ีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับการ รวมทัง้ได้ จัดส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
บริหารและตัดสินใจของฝุายบริหาร เผยแพร่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
     4.2  น าระบบ  Internet  มาช่วยในการบริหารและการปฏิบติั
ราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบยีบ หนังสือส่ังการ จึง
สามารถปฏิบติัตามระเบยีบ หนังสือส่ังการได้ทนัททีนัใด
     4.3  มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงาน
การปฏิบติัตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้
อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเปน็ปจัจุบนั
     4.4  มีการรายงานข้อมูลที่จ าเปน็ทั้งจากภายในและภายนอก
ใหผู้้บริหารทราบทกุระดับ
     4.5  มีระบบการติดต่อส่ือสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทนัเหตุการณ์
     4.6 การประสานงานภายในและภายนอกของส านักงานปลัดฯ 
       1) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร  สามารถ
ติดต่อประสานงานกันได้เปน็อย่างดี
       2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร สามารถ
ติดต่อประสานงานกันได้เปน็อย่างดี อาทเิช่น การติดต่อประสานงาน
กับ อสม. และ รพ.สก.ต.ปยุูด อปพร. เปน็ต้น
     4.7 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพทแ์ละโทรสาร สามารถ 
ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การส่ือสารชัดเจน ใหพ้นักงานทกุคน



ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน
ท าใหก้ารปฏิบติังานเปน็ไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน  เข้าใจปญัหาและ
จุดออ่นของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1) (2)

     4.8  มีกลไกหรือช่องทางในการรับฟัง เสนอข้อคิดเหน็ และ
พิจารณาข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอก ในการแก้ไขและ
ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบติังาน เหมาะสม
ต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการส่ือสารไปยังบคุลากรทกุระดับ
ในรูปแบบที่ช่วยใหผู้้ใช้ข้อมูลสามารถน าไปใช้ปฏิบติังานตามหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน

5.  วิธีการติดตามประเมินผล
     ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมิน      ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและ
ผลการควบคุมภายในขององค์กร ในอนัที่จะช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินตนเองและ
ของการควบคุมภายใน การประเมินอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและ
     5.1  มีการเปรียบเทยีบแผนและผลการด าเนินงาน และรายงาน การประเมินจากหน่วยงานภายนอก  มีการจัดท า 
ใหผู้้ก ากับดูแลทราบเปน็ลายลักษณ์อกัษรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ รายงาน การประเมินผลพร้อมใหข้้อเสนอแนะ 
     5.2  กรณีผลการด าเนินงานไม่เปน็ไปตามแผน มีการด าเนินงาน เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน
แก้ไขอย่างทนักาล และมีการปรับปรุงแก้ไข
     5.3  มีการก าหนดใหม้ีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบติังาน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
     5.4  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ
     5.5  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเปน็อสิระอย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ัง
     5.6  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
     5.7  มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน
ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน



     5.8  มีการก าหนดใหผู้้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแลทนัที
ในกรณีที่มีการทจุริตหรือสงสัยว่ามีการทจุริต มีการไม่ปฏิบติัตามกฎ
ระเบยีบข้อบงัคับ และมีการกระท าอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1) (2)

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
     มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ

การปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดวิธีติดตามการด าเนินงาน
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและใหเ้ปน็ส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องทนัที

ผลการประเมินโดยรวม
     จากการวิเคราะห์ส ารวจ  พบว่า  กิจกรรมทีต้่องจัดการบริหารความเส่ียง มีทัง้ 4 งาน และการปฏิบติัเปน็ไปตาม
แผนการควบคุมภายใน และบรรลุวัตถุประสงคืของการควบคุม
     ผลการประเมิน  พบว่า  การติดตามประเมินผลการควบคุมทุกกิจกรรม มีการควบคุมทีเ่พียงพอ ไม่ต้องจัดท า
แผนการปรับปรุง

 (ลงชื่อ)           สุคนธ์ทิพย์  จาเอาะ          ผู้รายงาน
               ( นางสุคนธ์ทิพย์   จาเอาะ )
ต าแหน่ง   หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

วันที ่ 21   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2557



แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรบัปรงุ ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/ ที่มีอยู่ การควบคุม ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ผู้รบัผิดชอบ

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. การจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 - เพื่อใหก้ารปฏิบติังานในการ  - มีการก าหนดแนวทาง  - การก าหนดแนวทางการ 1. ขาดบคุลากรผู้มีความรู้ 1. เร่งด าเนินการสรรหาบคุลากร  30 ก.ย. 57
ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบติังานประจ าปี ปฏิบติังานรวมทัง้มีการมอบ- ความสามารถ และมีทกัษะใน เพื่อมาบรรจุและแต่งต้ังในต าแหน่ง ส านักงานปลัดฯ
ภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ มี และมีการมอบหมายจาก หมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อ การปฏิบติังานโดยตรง ทีว่่าง และเฝ้าระวังปอ้งกันภัย  - หน.สป.
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารอย่างเปน็ทางการ การควบคุมและติดตามใน 2. ขาดเคร่ืองมือทีม่ี 2. จัดท าและปรับปรุงแผนปอ้งกัน  - จนท.วิเคราะหฯ์
 - มีแผนการปอ้งกันทีส่ามารถ และมีการติดตามประเมิน ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และบรรเทาสาธารณภัยใหม้ีความ  - จนท.บริหารฯ
ปฏิบติัได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้ ผลการควบคุม การบรรลุผลส าเร็จตาม 3. งบประมาณ อบต.มีจ ากัด ชัดเจนและรัดกุมทัง้ก่อน ขณะ  
ทนัทว่งท ีการปฏิบติัภารกิจสัมฤทธิ  - มีแผนการปอ้งกันและ วัตถุประสงค์ ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องาน และหลังเกิดภัย
ผลตามเปา้หมาย บรรเทาสาธารณภัย  ปอ้งกันภัย 3. จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานปอ้งกัน
 - เพื่อเพิ่มการปอ้งกันและบรรเทา- และบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม
ภัยพิบติัทางธรรมชาติ

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  อ าเภอเมือง  จงัหวัดปัตตานี



แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรบัปรงุ ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/ ที่มีอยู่ การควบคุม ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ผู้รบัผิดชอบ

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

การพัฒนาบุคลากร
1. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี
 - เพื่อใหแ้ผนการพัฒนาบคุลากร  - มีการก าหนดแนวทาง  - การก าหนดแนวทางการ  - ขาดการประสานงาน  - ผู้บงัคับบญัชาควบคุมดูแลใหม้ี  30 ก.ย. 57
เปน็ไปตามนโยบายและสอดคล้อง การปฏิบติังานประจ าปี ปฏิบติังานรวมทัง้มีการมอบ- ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบติังานท าให้ การประสานการจัดท าแผนระหว่าง ส านักงานปลัดฯ
กับกรอบแผนอตัราก าลัง 3 ป ีของ และมีการมอบหมายจาก หมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อ การจัดท าแผนอตัราก าลังไม่ ผู้ปฏิบติังาน  - หน.สป.
อบต. ผู้บริหารอย่างเปน็ทางการ การควบคุมและติดตามใน เปน็ไปในทศิทางเดียวกัน  - จนท.บริหารฯ

ในการรวบรวมและจัดท า ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ ต้องมีการปรับปรุงแผนอตัรา  - บคุลากร
แผน การบรรลุผลส าเร็จตาม ก าลังอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์

 

องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  อ าเภอเมือง  จงัหวัดปัตตานี
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2557



แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรบัปรงุ ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/ ที่มีอยู่ การควบคุม ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ผู้รบัผิดชอบ

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 - เพื่อใหแ้ผนการพัฒนาบคุลากร  - มีการส ารวจความต้องการ  - การควบคุมทีม่ีอยู่เพียงพอ  - แบบส ารวจมีข้อมูลทีไ่ม่  - ปรับปรุงแบบส ารวจใหม้ีข้อมูลที่  31 มี.ค. 57
สอดคล้องกับความต้องการของ ฝึกอบรมของบคุลากรทีป่ฏิบติั สามารถลดความเส่ียงตามที่ ชัดเจนเพียงพอท าใหไ้ด้ผล ชัดเจนเข้าใจง่าย บคุลากรสามารถ ส านักงานปลัดฯ
บคุลากร งานด้านต่าง ๆ ก่อนการจัด ระบไุว้ได้ในระดับหนึ่ง สรุปไม่เปน็ไปตามความ ตอบค าถามได้ตรงตามความ  - หน.สป.

ท าแผน ต้องการของบคุลากร ต้องการ  - จนท.บริหารฯ
 - บคุลากร
 

 - จัดใหม้ีการประเมินผลการ  - มีการประเมินผลการฝึกอบรม  - ผู้ท าการประเมินผลการฝึก  - ผู้บงัคับบญัชาควบคุมดูแลผู้-  30 ก.ย. 57  
ฝึกอบรมทกุคร้ัง และสรุปผล ตามแบบฟอร์มทกุคร้ัง แต่ไม่มี อบรมไม่ใหค้วามส าคัญกับ ประเมินอย่างใกล้ชิดและชี้แจง ส านักงานปลัดฯ
การประเมิน เสนอหวัหน้างาน การสรุปผล ระบบการติดตามและประเมิน วัตถุประสงค์ประโยชน์ใหผู้้ประเมิน  - หน.สป.
ทีอ่บรมตามแบบฟอร์มที่ ผลการฝึกบอรมท าใหล้ะเลย เข้าใจและเหน็ความส าคัญของการ  - จนท.บริหารฯ
ก าหนด ไม่สรุปผล สรุปผลการประเมิน  - บคุลากร

 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  อ าเภอเมือง  จงัหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2557



แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรบัปรงุ ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/ ที่มีอยู่ การควบคุม ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ผู้รบัผิดชอบ

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารบั
การฝึกอบรม
 - เพื่อคัดเลือกบคุลากรเข้ารับการ  - การฝึกอบรมแต่ละโครงการ/  - การควบคุมทีม่ีอยู่ยังไม่  - บคุลากรทีเ่ข้ารับการฝึก-  - จัดท าระบบฐานข้อมูลประวัติ-  31 มี.ค. 57
ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับ หลักสูตร หวัหน้าส่วนของ เพียงพอ เนื่องจากบางหน่วย- อบรมไม่ตรงกับหลักสูตรและ การฝึกอบรมบคุลากรใหเ้ปน็ ส านักงานปลัดฯ
หลักสูตรตรงตามต าแหน่งและ หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจะ งานใช้วิธีการกระจายผู้เข้ารับ ลักษณะงานทีป่ฏิบติัอยู่ ปจัจุบนัเพื่อสามารถน าสารสนเทศ  - หน.สป.
ลักษณะงานทีรั่บผิดชอบ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรม โดยไม่ค านึงถึง เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ใช้ ด้านบคุลากรมาใช้ประโยชน์  - จนท.บริหารฯ

ใหต้รงตามคุณสมบติัทีก่ าหนด คุณสมบติัของผู้เข้ารับการฝึก ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ ในการคัดเลือกบคุลากรเข้ารับ  - บคุลากร
หรือความรับผิดชอบทีม่ีอยู่ อบรม ท าใหผู้้ทีผ่่านการฝึก บคุลากรเปน็เกณฑ์ในการ การฝึกอบรม

อบรมบางคนไม่สามารถน า คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม 
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบติั เนื่องจากฐานข้อมูลประวัติ
งานได้ การฝึกอบรมบคุลากรไม่เปน็

ปจัจุบนั

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  อ าเภอเมือง  จงัหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2557



แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรบัปรงุ ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/ ที่มีอยู่ การควบคุม ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ผู้รบัผิดชอบ

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพของ-
บุคลากร
 - เพื่อใหบ้คุลากรผู้ปฏิบติังานใน  - ต้ังคณะท างานเพื่อพิจารณา  - มีการทดสอบความรู้ความ-  - บคุลากรหนึ่งคนมีภารกิจ  - จัดอบรมพัฒนาบคุลากรอย่าง  30 ก.ย. 57
องค์กรมีความรู้ความสามารถ มี และประเมินผลการปฏิบติังาน สามารถในการปฏิบติังานของ ในการปฏิบติังานหลายอย่าง จริงจัง โดยเชิญวิทยากรมาอบรม ส านักงานปลัดฯ
ทกัษะในการปฏิบติังาน สามารถ ของพนักงาน บคุลากรหลังจากทีไ่ด้รับการ  - บคุลากรทีม่ีความรู้ความ- สัมมนา ใหบ้คุลากรหนึ่งคนสามารถ  - หน.สป.
ปฏิบติังานได้ถูกต้องตามระเบยีบ  - มีการสอบถามความพึงพอ- ฝึกอบรมสัมมนาแล้ว สามารถในการปฏิบติังานมี ปฏิบติังานได้หลายด้านอย่างมี  - จนท.บริหารฯ
กฎหมาย เกิดประสิทธิภาพและ ใจของประชาชนในการรับ  - ผลการสอบถามความพึงพอ- จ านวนน้อย ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนโยบาย  - บคุลากร
ตอบสนองความต้องการของ บริการด้านต่าง ๆ จาก ใจของประชาชนในการขอรับ การปรับลดขนาดขององค์กร และ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้ ส านักงานปลัดฯ บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ การใหบ้ริการแบบเบด็เสร็จ

ทีน่่าพอใจระดับหนึ่ง  - สอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการด้าน
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  อ าเภอเมือง  จงัหวัดปัตตานี
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2557



แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรบัปรงุ ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/ ที่มีอยู่ การควบคุม ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ผู้รบัผิดชอบ

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
1. การจัดท าประชาคมท้องถ่ิน
 - เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน  - จัดท าโครงการประชาคม  - ประชาชนใหค้วามสนใจ 1. ประชาชนยังขาดความรู้ 1. ส่งเสริมใหม้ีการประชาสัมพันธ์  30 ก.ย. 57
การพัฒนาทอ้งถิ่น หมู่บา้น/ต าบล และติดตาม เข้าร่วมประชุมประชาคมกัน ความเข้าใจและไม่เหน็ความ- เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ส านักงานปลัดฯ
 - เพื่อการเตรียมโครงการต่าง ๆ ประเมินผลโครงการ เพิ่มขึ้น แต่เปน็เฉพาะกลุ่ม ส าคัญของการเข้ามามีส่วน- ในการพัฒนาทอ้งถิ่นใหม้ากขึ้น  - หน.สป.
ใหอ้ยู่ในลักษณะทีพ่รัอมบรรจุใน  - ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน บคุคลเดิม ๆ ทีเ่คยเข้าร่วม ร่วมในการพัฒนา และการ 2. จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้  - จนท.วิเคราะหฯ์
เอกสารงบประมาณประจ าปแีละ รู้ถึงอ านาจหน้าทีข่อง อบต. ประชุม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการ ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมใน  - จนท.บริหารฯ
เอกสารน าไปปฏิบติัได้ทนัทเีมื่อได้ และบทบาทหน้าทีข่อง-  - แผนพัฒนาขาดความมี เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ดีพอ การพัฒนาทอ้งถิ่นของผู้น าชุมชน
รับงบประมาณ ประชาชนทีม่ีต่อการจัดท า ส่วนร่วมของประชาชน 3. ผู้น าชุมชน/ผู้น าทอ้งถิ่น ผู้น าทอ้งถิ่น ระหว่างหน่วยงานกับ

แผนพัฒนา ไม่ใหค้วามร่วมมือเทา่ทีค่วร ประชาชนในพื้นทีใ่หเ้หน็ความ-
4. แผนพัฒนายังไม่สามารถ ส าคัญของการมีส่วนร่วมใหม้ากขึ้น
แก้ปญัหาความต้องการของ 3. ส ารวจความคิดเหน็ของ
ประชาชนได้อย่างแทจ้ริง ประชาชนในการจัดประชาคม

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  อ าเภอเมือง  จงัหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2557



แบบ ปย.2

กระบวนการปฏิบัติงาน/ การควบคุม การประเมินผล ความเสี่ยง การปรบัปรงุ ก าหนดเสรจ็/ หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม/ ที่มีอยู่ การควบคุม ที่ยังมีอยู่ การควบคุม ผู้รบัผิดชอบ

ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

การปกป้องเทิดทูนสถาบัน
1. การปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตรย์ิ สรา้งความ
ปรองดองสมานฉันท์
 - เพื่อสร้างความปรองดองและ  - จัดท าโครงการ/กิจกรรม  - ประชาชนบางส่วนยังมีความ-  - การเกิดความแตกแยกขึ้น  - จัดอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกับสิทธิ  30 ก.ย. 57
ความสามัคคีในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและความ รู้สึกแบง่แยก และมีแนวความคิด ในชุมชน และเสรีภาพของประชาชนเพิ่มเติม ส านักงานปลัดฯ

สามัคคีในชุมชน ทีแ่ปลกแตกต่าง ยังรักษาสิทธิ  - ประชาชนยังขาดความรู้  - ใหผู้้เข้ารับการอบรมน าไปขยาย  - หน.สป.
และเสรีภาพของตนเองมาก ความเข้าใจถึงสิทธิและ ผลใหกั้บคนในหมู่บา้นต่อไป  - จนท.วิเคราะหฯ์
เกินไป เสริภาพของตนเอง  - จนท.บริหารฯ

(ลงชื่อ)             สุคนธ์ทพิย์  จาเอาะ        ผู้จัดท า
                (นางสุคนธ์ทพิย์     จาเอาะ)
ต าแหน่ง  หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
วันที ่ 21   เดือน ตุลาคม    พ.ศ.2557

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  อ าเภอเมือง  จงัหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2557



ประกอบด้วยเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้

1.  ภารกิจ
   1.1  วัตถุประสงค์หลัก
   1.2  การวางแผน
   1.3  การติดตามผล

2.  กระบวนการปฏิบัติงาน
   2.1  ประสิทธิผล
   2.2  ประสิทธิภาพ

3.  การใช้ทรัพยากร
   3.1  การจัดสรรทรัพยากร
   3.2  ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร

4.  สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน
   4.1  การปฏิบติัตามกฎ ระเบยีบและข้อบงัคับ
   4.2  ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินงาน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที ่1 ด้านการบริหาร



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
1.  ภารกิจ
   1.1  วัตถุประสงค์หลัก
     *  หน่วยรับตรวจมีการก าหนดภารกิจเปน็  /
ลายลักษณ์อกัษร
     *  ภารกิจทีก่ าหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และ  /
เข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทีก่ ากับ
ดูแล (อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) เปน็ไปตาม
กฎหมายระเบยีบข้อบงัคับทีเ่ก่ียวข้องหรือไม่
     *  มีการประกาศใหบ้คุลากรของหน่วยรับตรวจ  /
ทุกคนทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่
     *  ฝ่ายบริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์และ  /
เปา้หมายการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่
     *  วัตถุประสงค์และเปา้หมายการด าเนินงานที่  /
ก าหนดสอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลส าเร็จ
ได้หรือไม่
     *  วัตถุประสงค์การด าเนินงานมีการแบง่ออกเปน็  /
วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อย
หรือไม่
     *  มีการก าหนดวิธีการ เพื่อใหบ้คุลากรเข้าใจใน  /
งานทีป่ฏิบติัว่าจะช่วยใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานของส่วนงานย่อย ทีเ่ขาปฏิบติังาน และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่
   1.2  การวางแผน
     *  ฝ่ายบริหารมีการจัดท าแผนเพื่อใหบ้รรลุตาม  /
วัตถุประสงค์และเปา้หมายการด าเนินงานทีก่ าหนด
หรือไม่
     *  แผนทีจ่ัดท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์  /
เปา้หมาย วิธีการด าเนินงาน งบประมาณอตัราก าลัง
และระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
     *  มีการส่ือสารใหกั้บบคุลากรทีรั่บผิดชอบปฏิบติั  /
ตามแผนทราบหรือไม่

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
     *  มีการมอบหมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบใน  /
การด าเนินการตามแผนใหแ้ก่เจ้าหน้าทีห่รือไม่
   1.3 การติดตามผล
     *  มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ  /
วัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรเปน็คร้ังคราว
หรือไม่อย่างไร
     *  การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบ  /
เทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุ
ของความแตกต่างของจ านวนเงินทีใ่ช้จ่ายจริงกับ
งบประมาณหรือไม่
     *  การประเมินความคืบหน้ามีการด าเนินการใน  /
ช่วงเวลาและความถื่ทีเ่หมาะสมหรือไม่
     *  มีการแจ้งผลการประเมินใหบ้คุลากรทีรั่บ-  /
ผิดชอบทราบและแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่
     *  บคุลากรทีรั่บผิดชอบได้ร้องขอใหม้ีการทบทวน  /
หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์การด าเนินงานแผนและ
กระบวนการด าเนินงานหรือไม่
2.  กระบวนการปฏิบัติงาน
   2.1  ประสิทธิผล
     *  กระบวนการปฏิบติังานทีส่ าคัญในการด าเนิน-  /
งานตามภารกิจได้รับการพิจารณาและก าหนดโดย
ฝ่ายบริหารหรือไม่
     *  ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเก่ียวกับประสิทธิผล  /
ของกระบวนการปฏิบติังานหรือไม่
     *  ในช่วง  2 - 3 ป ีทีผ่่านมา มีการประเมินผล  /
การด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ (Outcome) ของ
องค์กรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายที่
ก าหนดหรือไม่
     *  ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผล  /
ของการด าเนินงานได้มีการน าไปปฏิบติัและจัดท าเปน็
เอกสารในรูปแบบทีส่ามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายและ
เปน็ปจัจุบนัหรือไม่

ด้านการบริหาร
แบบสอบถามการควบคุมภายใน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
   2.2  ประสิทธิภาพ
     *  มีการค านวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการ  /
ด าเนินงานกับผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
     *  มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับ  /
องค์กรอื่นทีม่ีลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกันหรือไม่
     *  ข้อเสนอแนะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขทันต่อ  /
เหตุการณ์และมีการด าเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่
3.  การใช้ทรัพยากร
   3.1  การจดัสรรทรัพยากร
     *  ทรัพยากรทีม่ีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรร  /
ใหกั้บกระบวนการด าเนินงานทัง้หมดหรือไม่
     *  ทรัพยากรทีม่ีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการ  /
แก้ไขปรับปรุงใหดี้ขึ้นหรือไม่
     *  มีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์  /
การด าเนินงานหรือไม่
     *  การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบติัอย่าง  /
สม่ าเสมอเพื่อใหอ้งค์กรบรรลุผลทีดี่ทีสุ่ดในด้าน
ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่
   3.2  ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร
     *  คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่งที่  /
ส าคัญ มีการก าหนดหน้าทีไ่ว้ชัดเจนและปฏิบติังาน
ตามทีก่ าหนดหรือไม่
     *  มีคู่มือแสดงการใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือระบบ-  /
สารสนเทศและการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่
     *  มีการก าหนดวิธีปฏิบติัเก่ียวกับการจัดสรร  /
ทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุ-
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่
     *  กรณีการด าเนินการต่ ากว่าระดับทีก่ าหนดมีการ  /
ปฏิบติัทีเ่หมาะสม เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานหรือไม่
     *  บคุลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบติังานที่  /
ก าหนดว่าจะต้องปฏิบติัได้ในระดับทีก่ าหนดหรือสูงกว่า
หรือไม่

ด้านการบริหาร
แบบสอบถามการควบคุมภายใน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
     *  มีแผนการฝึกอบรมทีเ่พียงพอส าหรับบคุลากร  /
ในการฝึกฝนทักษะและความสามารถทีจ่ าเปน็ต่อการ
ปฏิบติังานหรือไม่
     *  มีแผนการจูงใจใหบ้คุลากรพัฒนาทักษะและ  /
ความสามารถของตนเองหรือไม่
4.  สภาพแวดล้อมของการด าเนินงาน
   4.1  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
     *  มีการระบกุฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคับและ  /
มาตรฐานทีส่ าคัญและจ าเปน็ต่อการด าเนินงานหรือไม่
     *  มีการก าหนดวิธีการปฏิบติัตามกฎหมาย  /
ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมาตรฐานทีก่ าหนดหรือไม่
     *  มีกลไกการติดตามการปฏิบติัตามกฎหมาย  /
ระเบยีบ ข้อบงัคับ และมาตรฐานหรือไม่
   4.2  ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการ-
ด าเนินงาน
     *  มีการระบปุจัจัยภายนอกทีม่ีผลกระทบทีม่ี  /
นัยส าคัญต่อการด าเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือ
ไม่ (เช่น แนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ด้านเทคโนโลยีและการออกกฎระเบยีบใหม่ ๆ )
     *  มีการติดตามผลและวางแผนปอ้งกันหรือลด  /
ผลกระทบทีจ่ะเกิดขี้นจากปจัจัยภายนอกหรือไม่

สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร
     ผลการควบคุมด้านการบริหาร มีการควบคุมทีเ่พียงพอ เพื่อใหม้ีความมั่นใจว่า การด าเนินงานด้านการบริหาร 
เปน็ไปตามภารกิจ กระบวนการปฏิบติังานและการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการด าเนินงานทีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ชื่อผู้ประเมิน
                ( นางสุคนธ์ทิพย์   จาเอาะ )
ต าแหน่ง  หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
วันที ่  21   เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. 2557

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร



ประกอบด้วยเร่ืองต่าง ๆ ดังนี้

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม
   1.1  การมอบอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ
   1.2  ความรู้ ทักษะและความสามารถของบคุลากร
   1.3  นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบคุคล
   1.4  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
   1.5  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร
   1.6  โครงสร้างขององค์กร

2.  การประเมินความเสี่ยง
   2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
   2.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
   2.3  การระบคุวามเส่ียง
   2.4  การวิเคราะหค์วามเส่ียง

3.  กิจกรรมการควบคุม
   3.1  หลักการทัว่ไป
   3.2  การควบคุมทัว่ไป
   3.3  กิจกรรมการควบคุม
   3.4  กิจกรรมการควบคุมระบบสารสนเทศ
     3.4.1  การควบคุมทัว่ไป
     3.4.2  การควบคุมระบบงาน

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร
   4.1  การส่ือสาร

5.  การติดตามประเมินผล
   5.1  การติดตามผลระหว่างปฏิบติังาน
   5.2  การประเมินรายคร้ัง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที ่2 ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม
   1.1  การมอบอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ
     *  มอบอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบตามความ-  /  - มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่
เหมาะสม และจ าเปน็ใหบ้คุลากรทีเ่หมาะสม เพื่อใหก้าร ความรับผิดชอบใหกั้บบคุลากร
ปฏิบติังานเปน็ไปตามวัตถุประสงค์และเปา้หมายของ ตามสายการบงัคับบญัชา โดยมี
องค์การ การมอบหมายงานเปน็ลายลักษณ์

อกัษร และมีการติดตามงานเมื่อ
ถึงก าหนด

     *  พนักงานรับทราบบทบาทอ านาจหน้าทีแ่ละ  /  - พนักงานรับทราบบทบาท
ความรับผิดชอบ หน้าทีค่วามรับผิดชอบ โดยการ

มอบหมายงานตามทีก่ล่าวข้างต้น
และได้ท าค าส่ังมอบหมายงานตาม
อ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบให้
กับบคุลากรตามสายการบงัคับ-
บญัชาเปน็ลายลักษณ์อกัษร
เรียบร้อยแล้ว

     *  การมอบอ านาจเปน็ไปอย่างเหมาะสม  /  - เนื่องจากงานขององค์การ-
บริหารส่วนต าบลปยุูด มีทัง้งาน
นโยบายและงานทีพ่นักงาน
สามารถตัดสินใจได้

     *  มีการสอบทานความเหมาะสมของจ านวนบคุลากร  /  - บางส่วนราชการยังขาดแคลน
ในหน่วยงานประจ า บคุลากรแต่ควรพัฒนาศักยภาพ

บคุลากรทีม่ีอยู่อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสูด

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
   1.2  ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
     *  มีการก าหนดระดับความรู้ ความสามารถทักษะ  /  - คณะกรรมการกลางพนักงาน
และประสบการณ์ทีจ่ าเปน็ส าหรับแต่ละต าแหน่งงานไว้ ส่วนต าบล (ก.อบต.) เปน็ผู้ก าหนด
อย่างเหมาะสม คุณสมบติัมาตรฐานต าแหน่ง

พนักงานส่วนต าบล

     *  มีการก าหนดค าอธิบายลักษณะงานไว้เปน็  /  - มีมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ลายลักษณ์อกัษร และลักษณะงานโดยทัว่ไปของ

ต าแหน่งนั้น ๆ

     *  การจัดฝึกอบรมบคุลากรอย่างสม่ าเสมอ  /  - ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการฝึก
อบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้
ท้องถิ่น ส่วนราชการอื่น ๆ 
มหาวิทยาลัย เปน็ต้น นอกจากนี้
ยังมอบหมายใหไ้ปร่วมประชุม
สัมมนาในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องและน า
กลับมาเขียนรายงานใหผู้้บงัคับ-
บญัชาทราบ

     *  มีการประเมินผลการปฏิบติังานและการพิจารณา  /  - มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ความดีความชอบของบคุลากร พิจารณาจากความส าเร็จ ปลีะ 2 คร้ัง ตามหลักเกณฑ์ของ
ของงาน กรมส่งเสริมฯ โดยพิจารณาจาก

ผลส าเร็จของงาน

   1.3  นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
     *  การก าหนดนโยบายเก่ียวกับการคัดเลือก   /  - ใช้เง่ือนไขและข้อก าหนดของ
การฝึกอบรม การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง และการจ่าย กรมส่งเสริมฯ  ก.อบต.จังหวัด
ผลประโยชน์ตอบแทนเปน็ลายลักษณ์อกัษร ปตัตานีประเมิน

     *  มีมาตรการการด าเนินงานทีเ่หมาะสม เมื่อพบการ  /  - มีการประชุมพนักงานส่วนต าบล
ปฏิบติัทีไ่ม่เปน็ไปตามนโยบายและวิธีปฏิบติัทีถู่กต้อง เปน็ประจ าทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
     *  ก าหนดระเบยีบปฏิบติัในการตรวจสอบภูมิหลังของ  /  - มีการตรวจสอบประวัติ-
บคุคลทีจ่ะรับเข้าท างานอย่างเพียงพอ อาชญากรรม

   1.4  ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม
     *  ก าหนดนโยบายหรือระเบยีบปฏิบติัเปน็ลายลักษณ์  /  - น าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้
อกัษรเก่ียวกับการปฏิบติัตน ในส่วนราชการ

     *  การด าเนินการเพื่อใหป้ฎิบติัตามนโยบายด้าน  /  - มีการส่ือสารใหพ้นักงานทราบ
ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม ถึงนโยบายด้านจริยธรรมทีค่วร

ประพฤติและพฤติกรรมทีค่วร
ละเว้น ตามระเบยีบของทาง
ราชการ มีกระบวนการสอบสวน
กรณีทีเ่กิดเร่ือง ความซ่ือสัตย์และ
ด้านจริยธรรม

     *  นายก อบต. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม  /  - นายก อบต. ส่ือสารทัง้ค าพูด
องค์กรทีมุ่่งเน้นความซ่ือสัตย์และจริยธรรม และนายก  และการกระท าเก่ียวกับความ-
อบต. ท าตนเปน็ตัวอย่างทีดี่อย่างสม่ าเสมอเก่ียวกับการมี ซ่ือสัตย์สุจริตและจริยธรรมทีดี่งาม
จริยธรรมและความซ่ือสัตย์

   1.5  ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร
     *  นายก อบต.ใหค้วามถูกต้อง มีการปรับปรุง  /  - นายก อบต.ใหค้วามส าคัญกับ
คุณภาพงานในหน่วยงาน การปรับปรุงคุณภาพภายในของ

หน่วยงานและก าหนดเปน็นโยบาย
ใหง้านต่าง ๆ มีการปรับปรุง
คุณภาพเปน็ระยะ

     *  นายก อบต.ใหค้วามส าคัญกับการกระจายอ านาจ  /  - มีการมอบอ านาจหน้าทีใ่หป้ลัด
ตามลักษณะการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารบริหารจัดการเกิด อบต. และหวัหน้าหน่วยงานตาม
ความคล่องตัวและไม่ล่าช้า อ านาจหน้าทีแ่ละลักษณะงาน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
     *  นายก อบต. ปลัด อบต. และหวัหน้างาน มีการ  /  - มีการบริหารงานแบบใกล้ชิด
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนความคิดเหน็อย่างสม่ าเสมอ และมีการประชุมหวัหน้าหน่วยงาน

เปน็ประจ า

     *  นายก อบต.สนับสนุนในการจัดวางระบบการ  /  - มีการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ
ควบคุมภายใน การจัดการความเส่ียง และการด าเนินการ การจัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามภารกิจ หรือการปฏิบติังานทีม่ีการปรับปรุงภายหลัง และใหส่้วนต่าง ๆ จัดท ารายงาน
จากการวิเคราะหค์วามเส่ียงทีเ่ก่ียวข้องอย่างรอบคอบ การควบคุมภายใน
และการพิจารณาวิธีการลดความเส่ียงหรือการปอ้งกัน 
ความเส่ียง

     *  นายก อบต.ใช้วิธีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน  /  - ใช้นโยบายของอ าเภอ จังหวัด
กรม กระทรวง และรัฐบาลเปน็
แนวทางการด าเนินงาน

 
   1.6  โครงสร้างขององค์กร
     *  มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบงัคับ  /  - โครงสร้างองค์กรมีการก าหนด
บญัชาทีช่ัดเจน หน้าทีค่วามรับผิดชอบของงาน

ต่าง ๆ อย่างชัดเจน และมีการ
ก าหนดบคุลากรในงานอย่าง
เหมาะสม

     *  มีการจัดแสดงแผนภูมิการจัดการองค์กรทีถู่กต้อง  /  - มีการจัดท าแผนภูมิขององค์กร
และเปน็ปจัจุบนั และติดเผยแพร่อย่างชัดเจน

     *  มีการส่งเสริมใหน้ายก อบต. รองนายก อบต.   /  - มีการส่งเสริมใหผู้้บริหาร 
ปลัด อบต. และหวัหน้าส่วนต่าง ๆ  ปรับปรุงความรู้ หวัหน้าส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม

สัมมนาในงานทีเ่ก่ียวข้องเพื่อ
ปรับปรุงความรู้ ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
     *  มีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน  /  - ส านักงานปลัดฯ มีการรายงาน

แผนการด าเนินงานต่อนายก อบต.
ในการประชุมพนักงานประจ าเดือน
รายงานประจ าปี

สรุป/วิธีการทีค่วรปฏิบัติ
     ปจัจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน มี
ส่วนช่วยใหก้ารควบคุมภายในมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีการ
จัดท าค าส่ังมอบหมายงานในหน้าทีอ่ย่างเปน็ลายลักษณ์
อกัษร และแจ้งใหพ้นักงานทุกคนทราบ รวมถึงได้จัดท า
แผนภูมิการจัดโครงสร้างขององค์กรติดเผยแพร่อย่างชัดเจน

2.  การประเมินความเสี่ยง
   2.1  การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
     *  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรทีช่ัดเจน  /  - ปฏิบติัตามนโยบายของผู้บริหาร

อ าเภอ จังหวัด กรม กระทรวง
รัฐบาล ฯลฯ แต่มิได้ก าหนดเปน็
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

     *  มีการเผยแพร่และชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรให้  /  - บคุลากรในส่วนราชการทราบ
บคุลากรทราบ นโยบายของผู้บริหาร อ าเภอ

จังหวัด กรม กระทรวง รัฐบาลฯลฯ
แต่อาจไม่เข้าใจไม่ชัดเจน

   2.2  การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
     *  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องและเชื่อมโยง  /  - การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับ
กับวัตถุประสงค์ขององค์กร กิจกรรม ท าโดยหวัหน้าส่วน

ปลัด อบต. และผู้บริหาร

     *  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชัดเจน ปฏิบติัได้ วัดผลได้  /
และเปน็ทีย่อมรับอย่างแพร่หลาย

ด้านการด าเนินงาน
แบบสอบถามการควบคุมภายใน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
     *  วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเปน็วัตถุประสงค์ที่  /
ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนเก่ียวข้อง

     *  หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่างประหยัด  /
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม

     *  ผู้บริหารใหค้วามสนใจเปน็พิเศษต่อวัตถุประสงค์  /
ระดับกิจกรรมทีส่ าคัญ และมีการติดตามผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้อย่างสม่ าเสมอ

     *  ผู้บริหารระบถุึงส่ิงจ าเปน็จะต้องมีเพื่อใหบ้รรลุ  /
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวม

   2.3  การระบุความเสี่ยง
     *  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบแุละ  /  - มีการมอบหมายใหห้วัหน้าส่วน
ประเมินความเส่ียง ด าเนินการระบแุละประเมินความ

เส่ียงในกิจกรรมทีต่นรับผิดชอบ
มีการก าหนดแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน

     *  มีการระบแุละประเมินความเส่ียงทีเ่กิดจากปจัจัย  /  
ภายในและภายนอก

     *  ผู้บริหารมีการระบถุึงความเส่ียงทัง้ระดับองค์กร  /  - ในการประเมินความเส่ียงจะ
โดยรวมและระดับกิจกรรมทีส่ าคัญ พิจารณาจากปจัจัยภายใน (การ

ด าเนินงานใหอ้งค์กร) และปจัจัย
ภายนอก (ผู้ทีม่ีส่วนเก่ียวข้อง)
รวมทัง้พิจารณาจากการปฏิบติั
ทีผ่่านมา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
   2.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยง
     *  หลังจากมีการระบคุวามเส่ียงขององค์กรแล้ว  /  - มีการก าหนดกิจกรรมการ
ผู้บริหารท าการวิเคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจาก ควบคุมเพื่อขจัดความเส่ียงหรือ
ความเส่ียงนั้น ลดความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับที่

ยอมรับได้

     *  มีการแจ้งใหบ้คุลากรทุกคนทราบเก่ียวกับวิธีการ  /  
ควบคุม เพื่อปอ้งกันหรือลดความเส่ียง

     *  มีการติดตามการปฏิบติัวิธีการควบคุมทีก่ าหนด  /  - ติดตามแต่ไม่ต่อเนื่อง

สรุป/วิธีการทีค่วรปฏิบัติ
     การด าเนินการเก่ียวกับการประเมินความเส่ียงมีความ
เหมาะสมพอสมควร อย่างไรก็ตามยังมีส่ิงทีค่วรปรับปรุง
เพื่อใหก้ารประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมย่ิงขึ้น คือ
     1.  ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ปจัจัยเส่ียง เพื่อมุมมองทีแ่ตกต่าง และครบทุกประเด็น
ความเส่ียง
     2.  ควรประเมินความเส่ียงจากปจัจัยภายนอกมากขึ้น

3.  กิจกรรมการควบคุม
   3.1  หลักการทัว่ไป
     *  กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์  /  - กิจกรรมการควบคุมก าหนดขึ้น
และผลการประเมินความเส่ียง ตามวัตถุประสงค์และผลการ

ประเมินความเส่ียง

     *  บคุลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ  /  - มีการแจ้งใหบ้คุลากรเพียงบาง
กิจกรรมการควบคุม ท่านทราบ

     *  มีการปฏิบติัตามกิจกรรมการควบคุมทีก่ าหนดไว้  /

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
   3.2  การควบคุมทัว่ไป
     *  การก าหนดกิจกรรมการควบคุมและสอบทาน  /  - มีการปฏิบติัแต่ยังไม่ครบถ้วน
กิจกรรมการควบคุมเปน็ระยะ ทุกกิจกรรมของการควบคุม

     *  ก าหนดใหม้ีนโยบายและระเบยีบปฏิบติัทีก่าร  /  - หวัหน้าส่วนเปน็ผู้สอบทาน
ควบคุมเหมาะสมเปน็ลายลักษณ์อกัษร กิจกรรมการควบคุมว่าเหมาะสม

หรือไม่

     *  การน ากิจกรรมการควบคุมทีก่ าหนดไปประยุกต์ใช้  /

   3.3  กิจกรรมการควบคุม
     *  การสอบทานผลการด าเนินงานโดยฝ่ายบริหาร  /  - มีการก าหนดนโยบายเปน็

ลายลักษณ์อกัษร แต่ไม่มีคู่มือการ
ปฏิบติังานตามกิจกรรมการควบคุม
ทีก่ าหนดไว้

     *  หวัหน้าส่วนต่าง ๆ สอบยันข้อมูลสรุปกับราย-  /  - มีการสอบทานจาก ปลัด อบต.
ละเอยีดประกอบข้อสรุปนั้น ก่อนเสนอผู้บริหารและมีการ

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับ
เปา้หมายโดยผู้บริหาร
 - มีการสอบยันข้อมูลในทุกชิ้นงาน

 
     *  มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการไว้อย่าง  /  - มีการตรวจสอบทรัพย์สินทุกปี
ปลอดภัย และต้องท าการตรวจสอบนับของจริงแล้ว ปลีะ 1 คร้ัง
เปรียบเทียบกับจ านวนทีแ่สดงไว้ในทะเบยีนทรัพย์สิน

     *  มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุม ส าหรับการ  /  - แต่ละงานมีการควบคุมการเข้า
ประมวลผลข้อมูล เพื่อใหม้ั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ถึงข้อมูลทีส่ าคัญของงานและมีการ
สมบรูณ์ ตรวจสอบข้อมูลก่อนเสนอผู้บริหาร

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
     *  มีการแบง่แยกหน้าทีค่วามรับผิดชอบใหแ้ต่ละ  /
บคุคล เพื่อปอ้งกันหรือลดความเส่ียงจากความผิดพลาด  
ความเสียหาย การส้ินเปลือง หรือการทุจริต

     *  มีการก าหนดเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  /  - ไม่มีลักษ๋ณะงานทีเ่ก่ียวข้องกับ
เปน็ลายลักษณ์อกัษร ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     *  มีการติดตามและตรวจสอบใหก้ารด าเนินงานของ  /
องค์กรเปน็ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับและ
มติคณะรัฐมนตรี

   3.4  กิจกรรมการควบคุมระบบสารสนเทศ
     3.4.1  การควบคุมทัว่ไป
     *  การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   /  - ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เพียงการ
ขององค์กร โดยจัดใหม้ีการประเมินความเส่ียงของระบบ ระมัดระวังการใช้อนิเตอร์เน็ตใน
สารสนเทศ การจัดท าแผนบริหารความปลอดภัย งานต่าง ๆ เท่านั้น
โครงสร้างการด าเนินการและบริหารการรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

     *  การควบคุมอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการก าหนด  /  - ส่วนต่าง ๆ มีการน าคอมพิวเตอร์
นโยบายการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงาน การ- มาใช้ โดยมีการบ ารุงรักษาอปุกรณ์
ดูแลรักษาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ มีการ
และบ ารุงรักษาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน

     *  การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ  /  - เนื่องจากส่วนต่าง ๆ ไม่มีระบบ
สารสนเทศจึงไม่มีการควบคุมการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศและการ
พัฒนาโปรแกรมระบบงานและการ
ด าเนินการอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ
ระบบสารสนเทศ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
     *  การพัฒนาและปรับเปล่ียนโปรแกรมระบบงาน  /
และการด าเนินการอื่น ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ

     3.4.2  การควบคุมงาน
     *  การควบคุมการอนุมัติ  /  - มีการตรวจสอบ สอบทานโดย

ปลัด อบต. ก่อนเสนอใหน้ายกอบต.
อนุมัติลงนาม

     *  การควบคุมความครบถ้วน  /  - มึการตรวจสอบ สอบทานความ
ครบถ้วนของข้อมูลก่อนน าเสนอ
นายก อบต.

     *  การควบคุมความถูกต้อง  /  - มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อค้นพบ
ข้อมูลทีผิ่ดพลาด หากมีความผิด-
พลาด จะมีการแก้ไข เพื่อใหข้้อมูล
มีความถูกต้องและเหมาะสม

     *  การควบคุมการแก้ไขเปล่ียนแปลงโปรแกรม   /  - ยังไม่มีระบบสารสนเทศ
ประมวลผลและแฟ้มข้อมูล

สรุป/วิธีการทีค่วรปฏิบัติ
     มีกิจกรรมการควบคุมงานทีเ่ปน็ภารกิจส าคัญของ 
ส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่วนการควบคุมกิจกรรม
ระบบสารสนเทศนั้น เนื่องจากส่วนต่าง ๆ ไม่มีระบบ-
สารสนเทศ จึงยังไม่มีการควบคุมกิจกรรมดังกล่าว

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร
   4.1  การสื่อสาร (Communication)
     *  มีวิธีการส่ือสารใหพ้นักงานทราบหน้าทีแ่ละ  /  - งานต่าง ๆ มีการจัดท าข้อมูลที่
ความรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในอย่างมี เก่ียวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ประสิทธิผล ของผู้บริหาร แต่ยังไม่มีการพัฒนา

เปน็ระบบสารสนเทศ

     *  จัดใหม้ีการติตด่อส่ือสาร เพื่อใหห้น่วยงานสามารถ  /  - จัดใหม้ีการแจ้งเบาะแส เมื่อพบ
แจ้งข้อสงสัยเก่ียวกับความประพฤติมิชอบ เหน็เก่ียวกับความประพฤติมิชอบ

     *  ก าหนดวิธีการใหพ้นักงานเสนอการปรับปรุงงาน  /  - มีการประชุมพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง เปน็ประจ าทุก
เดือน โดยบคุลากรสามารถเสนอ
แนวทางการปรับปรุงงานได้

     *  วิธีปฏิบติัในการติดต่อส่ือสารในหน่วยงานเพื่อให้  /  
พนักงานสามารถปฏิบติังานในความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ

     *  มีการจัดท าและรวมรวมข้อมูลเก่ียวกับการ  /  - เฉพาะเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับท้องถิ่น
ด าเนินงานตามกฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับและมติคณะรัฐมนตรี
ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเปน็ปจัจุบนั

     *  มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ  /  
การบนัทึกบญัชีไว้ครบถ้วน สมบรูณ์ และเปน็หมวดหมู่

     *  มีการรายงานข้อมูลทีจ่ าเปน็ทัง้จากภายในและ  /
ภายนอกใหผู้้บริหารทราบ

     *  มีการแจ้งใหพ้นักงานทราบปญัหาและจุดออ่นของ  /
การควบคุมภายในทีเ่กิดขึ้น และแนวทางแก้ไข

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
     *  มีการส่ือสารใหพ้นักงานทราบอย่างชัดเจนถึง  /
พฤติกรรมทีเ่ปน็ทีย่อมรับและไม่ยอมรับ และการลงโทษ

สรุป/วิธีการทีค่วรปฏิบัติ
     องค์การบริหารส่วนต าบลปยุูด ไม่มีระบบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ แต่มีการจัดท าข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในส่วนของการส่ือสาร และมีระบบการติดต่อ
ส่ือสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กรทีเ่หมาะสม แต่ควร
เพิ่มการส่ือสารเก่ียวกับการควบคุมภายในใหบ้คุลากร 
ทราบทุกคนและด าเนินการในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้อง

5.  การติดตามประเมินผล
   5.1  การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน
     *  มีการก าหนดใหม้ีการติดตามผลในระหว่างการ  /  - หวัหน้าส่วนฯ รับผิดชอบ
ปฏิบติังาน (Ongoing Monitoring) อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ

     *  มีการรายงานเปรียบเทียบแผนและผลการ  /  - มีการรายงานเปรียบเทียบใน
ด าเนินงานและน าเสนอใหผู้้ก ากับดูแลทราบเปน็ เร่ืองส าคัญ ๆ เช่น ผลการ
ลายลักษณ์อกัษรอย่างสม่ าเสมอ ด าเนินงานตามโครงการเทียบกับ

แผน

     *  กรณีผลการด าเนินงานไม่เปน็ไปตามแผนหรือ  /
เปา้หมาย องค์กรมีวิธีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์

     *  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการ  /  - มีการปฏิบติัแต่ไม่สม่ าเสมอ
ควบคุมภายในทีก่ าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

     *  มีการใหข้้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและ  /  - มีค าส่ังแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบอื่น โดยท าหน้าทีส่อบทานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการด าเนินงาน



ค าถาม ม/ีใช่ ไม่ม/ีไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าถาม
   5.2  การประเมินรายครั้ง
     *  ขอบเขตและความถี่ในการประเมินรายคร้ัง  /  - มีการปฏิบติัแต่ไม่สม่ าเสมอ

     *  ความเหมาะสมของวิธีทีใ่ช้ในการประเมินการ  /  - มีการปรับปรุงประเด็นการ
ควบคุมภายใน เช่น ใช้ Checklists  แบบสอบถามการ ประเมินตามภารกิจขององค์กร
ควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในและอื่น ๆ

     *  คณะผู้ประเมินมีแผนในการประเมิน มีความรู้  /  - คณะผู้ประเมินแต่งต้ังจาก
ความเข้าใจถึงภารกิจ เปา้หมาย วัตถุประสงค์และการ พนักงานในองค์กร ซ่ึงส่วนใหญ่ยัง
ด าเนินงานขององค์กร ขาดความเชี่ยวชาญในการประเมิน

     *  การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบ และ  /  - ยังไม่มีข้อเสนอแนะจากการ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ (Audit Resolution) ตรวจสอบ

สรุป/วิธีการทีค่วรปฏิบัติ
     มีระบบการติดตามผลในระหว่างปฏิบติังาน และ
ประเมินรายคร้ังทีเ่หมาะสม อย่างก็ตามควรก ากับ
หวัหน้าส่วนฯ ทุกส่วน ผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน
แต่ละกิจกรรมด าเนินการติดตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ

ลงชื่อผู้รายงาน
                    ( นางสุคนธ์ทิพย์    จาเอาะ )

วันที ่ 21  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2557

ด้านการด าเนินงาน

ต าแหน่ง  หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

แบบสอบถามการควบคุมภายใน



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด 

ที่   196 /2556 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผล  
              ระบบควบคุมภายใน ส านกังานปลัดฯ  องค์การบรหิารส่วนต าบลปยุูด 

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

  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด ที่ 19 2/2556  ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 ให้ทุกส านัก/ 
ส่วน จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  นั้น 

   ฉะนั้น  เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน  และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัดฯ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลปูยุด  ดังต่อไปนี้ 

  1.  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส านักงานปลัดฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  
ประกอบด้วย 
   (1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 

(2)  หัวหน้าส านักปลัดฯ     กรรมการ  
   (3)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    กรรมการ  
   (4)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ  
   (5)  บุคลากร      กรรมการ 
   (6)  เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ  

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน   มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตควบคุม  ก ากับดูแล  ชี้แจง 
แนะน า  การจัดวางระบบการควบคุมภายในฝ่าย/งานด าเนินการ  ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และน าระบบ 
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานด าเนินการตาม
ระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้ระยะหนึ่งให้ทุกฝ่าย ทุกงาน  ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดย
ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง   เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ   
ข้อ  6   ก าหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัดฯ   
ภายในวันที่  15  ธันวาคม  2556  ตามรูปแบบการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
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(แบบ ปย.1)   และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2) เพื่อคณะกรรมการฯ ได้
สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด ฯ รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  31  ธันวาคม  2556  ต่อไป 

  2.  คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงให้มีคณะท างาน
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานปลัดฯ  ประกอบด้วย 
   (1)  หัวหน้าส านักปลัดฯ    หัวหน้าคณะท างาน  
   (2)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วย 
   (3)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วย  
   (4)  เจ้าพนักงานธุรการ    ผู้ช่วย  
   (5)  บุคลากร     ผู้ช่วย 
   (6)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   ผู้ช่วย   

โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล   แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าส านักปลัด ฯ ทราบ  เพื่อ
รายงานคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด และให้ติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของส านักงานปลัดฯ  และรายงานต่อ คณะท างานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  หลังจากสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น ๆ 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

    สั่ง  ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2556 

 

 

ลือศักดิ์  สุหรรษา 

(นายลือศักดิ์   สุหรรษา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด  ปฏิบัติหน้าที ่

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปูยุด 
 
 
 
 
 



 


