รายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2557
(รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)
ระดับหน่วยงานย่อย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ภาคผนวก

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

-แบบ ปส.

1

-แบบ ปย.1
-แบบ ปย.2
แบบสอบถาม
ภาคผนวก

2
11
18 - 36
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แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ปูยุด. สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

(ลงชื่อ)

สุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ ผู้รายงาน
( นางสุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ )
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบ ปย.1
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(1)
(2)
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม มีดังนี้คือ
1) ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร
- มีทศั นคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ภายในองค์กร
รวมทั้งการติดตาม การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก
- มีทศั นคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ
และการดาเนินงาน
- มีทศั นคติและการปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อการกระจายอานาจ
- มีทศั นคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธี
การลดหรือปูองกันความเสี่ยง
- มีความมุง่ มัน่ ที่จะใช้การบริหารแบบมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์ของ
งาน (Performance - Based Management)
2) ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
- มีข้อกาหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์
อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว
- พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับ และบทลงโทษตามข้อกาหนดด้านจริยธรรมและ
แนวทางการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง
- ฝุายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มงุ่ เน้น
ความสาคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
- ฝุายบริหารมีการดาเนินการตามควรแก่กรณี เมือ่ ไม่มีการ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย วิธีปฏิบตั ิ หรือระเบียบปฏิบตั ิ
- ฝุายบริหารกาหนดเปูาหมายการดาเนินการที่ไปเป็นได้และ
ไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตาม
เปูาหมายที่เป็นไปไม่ได้
- ฝุายบริหารกาหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจาเป็นเพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์ และถือปฏิบตั ิตามจริยธรรม

สภาพแวดล้อมการควบคุมของสานักงานปลัดฯ
ในภาพรวมมีความเหมาะสม เพียงพอ และมีส่วนทาให้
การควบคุมภายในมีประสิทธิผล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
- ฝุายบริหารดาเนินการโดยเร่งด่วนเมือ่ มีสัญญาณแจ้งว่า
อาจมีปญ
ั หาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น
3) ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
- มีการกาหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ
- มีการจัดทาเอกสารคาบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ
ตาแหน่ง และเป็นปัจจุบนั
- มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทกั ษะ
และความสามารถที่ต้องการสาหรับการปฏิบตั ิงาน
- มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด
อย่างเหมาะสม
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานพิจารณาจากการประเมิน
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจน
ในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบตั ิงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง
4) โครงสร้างองค์กร
- มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่
จาเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้
พนักงานทุกคนทราบ
5) การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- มีการมอบหมายอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนทราบ
- ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดาเนินงานที่มอบหมาย
6) นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร
- มีการกาหนดมาตรฐานหรือข้อกาหนดในการว่างจ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
- มีการให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
- การเลื่อนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ได้พิจารณาถึง

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
- มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมือ่ มีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายหรือข้อกาหนดด้านจริยธรรม
7) กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- มีคณะกรรมการการควบคุมภายใน ในการกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน
ที่กาหนดอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
- มีการตรวจสอบภายในและมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
8) กาหนดกิจกรรมของแต่ละด้าน ในการควบคุมภายในของ
สานักงานปลัดฯ ดังนี้
8.1) กิจกรรมด้าน "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก
1) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ขาดครุภัณฑ์ด้านงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการวางแผนที่ดี
2) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ การเกิดภัยธรรมชาติ
ต่าง ๆ ในแต่ละฤดูกาล
8.2) กิจกรรมด้าน "การพัฒนาบุคลากร"
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก
1) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ จานวนของบุคลากร
การมอบหมายงาน และคุณภาพไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่ใน
การปฏิบตั ิงาน
2) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาขอรับบริการในด้านต่าง ๆ
8.3) กิจกรรมด้าน "การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น"
สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจาก
1) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ การประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบน้อย
2) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ประชาชนไม่เห็นความ
สาคัญในการจัดทาแผน และไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
8.4) กิจกรรมด้าน "การปกป้องเทิดทูนสถาบัน"
1) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน คือ ช่วงเวลาในการจัด
โครงการไม่เหมาะสม
2) สภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก คือ ปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองระดับประเทศ

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

สานักงานปลัดฯ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ตามภารกิจงานประจา 5 งาน คือ
(1) งานบริหารทั่วไป (2) งานนโยบายและแผน
(3) งานกฎหมายและคดี (4) งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (5) งานกิจการสภา อบต.
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ผลการประเมินพบว่า
งานด้านต่าง ๆ นั้น มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสม และมีความเพียงพอแล้ว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
สรุป/วิธีการทีค่ วรปฏิบัติ
ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติ
ทีด่ ีในการควบคุม โดยให้ความสาคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน มีการบริหารจัดการทีส่ อดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล มีการกาหนดแนวทางทีช่ ัดเจนต่อการปฏิบตั ิ
ทีถ่ ูกต้องและทีไ่ ม่ถูกต้อง รวมทัง้ ปฏิบตั ิตนเป็นแบบอย่าง บุคลากร
เข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ รวมทัง้ มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. การประเมินความเสีย่ ง
ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การดาเนินงานทั้งในระดับส่วนงานย่อย และระดับ
กิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)
วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้
เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหาร
ความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอหรือไม่
1) วัตถุประสงค์ระดับส่วนงานย่อย
- มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการดาเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
- มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บคุ ลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน
2) วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
- มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายการดาเนินงานใน
ระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์
ระดับหน่วยรับตรวจ
- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบตั ิได้ และวัดผลได้
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกาหนดและ
ให้การยอมรับ
3) การระบุปัจจัยเสีย่ ง
- พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

มีการประเมินความเสี่ยงโดยนากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการ
กับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการกาหนดแนวทางปูองกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยง

เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)
4) การวิเคราะห์ความเสีย่ ง
- มีการกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสาคัญของ
ความเสี่ยง
- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสาคัญหรือผลกระทบ
ของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
5) การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสีย่ ง
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกาหนด
วิธีการควบคุม เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ
กาหนดวิธีการควบคุมเพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการแจ้งให้บคุ ลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม
เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการติดตามผลการปฏิบตั ิตามวิธีการควบคุมที่กาหนด
เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยง
6) การประเมินความเสีย่ งในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
6.1) กิจกรรมด้าน "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน
การไม่มีครุภัณฑ์ด้านการปูองกันภัยที่เพียงพอและสภาพแวดล้อม
ด้านการเกิดภัยธรรมชาติ
6.2) กิจกรรมด้าน "การพัฒนาบุคลากร"
เกิดความเสี่ยงขึ้นทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายใน
โดยบุคลากรหนึ่งมีภารกิจในการปฏิบตั ิงานหลายอย่าง และ
ความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ
6.3) กิจกรรมด้าน "การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น"
เกิดความเสี่ยงในปัจจัยภายในคือ ขาดการประชาสัมพันธ์ใน
การเข้าร่วมการประชุมประชาคมที่ดีพอ และปัจจัยภายนอกคือ
ประชาชนเองก็ไม่ให้ความสนใจและร่วมมือในการจัดทา
แผนพัฒนท้องถิ่นเท่าที่ควร
6.4) กิจกรรมด้าน "การปกป้องเทิดทูนสถาบัน"
เกิดความเสี่ยงขึ้นจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก คือ
ประชาชนเกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชน สาเหตุหนึ่งเกิดจาก
ปัญหาการเมืองในระดับประเทศด้วย
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

ในการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมด้านต่าง ๆ
ภายในสานักงานปลัดฯ พบความเสี่ยงที่ต้องดาเนินการ
ปรับปรุงในส่วนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
คือ การจัดหาครุภัณฑ์ด้านงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และการจัดอบรม/จัดหา อปพร. ออกตรวจ
พื้นที่เพื่อการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
งานนโยบายและแผน ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าร่วมประชุมประชาคม
ให้มากขึ้น และงานบริหารทั่วไปในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร โดยการส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน

มีการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการดาเนินงาน/กิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทางานให้
สาเร็จ มีการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตาม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ผู้ประเมิน
ควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สาคัญเหมาะสม เพียงพอ
และมีประสิทธิผลหรือไม่
1) กิจกรรมการควบคุมได้กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ
ผลการประเมินความเสี่ยง
2) บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
การควบคุม
3) มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษร
4) มีมาตรการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
และเพียงพอ
5) มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบตั ิงานที่สาคัญหรืองานที่เสี่ยง
ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน
6) มีข้อกาหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษร และบทลงโทษกรณีฝุาฝืน
ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนโดยอาศัยอานาจหน้าที่
7) มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดาเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
8) มีกิจกรรมการควบคุมแต่ละกิจกรรมดังนี้
8.1) กิจกรรมด้าน "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
มีการจัดทาแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจาปี
และจัดหาครุภัณฑ์ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม
8.2) กิจกรรมด้าน "การพัฒนาบุคลากร"
มีการจัดเตรียมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
ที่สามารถนามาใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
8.3) กิจกรรมด้าน "การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น"
ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เสียงตามสายในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึงมากขึ้น
8.4) กิจกรรมด้าน "การปกป้องเทิดทูนสถาบัน"

มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานตามปกติ และได้มีการ
กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิ

โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นาชุมชนในการทา
ความเข้าใจกับประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน และสนับสนุนการจัด
โครงการ/กิจกรรมให้มากขึ้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิงานที่ทาให้มนั่ ใจได้ว่า เมือ่ นาไป
ปฏิบตั ิแล้วจะเกิดผลสาเร็จตามที่ได้กาหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้
ให้ผู้ปฏิบตั ิงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทาให้เกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบตั ิงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
4. สารสนเทศและการสือ่ สาร
การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ในการประเมินควรพิจารณาความเหมาะสม
ของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสาหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝุายบริหาร
4.2 นาระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบตั ิ
ราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึง
สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทนั ทีทนั ใด
4.3 มีการจัดทาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงาน
การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จาเป็นทั้งจากภายในและภายนอก
ให้ผู้บริหารทราบทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์
4.6 การประสานงานภายในและภายนอกของสานักงานปลัดฯ
1) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร สามารถ
ติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี
2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กร สามารถ
ติดต่อประสานงานกันได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น การติดต่อประสานงาน
กับ อสม. และ รพ.สก.ต.ปูยุด อปพร. เป็นต้น
4.7 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร สามารถ
ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารชัดเจน ให้พนักงานทุกคน

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
มีระบบสารสนเทศทีส่ ามารถใช้ได้ครอบคลุมทัง้
สานักงาน มีช่องทางการสื่อสารทีช่ ัดเจน สะดวกต่อ
การใช้งานและทันต่อเวลาโดยผ่านระบบเครือข่าย
รวมทัง้ ได้ จัดสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เผยแพร่ทงั้ ภายในและภายนอกองค์กร

ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ทาให้การปฏิบตั ิงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

4.8 มีกลไกหรือช่องทางในการรับฟัง เสนอข้อคิดเห็น และ
พิจารณาข้อร้องเรียนจากภายในและภายนอก ในการแก้ไขและ
ปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั ิงาน เหมาะสม
ต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การดาเนินงาน
5. วิธีการติดตามประเมินผล
ควรมีการพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมิน
ผลการควบคุมภายในขององค์กร ในอันที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดาเนินงาน และรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.2 กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดาเนินงาน
แก้ไขอย่างทันกาล
5.3 มีการกาหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุม
ภายในที่กาหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กากับดูแลและ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน
ผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมและ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและ
การประเมินอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินตนเองและ
การประเมินจากหน่วยงานภายนอก มีการจัดทา
รายงาน การประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการดาเนินงาน
และมีการปรับปรุงแก้ไข

5.8 มีการกาหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กากับดูแลทันที
ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบข้อบังคับ และมีการกระทาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(2)

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพ
การปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดวิธีติดตามการดาเนินงาน
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การดาเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะห์สารวจ พบว่า กิจกรรมทีต่ ้องจัดการบริหารความเสี่ยง มีทงั้ 4 งาน และการปฏิบตั ิเป็นไปตาม
แผนการควบคุมภายใน และบรรลุวัตถุประสงคืของการควบคุม
ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินผลการควบคุมทุกกิจกรรม มีการควบคุมทีเ่ พียงพอ ไม่ต้องจัดทา
แผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)

สุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ
ผู้รายงาน
( นางสุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ )
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบ ปย.2

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. การจัดทาแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- มีแผนการป้องกันทีส่ ามารถ
ปฏิบตั ิได้จริง ช่วยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงที การปฏิบตั ิภารกิจสัมฤทธิ
ผลตามเป้าหมาย
- เพื่อเพิ่มการป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- การกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานรวมทัง้ มีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อ
การควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ
การบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์

1. ขาดบุคลากรผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีทกั ษะใน
การปฏิบตั ิงานโดยตรง
2. ขาดเครื่องมือทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
3. งบประมาณ อบต.มีจากัด
ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่องาน
ป้องกันภัย

1. เร่งดาเนินการสรรหาบุคลากร
เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่ง
ทีว่ ่าง และเฝ้าระวังป้องกันภัย
2. จัดทาและปรับปรุงแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีความ
ชัดเจนและรัดกุมทัง้ ก่อน ขณะ
และหลังเกิดภัย
3. จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม

30 ก.ย. 57
สานักงานปลัดฯ
- หน.สป.
- จนท.วิเคราะห์ฯ
- จนท.บริหารฯ

- มีการกาหนดแนวทาง
การปฏิบตั ิงานประจาปี
และมีการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ
และมีการติดตามประเมิน
ผลการควบคุม
- มีแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

แบบ ปย.2

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/
ที่มีอยู่
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
(2)
การพัฒนาบุคลากร
1. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี
- เพื่อให้แผนการพัฒนาบุคลากร
- มีการกาหนดแนวทาง
เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้อง การปฏิบตั ิงานประจาปี
กับกรอบแผนอัตรากาลัง 3 ปี ของ และมีการมอบหมายจาก
อบต.
ผู้บริหารอย่างเป็นทางการ
ในการรวบรวมและจัดทา
แผน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- การกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานรวมทัง้ มีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อ
การควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อ
การบรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์

- ขาดการประสานงาน
- ผู้บงั คับบัญชาควบคุมดูแลให้มี
ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบตั ิงานทาให้ การประสานการจัดทาแผนระหว่าง
การจัดทาแผนอัตรากาลังไม่ ผู้ปฏิบตั ิงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ต้องมีการปรับปรุงแผนอัตรา
กาลังอยู่เสมอ

30 ก.ย. 57
สานักงานปลัดฯ
- หน.สป.
- จนท.บริหารฯ
- บุคลากร

แบบ ปย.2

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
- เพื่อให้แผนการพัฒนาบุคลากร
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- มีการสารวจความต้องการ - การควบคุมทีม่ ีอยู่เพียงพอ
ฝึกอบรมของบุคลากรทีป่ ฏิบตั ิ สามารถลดความเสี่ยงตามที่
งานด้านต่าง ๆ ก่อนการจัด ระบุไว้ได้ในระดับหนึ่ง
ทาแผน

- แบบสารวจมีข้อมูลทีไ่ ม่
ชัดเจนเพียงพอทาให้ได้ผล
สรุปไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของบุคลากร

- จัดให้มีการประเมินผลการ - มีการประเมินผลการฝึกอบรม - ผู้ทาการประเมินผลการฝึก
ฝึกอบรมทุกครั้ง และสรุปผล ตามแบบฟอร์มทุกครั้ง แต่ไม่มี อบรมไม่ให้ความสาคัญกับ
การประเมิน เสนอหัวหน้างาน การสรุปผล
ระบบการติดตามและประเมิน
ทีอ่ บรมตามแบบฟอร์มที่
ผลการฝึกบอรมทาให้ละเลย
กาหนด
ไม่สรุปผล

- ปรับปรุงแบบสารวจให้มีข้อมูลที่
31 มี.ค. 57
ชัดเจนเข้าใจง่าย บุคลากรสามารถ สานักงานปลัดฯ
ตอบคาถามได้ตรงตามความ
- หน.สป.
ต้องการ
- จนท.บริหารฯ
- บุคลากร
- ผู้บงั คับบัญชาควบคุมดูแลผู้ประเมินอย่างใกล้ชิดและชี้แจง
วัตถุประสงค์ประโยชน์ให้ผู้ประเมิน
เข้าใจและเห็นความสาคัญของการ
สรุปผลการประเมิน

30 ก.ย. 57
สานักงานปลัดฯ
- หน.สป.
- จนท.บริหารฯ
- บุคลากร

แบบ ปย.2

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
2. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม
- เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับ
หลักสูตรตรงตามตาแหน่งและ
ลักษณะงานทีร่ ับผิดชอบ

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- จัดทาระบบฐานข้อมูลประวัติการฝึกอบรมบุคลากรให้เป็น
ปัจจุบนั เพื่อสามารถนาสารสนเทศ
ด้านบุคลากรมาใช้ประโยชน์
ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม

31 มี.ค. 57
สานักงานปลัดฯ
- หน.สป.
- จนท.บริหารฯ
- บุคลากร

- การฝึกอบรมแต่ละโครงการ/ - การควบคุมทีม่ ีอยู่ยังไม่
หลักสูตร หัวหน้าส่วนของ
เพียงพอ เนื่องจากบางหน่วยหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจะ
งานใช้วิธีการกระจายผู้เข้ารับ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรม โดยไม่คานึงถึง
ให้ตรงตามคุณสมบัติทกี่ าหนด คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึก
หรือความรับผิดชอบทีม่ ีอยู่ อบรม ทาให้ผู้ทผี่ ่านการฝึก
อบรมบางคนไม่สามารถนา
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบตั ิ
งานได้

- บุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงกับหลักสูตรและ
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิอยู่
เนื่องจากหน่วยงานไม่ได้ใช้
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
บุคลากรเป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
เนื่องจากฐานข้อมูลประวัติ
การฝึกอบรมบุคลากรไม่เป็น
ปัจจุบนั

แบบ ปย.2

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
3. การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
- เพื่อให้บคุ ลากรผู้ปฏิบตั ิงานใน
องค์กรมีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย เกิดประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- ตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณา
และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน
- มีการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการด้านต่าง ๆ จาก
สานักงานปลัดฯ

- มีการทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรหลังจากทีไ่ ด้รับการ
ฝึกอบรมสัมมนาแล้ว
- ผลการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการขอรับ
บริการด้านต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์
ทีน่ ่าพอใจระดับหนึ่ง

- จัดอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
จริงจัง โดยเชิญวิทยากรมาอบรม
สัมมนา ให้บคุ ลากรหนึ่งคนสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้หลายด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนโยบาย
การปรับลดขนาดขององค์กร และ
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
- สอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับบริการด้าน
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

30 ก.ย. 57
สานักงานปลัดฯ
- หน.สป.
- จนท.บริหารฯ
- บุคลากร

- บุคลากรหนึ่งคนมีภารกิจ
ในการปฏิบตั ิงานหลายอย่าง
- บุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานมี
จานวนน้อย

แบบ ปย.2

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. การจัดทาประชาคมท้องถิ่น
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อการเตรียมโครงการต่าง ๆ
ให้อยู่ในลักษณะทีพ่ รัอมบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจาปีและ
เอกสารนาไปปฏิบตั ิได้ทนั ทีเมื่อได้
รับงบประมาณ

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น
2. จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้
ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นของผู้นาชุมชน
ผู้นาท้องถิ่น ระหว่างหน่วยงานกับ
ประชาชนในพื้นทีใ่ ห้เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น
3. สารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดประชาคม

30 ก.ย. 57
สานักงานปลัดฯ
- หน.สป.
- จนท.วิเคราะห์ฯ
- จนท.บริหารฯ

- จัดทาโครงการประชาคม
หมู่บา้ น/ตาบล และติดตาม
ประเมินผลโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รู้ถึงอานาจหน้าทีข่ อง อบต.
และบทบาทหน้าทีข่ องประชาชนทีม่ ีต่อการจัดทา
แผนพัฒนา

- ประชาชนให้ความสนใจ
เข้าร่วมประชุมประชาคมกัน
เพิ่มขึ้น แต่เป็นเฉพาะกลุ่ม
บุคคลเดิม ๆ ทีเ่ คยเข้าร่วม
ประชุม
- แผนพัฒนาขาดความมี
ส่วนร่วมของประชาชน

1. ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจและไม่เห็นความสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการ
เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ดีพอ
3. ผู้นาชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าทีค่ วร
4. แผนพัฒนายังไม่สามารถ
แก้ปญ
ั หาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง

แบบ ปย.2

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
(1)
การปกป้องเทิดทูนสถาบัน
1. การปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์
- เพื่อสร้างความปรองดองและ
ความสามัคคีในชุมชน

การควบคุม
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รบั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- จัดทาโครงการ/กิจกรรม
- ประชาชนบางส่วนยังมีความ- - การเกิดความแตกแยกขึ้น
สร้างความเข้มแข็งและความ รู้สึกแบ่งแยก และมีแนวความคิด ในชุมชน
สามัคคีในชุมชน
ทีแ่ ปลกแตกต่าง ยังรักษาสิทธิ - ประชาชนยังขาดความรู้
และเสรีภาพของตนเองมาก ความเข้าใจถึงสิทธิและ
เกินไป
เสริภาพของตนเอง

- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
30 ก.ย. 57
และเสรีภาพของประชาชนเพิ่มเติม สานักงานปลัดฯ
- ให้ผู้เข้ารับการอบรมนาไปขยาย - หน.สป.
ผลให้กับคนในหมู่บา้ นต่อไป
- จนท.วิเคราะห์ฯ
- จนท.บริหารฯ
(ลงชื่อ)

สุคนธ์ทพิ ย์ จาเอาะ
ผู้จัดทา
(นางสุคนธ์ทพิ ย์ จาเอาะ)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 1 ด้านการบริหาร
ประกอบด้วยเรื่องต่าง 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. สภาพแวดล้อมของการดาเนินงาน
4.1 การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดาเนินงาน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร
คาถาม
1. ภารกิจ
1.1 วัตถุประสงค์หลัก
* หน่วยรับตรวจมีการกาหนดภารกิจเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
* ภารกิจทีก่ าหนดมีความชัดเจน กะทัดรัด และ
เข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรทีก่ ากับ
ดูแล (อาทิ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด) เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องหรือไม่
* มีการประกาศให้บคุ ลากรของหน่วยรับตรวจ
ทุกคนทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่
* ฝ่ายบริหารมีการกาหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจหรือไม่
* วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินงานที่
กาหนดสอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผลสาเร็จ
ได้หรือไม่
* วัตถุประสงค์การดาเนินงานมีการแบ่งออกเป็น
วัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม หรือส่วนงานย่อย
หรือไม่
* มีการกาหนดวิธีการ เพื่อให้บคุ ลากรเข้าใจใน
งานทีป่ ฏิบตั ิว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนินงานของส่วนงานย่อย ทีเ่ ขาปฏิบตั ิงาน และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กรหรือไม่
1.2 การวางแผน
* ฝ่ายบริหารมีการจัดทาแผนเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดาเนินงานทีก่ าหนด
หรือไม่
* แผนทีจ่ ัดทามีการกาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย วิธีการดาเนินงาน งบประมาณอัตรากาลัง
และระยะเวลาดาเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่
* มีการสื่อสารให้กับบุคลากรทีร่ ับผิดชอบปฏิบตั ิ
ตามแผนทราบหรือไม่

มี/ใช่

/
/

/
/
/

/

/

/

/

/

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาถาม

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร
คาถาม
* มีการมอบหมายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบใน
การดาเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าทีห่ รือไม่
1.3 การติดตามผล
* มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ
วัตถุประสงค์การดาเนินงานขององค์กรเป็นครั้งคราว
หรือไม่อย่างไร
* การประเมินความคืบหน้าได้รวมการเปรียบ
เทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับงบประมาณและสาเหตุ
ของความแตกต่างของจานวนเงินทีใ่ ช้จ่ายจริงกับ
งบประมาณหรือไม่
* การประเมินความคืบหน้ามีการดาเนินการใน
ช่วงเวลาและความถื่ทเี่ หมาะสมหรือไม่
* มีการแจ้งผลการประเมินให้บคุ ลากรทีร่ ับผิดชอบทราบและแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานหรือไม่
* บุคลากรทีร่ ับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการทบทวน
หรือปรับปรุงวัตถุประสงค์การดาเนินงานแผนและ
กระบวนการดาเนินงานหรือไม่
2. กระบวนการปฏิบัติงาน
2.1 ประสิทธิผล
* กระบวนการปฏิบตั ิงานทีส่ าคัญในการดาเนินงานตามภารกิจได้รับการพิจารณาและกาหนดโดย
ฝ่ายบริหารหรือไม่
* ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผล
ของกระบวนการปฏิบตั ิงานหรือไม่
* ในช่วง 2 - 3 ปี ทีผ่ ่านมา มีการประเมินผล
การดาเนินงานในระดับผลลัพธ์ (Outcome) ของ
องค์กรว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดหรือไม่
* ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุงประสิทธิผล
ของการดาเนินงานได้มีการนาไปปฏิบตั ิและจัดทาเป็น
เอกสารในรูปแบบทีส่ ามารถแก้ไขปรับปรุงได้ง่ายและ
เป็นปัจจุบนั หรือไม่

มี/ใช่
/

/

/

/
/
/

/

/
/

/

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาถาม

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร
คาถาม
2.2 ประสิทธิภาพ
* มีการคานวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการ
ดาเนินงานกับผลลัพธ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
* มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับ
องค์กรอื่นทีม่ ีลักษณะการดาเนินงานเช่นเดียวกันหรือไม่
* ข้อเสนอแนะได้นามาปรับปรุงแก้ไขทันต่อ
เหตุการณ์และมีการดาเนินงานอย่างเหมาะสมหรือไม่
3. การใช้ทรัพยากร
3.1 การจัดสรรทรัพยากร
* ทรัพยากรทีม่ ีอยู่ภายในองค์กรได้รับการจัดสรร
ให้กับกระบวนการดาเนินงานทัง้ หมดหรือไม่
* ทรัพยากรทีม่ ีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับการ
แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่
* มีการจัดลาดับความสาคัญของวัตถุประสงค์
การดาเนินงานหรือไม่
* การจัดสรรทรัพยากรได้ถือปฏิบตั ิอย่าง
สม่าเสมอเพื่อให้องค์กรบรรลุผลทีด่ ีทสี่ ุดในด้าน
ประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่
3.2 ประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร
* คุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง ของตาแหน่งที่
สาคัญ มีการกาหนดหน้าทีไ่ ว้ชัดเจนและปฏิบตั ิงาน
ตามทีก่ าหนดหรือไม่
* มีคู่มือแสดงการใช้อปุ กรณ์เครื่องมือระบบสารสนเทศและการบริหารเงินงบประมาณหรือไม่
* มีการกาหนดวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแต่ละประเภท เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานหรือไม่
* กรณีการดาเนินการต่ากว่าระดับทีก่ าหนดมีการ
ปฏิบตั ิทเี่ หมาะสม เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานหรือไม่
* บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่
กาหนดว่าจะต้องปฏิบตั ิได้ในระดับทีก่ าหนดหรือสูงกว่า
หรือไม่

มี/ใช่
/
/
/

/
/
/
/

/

/
/

/
/

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาถาม

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการบริหาร
คาถาม
* มีแผนการฝึกอบรมทีเ่ พียงพอสาหรับบุคลากร
ในการฝึกฝนทักษะและความสามารถทีจ่ าเป็นต่อการ
ปฏิบตั ิงานหรือไม่
* มีแผนการจูงใจให้บคุ ลากรพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองหรือไม่
4. สภาพแวดล้อมของการดาเนินงาน
4.1 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ
* มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
มาตรฐานทีส่ าคัญและจาเป็นต่อการดาเนินงานหรือไม่
* มีการกาหนดวิธีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานทีก่ าหนดหรือไม่
* มีกลไกการติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่
4.2 ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดาเนินงาน
* มีการระบุปจั จัยภายนอกทีม่ ีผลกระทบทีม่ ี
นัยสาคัญต่อการดาเนินงานในอนาคตขององค์กรหรือ
ไม่ (เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
ด้านเทคโนโลยีและการออกกฎระเบียบใหม่ ๆ )
* มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือลด
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขี้นจากปัจจัยภายนอกหรือไม่

มี/ใช่
/

ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาถาม

/

/
/
/

/

/

สรุป : การควบคุมด้านการบริหาร
ผลการควบคุมด้านการบริหาร มีการควบคุมทีเ่ พียงพอ เพื่อให้มีความมั่นใจว่า การดาเนินงานด้านการบริหาร
เป็นไปตามภารกิจ กระบวนการปฏิบตั ิงานและการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของการดาเนินงานทีม่ ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ชื่อผู้ประเมิน
( นางสุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ )
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ชุดที่ 2 ด้านการดาเนินงาน
ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 การมอบอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1.2 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
1.3 นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
1.4 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
1.5 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร
1.6 โครงสร้างขององค์กร
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
2.3 การระบุความเสี่ยง
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 หลักการทัว่ ไป
3.2 การควบคุมทัว่ ไป
3.3 กิจกรรมการควบคุม
3.4 กิจกรรมการควบคุมระบบสารสนเทศ
3.4.1 การควบคุมทัว่ ไป
3.4.2 การควบคุมระบบงาน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 การสื่อสาร
5. การติดตามประเมินผล
5.1 การติดตามผลระหว่างปฏิบตั ิงาน
5.2 การประเมินรายครั้ง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 การมอบอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
* มอบอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามความเหมาะสม และจาเป็นให้บคุ ลากรทีเ่ หมาะสม เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การ

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาถาม

/

- มีการมอบหมายอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร
ตามสายการบังคับบัญชา โดยมี
การมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร และมีการติดตามงานเมื่อ
ถึงกาหนด

* พนักงานรับทราบบทบาทอานาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ

/

- พนักงานรับทราบบทบาท
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยการ
มอบหมายงานตามทีก่ ล่าวข้างต้น
และได้ทาคาสั่งมอบหมายงานตาม
อานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้
กับบุคลากรตามสายการบังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
เรียบร้อยแล้ว

* การมอบอานาจเป็นไปอย่างเหมาะสม

/

- เนื่องจากงานขององค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด มีทงั้ งาน
นโยบายและงานทีพ่ นักงาน
สามารถตัดสินใจได้

/

- บางส่วนราชการยังขาดแคลน
บุคลากรแต่ควรพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทีม่ ีอยู่อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้การทางานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสูด

* มีการสอบทานความเหมาะสมของจานวนบุคลากร
ในหน่วยงานประจา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
1.2 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
* มีการกาหนดระดับความรู้ ความสามารถทักษะ
และประสบการณ์ทจี่ าเป็นสาหรับแต่ละตาแหน่งงานไว้
อย่างเหมาะสม

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาถาม

/

- คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) เป็นผู้กาหนด
คุณสมบัติมาตรฐานตาแหน่ง
พนักงานส่วนตาบล

* มีการกาหนดคาอธิบายลักษณะงานไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษร

/

- มีมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
และลักษณะงานโดยทัว่ ไปของ
ตาแหน่งนั้น ๆ

* การจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่าเสมอ

/

- ส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการฝึก
อบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้
ท้องถิ่น ส่วนราชการอื่น ๆ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมอบหมายให้ไปร่วมประชุม
สัมมนาในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องและนา
กลับมาเขียนรายงานให้ผู้บงั คับบัญชาทราบ

/

- มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ของ
กรมส่งเสริมฯ โดยพิจารณาจาก
ผลสาเร็จของงาน

/

- ใช้เงื่อนไขและข้อกาหนดของ
กรมส่งเสริมฯ ก.อบต.จังหวัด
ปัตตานีประเมิน

/

- มีการประชุมพนักงานส่วนตาบล
เป็นประจาทุกเดือนอย่างสม่าเสมอ

* มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร พิจารณาจากความสาเร็จ
ของงาน

1.3 นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
* การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก
การฝึกอบรม การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง และการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นลายลักษณ์อกั ษร
* มีมาตรการการดาเนินงานทีเ่ หมาะสม เมื่อพบการ
ปฏิบตั ิทไี่ ม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิทถี่ ูกต้อง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
* กาหนดระเบียบปฏิบตั ิในการตรวจสอบภูมิหลังของ
บุคคลทีจ่ ะรับเข้าทางานอย่างเพียงพอ
1.4 ความซือ่ สัตย์และจริยธรรม
* กาหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั ิเป็นลายลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตน

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่
คาอธิบาย/คาถาม
/
- มีการตรวจสอบประวัต-ิ
อาชญากรรม

/

- นาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้
ในส่วนราชการ

* การดาเนินการเพื่อให้ปฎิบตั ิตามนโยบายด้าน
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

/

- มีการสื่อสารให้พนักงานทราบ
ถึงนโยบายด้านจริยธรรมทีค่ วร
ประพฤติและพฤติกรรมทีค่ วร
ละเว้น ตามระเบียบของทาง
ราชการ มีกระบวนการสอบสวน
กรณีทเี่ กิดเรื่อง ความซื่อสัตย์และ
ด้านจริยธรรม

* นายก อบต. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กรทีม่ ุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม และนายก
อบต. ทาตนเป็นตัวอย่างทีด่ ีอย่างสม่าเสมอเกี่ยวกับการมี
จริยธรรมและความซื่อสัตย์

/

- นายก อบต. สื่อสารทัง้ คาพูด
และการกระทาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมทีด่ ีงาม

/

- นายก อบต.ให้ความสาคัญกับ
การปรับปรุงคุณภาพภายในของ
หน่วยงานและกาหนดเป็นนโยบาย
ให้งานต่าง ๆ มีการปรับปรุง
คุณภาพเป็นระยะ

/

- มีการมอบอานาจหน้าทีใ่ ห้ปลัด
อบต. และหัวหน้าหน่วยงานตาม
อานาจหน้าทีแ่ ละลักษณะงาน

1.5 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร
* นายก อบต.ให้ความถูกต้อง มีการปรับปรุง
คุณภาพงานในหน่วยงาน

* นายก อบต.ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจ
ตามลักษณะการดาเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการเกิด
ความคล่องตัวและไม่ล่าช้า

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
* นายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้างาน มีการ
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสม่าเสมอ

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่
คาอธิบาย/คาถาม
/
- มีการบริหารงานแบบใกล้ชิด
และมีการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
เป็นประจา

* นายก อบต.สนับสนุนในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และการดาเนินการ
ตามภารกิจ หรือการปฏิบตั ิงานทีม่ ีการปรับปรุงภายหลัง
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
และการพิจารณาวิธีการลดความเสี่ยงหรือการป้องกัน
ความเสี่ยง

/

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
การจัดวางระบบควบคุมภายใน
และให้ส่วนต่าง ๆ จัดทารายงาน
การควบคุมภายใน

* นายก อบต.ใช้วิธีการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน

/

- ใช้นโยบายของอาเภอ จังหวัด
กรม กระทรวง และรัฐบาลเป็น
แนวทางการดาเนินงาน

/

- โครงสร้างองค์กรมีการกาหนด
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของงาน
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน และมีการ
กาหนดบุคลากรในงานอย่าง
เหมาะสม

* มีการจัดแสดงแผนภูมิการจัดการองค์กรทีถ่ ูกต้อง
และเป็นปัจจุบนั

/

- มีการจัดทาแผนภูมิขององค์กร
และติดเผยแพร่อย่างชัดเจน

* มีการส่งเสริมให้นายก อบต. รองนายก อบต.
ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ปรับปรุงความรู้

/

- มีการส่งเสริมให้ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมอบรม

1.6 โครงสร้างขององค์กร
* มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับ
บัญชาทีช่ ัดเจน

สัมมนาในงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ
ปรับปรุงความรู้ ความสามารถให้
เหมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
* มีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่
คาอธิบาย/คาถาม
/
- สานักงานปลัดฯ มีการรายงาน
แผนการดาเนินงานต่อนายก อบต.
ในการประชุมพนักงานประจาเดือน
รายงานประจาปี

สรุป/วิธีการทีค่ วรปฏิบัติ
ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน มี
ส่วนช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการ
จัดทาคาสั่งมอบหมายงานในหน้าทีอ่ ย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ รวมถึงได้จัดทา
แผนภูมิการจัดโครงสร้างขององค์กรติดเผยแพร่อย่างชัดเจน
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
* มีการกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรทีช่ ัดเจน

* มีการเผยแพร่และชี้แจงวัตถุประสงค์ขององค์กรให้
บุคลากรทราบ

2.2 การกาหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
* วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับวัตถุประสงค์ขององค์กร

* วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชัดเจน ปฏิบตั ิได้ วัดผลได้
และเป็นทีย่ อมรับอย่างแพร่หลาย

/

- ปฏิบตั ิตามนโยบายของผู้บริหาร
อาเภอ จังหวัด กรม กระทรวง
รัฐบาล ฯลฯ แต่มิได้กาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ

/

- บุคลากรในส่วนราชการทราบ
นโยบายของผู้บริหาร อาเภอ
จังหวัด กรม กระทรวง รัฐบาลฯลฯ
แต่อาจไม่เข้าใจไม่ชัดเจน

/

- การกาหนดวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรม ทาโดยหัวหน้าส่วน
ปลัด อบต. และผู้บริหาร

/

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
* วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมเป็นวัตถุประสงค์ที่
ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนเกี่ยวข้อง

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่
/

* หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรทีม่ ีอยู่อย่างประหยัด
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม

/

* ผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อวัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมทีส่ าคัญ และมีการติดตามผลการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้อย่างสม่าเสมอ

/

* ผู้บริหารระบุถึงสิ่งจาเป็นจะต้องมีเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรโดยรวม

/

2.3 การระบุความเสี่ยง
* ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยง

/

* มีการระบุและประเมินความเสี่ยงทีเ่ กิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอก

/

* ผู้บริหารมีการระบุถึงความเสี่ยงทัง้ ระดับองค์กร
โดยรวมและระดับกิจกรรมทีส่ าคัญ

/

คาอธิบาย/คาถาม

- มีการมอบหมายให้หวั หน้าส่วน
ดาเนินการระบุและประเมินความ
เสี่ยงในกิจกรรมทีต่ นรับผิดชอบ
มีการกาหนดแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ในการประเมินความเสี่ยงจะ
พิจารณาจากปัจจัยภายใน (การ
ดาเนินงานให้องค์กร) และปัจจัย
ภายนอก (ผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้อง)
รวมทัง้ พิจารณาจากการปฏิบตั ิ
ทีผ่ ่านมา

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
* หลังจากมีการระบุความเสี่ยงขององค์กรแล้ว
ผู้บริหารทาการวิเคราะห์ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงนั้น

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่
/

คาอธิบาย/คาถาม
- มีการกาหนดกิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อขจัดความเสี่ยงหรือ
ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้

* มีการแจ้งให้บคุ ลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

/

* มีการติดตามการปฏิบตั ิวิธีการควบคุมทีก่ าหนด

/

- ติดตามแต่ไม่ต่อเนื่อง

/

- กิจกรรมการควบคุมกาหนดขึ้น
ตามวัตถุประสงค์และผลการ
ประเมินความเสี่ยง

* บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม

/

- มีการแจ้งให้บคุ ลากรเพียงบาง
ท่านทราบ

* มีการปฏิบตั ิตามกิจกรรมการควบคุมทีก่ าหนดไว้

/

สรุป/วิธีการทีค่ วรปฏิบัติ
การดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมพอสมควร อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งทีค่ วรปรับปรุง
เพื่อให้การประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น คือ
1. ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ปัจจัยเสี่ยง เพื่อมุมมองทีแ่ ตกต่าง และครบทุกประเด็น
ความเสี่ยง
2. ควรประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกมากขึ้น
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 หลักการทัว่ ไป
* กิจกรรมการควบคุมได้กาหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
3.2 การควบคุมทัว่ ไป
* การกาหนดกิจกรรมการควบคุมและสอบทาน
กิจกรรมการควบคุมเป็นระยะ
* กาหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิทกี่ าร
ควบคุมเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อกั ษร

* การนากิจกรรมการควบคุมทีก่ าหนดไปประยุกต์ใช้
3.3 กิจกรรมการควบคุม
* การสอบทานผลการดาเนินงานโดยฝ่ายบริหาร

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาถาม

/

- มีการปฏิบตั ิแต่ยังไม่ครบถ้วน
ทุกกิจกรรมของการควบคุม

/

- หัวหน้าส่วนเป็นผู้สอบทาน
กิจกรรมการควบคุมว่าเหมาะสม
หรือไม่

/

/

- มีการกาหนดนโยบายเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร แต่ไม่มีคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมการควบคุม
ทีก่ าหนดไว้

* หัวหน้าส่วนต่าง ๆ สอบยันข้อมูลสรุปกับรายละเอียดประกอบข้อสรุปนั้น

/

- มีการสอบทานจาก ปลัด อบต.
ก่อนเสนอผู้บริหารและมีการ
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับ
เป้าหมายโดยผู้บริหาร
- มีการสอบยันข้อมูลในทุกชิ้นงาน

* มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของทางราชการไว้อย่าง
ปลอดภัย และต้องทาการตรวจสอบนับของจริงแล้ว
เปรียบเทียบกับจานวนทีแ่ สดงไว้ในทะเบียนทรัพย์สิน

/

- มีการตรวจสอบทรัพย์สินทุกปี
ปีละ 1 ครั้ง

* มีการกาหนดกิจกรรมการควบคุม สาหรับการ
ประมวลผลข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง
สมบูรณ์

/

- แต่ละงานมีการควบคุมการเข้า
ถึงข้อมูลทีส่ าคัญของงานและมีการ
ตรวจสอบข้อมูลก่อนเสนอผู้บริหาร

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
* มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้แต่ละ
บุคคล เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด
ความเสียหาย การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่
/

* มีการกาหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นลายลักษณ์อกั ษร

/

* มีการติดตามและตรวจสอบให้การดาเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรี

/

3.4 กิจกรรมการควบคุมระบบสารสนเทศ
3.4.1 การควบคุมทัว่ ไป
* การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ขององค์กร โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของระบบ
สารสนเทศ การจัดทาแผนบริหารความปลอดภัย
โครงสร้างการดาเนินการและบริหารการรักษา
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
* การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการกาหนด
นโยบายการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดาเนินงาน การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
และบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

* การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ

คาอธิบาย/คาถาม

- ไม่มีลักษ๋ณะงานทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

/

- ไม่มีกิจกรรมดังกล่าว เพียงการ
ระมัดระวังการใช้อนิ เตอร์เน็ตใน
งานต่าง ๆ เท่านั้น

/

- ส่วนต่าง ๆ มีการนาคอมพิวเตอร์
มาใช้ โดยมีการบารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่างสม่าเสมอ มีการ
ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน

/

- เนื่องจากส่วนต่าง ๆ ไม่มีระบบ
สารสนเทศจึงไม่มีการควบคุมการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศและการ
พัฒนาโปรแกรมระบบงานและการ
ดาเนินการอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ระบบสารสนเทศ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
* การพัฒนาและปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบงาน
และการดาเนินการอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่
/

คาอธิบาย/คาถาม

3.4.2 การควบคุมงาน
* การควบคุมการอนุมัติ

/

- มีการตรวจสอบ สอบทานโดย
ปลัด อบต. ก่อนเสนอให้นายกอบต.
อนุมัติลงนาม

* การควบคุมความครบถ้วน

/

- มึการตรวจสอบ สอบทานความ
ครบถ้วนของข้อมูลก่อนนาเสนอ
นายก อบต.

* การควบคุมความถูกต้อง

/

- มีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อค้นพบ
ข้อมูลทีผ่ ิดพลาด หากมีความผิดพลาด จะมีการแก้ไข เพื่อให้ข้อมูล
มีความถูกต้องและเหมาะสม

* การควบคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
ประมวลผลและแฟ้มข้อมูล
สรุป/วิธีการทีค่ วรปฏิบัติ
มีกิจกรรมการควบคุมงานทีเ่ ป็นภารกิจสาคัญของ
ส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ส่วนการควบคุมกิจกรรม
ระบบสารสนเทศนั้น เนื่องจากส่วนต่าง ๆ ไม่มีระบบสารสนเทศ จึงยังไม่มีการควบคุมกิจกรรมดังกล่าว

/

- ยังไม่มีระบบสารสนเทศ

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 การสื่อสาร (Communication)
* มีวิธีการสื่อสารให้พนักงานทราบหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิผล

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาถาม

/

- งานต่าง ๆ มีการจัดทาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร แต่ยังไม่มีการพัฒนา
เป็นระบบสารสนเทศ

* จัดให้มีการติตด่อสื่อสาร เพื่อให้หน่วยงานสามารถ
แจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบ

/

- จัดให้มีการแจ้งเบาะแส เมื่อพบ
เห็นเกี่ยวกับความประพฤติมิชอบ

* กาหนดวิธีการให้พนักงานเสนอการปรับปรุงงาน

/

- มีการประชุมพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง เป็นประจาทุก
เดือน โดยบุคลากรสามารถเสนอ
แนวทางการปรับปรุงงานได้

* วิธีปฏิบตั ิในการติดต่อสื่อสารในหน่วยงานเพื่อให้
พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ

/

* มีการจัดทาและรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั

/

* มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่

/

* มีการรายงานข้อมูลทีจ่ าเป็นทัง้ จากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทราบ

/

* มีการแจ้งให้พนักงานทราบปัญหาและจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในทีเ่ กิดขึ้น และแนวทางแก้ไข

/

- เฉพาะเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับท้องถิ่น

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
* มีการสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างชัดเจนถึง
พฤติกรรมทีเ่ ป็นทีย่ อมรับและไม่ยอมรับ และการลงโทษ

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่
/

คาอธิบาย/คาถาม

สรุป/วิธีการทีค่ วรปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด ไม่มีระบบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ แต่มีการจัดทาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในส่วนของการสื่อสาร และมีระบบการติดต่อ
สื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรทีเ่ หมาะสม แต่ควร
เพิ่มการสื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้บคุ ลากร
ทราบทุกคนและดาเนินการในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้อง
5. การติดตามประเมินผล
5.1 การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน
* มีการกาหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน (Ongoing Monitoring) อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ

/

- หัวหน้าส่วนฯ รับผิดชอบ

* มีการรายงานเปรียบเทียบแผนและผลการ
ดาเนินงานและนาเสนอให้ผู้กากับดูแลทราบเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างสม่าเสมอ

/

- มีการรายงานเปรียบเทียบใน
เรื่องสาคัญ ๆ เช่น ผลการ
ดาเนินงานตามโครงการเทียบกับ
แผน

* กรณีผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือ
เป้าหมาย องค์กรมีวิธีการดาเนินการแก้ไขอย่างทันการณ์

/

* มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการ
ควบคุมภายในทีก่ าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

/

- มีการปฏิบตั ิแต่ไม่สม่าเสมอ

* มีการให้ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในและ
ผู้ตรวจสอบอื่น

/

- มีคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
โดยทาหน้าทีส่ อบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ด้านการดาเนินงาน
คาถาม
5.2 การประเมินรายครั้ง
* ขอบเขตและความถี่ในการประเมินรายครั้ง

มี/ใช่ ไม่ม/ี ไม่ใช่

คาอธิบาย/คาถาม

/

- มีการปฏิบตั ิแต่ไม่สม่าเสมอ

* ความเหมาะสมของวิธีทใี่ ช้ในการประเมินการ
ควบคุมภายใน เช่น ใช้ Checklists แบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในและอื่น ๆ

/

- มีการปรับปรุงประเด็นการ
ประเมินตามภารกิจขององค์กร

* คณะผู้ประเมินมีแผนในการประเมิน มีความรู้
ความเข้าใจถึงภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์และการ
ดาเนินงานขององค์กร

/

- คณะผู้ประเมินแต่งตั้งจาก
พนักงานในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่ยัง
ขาดความเชี่ยวชาญในการประเมิน

* การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบ และ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ (Audit Resolution)

/

- ยังไม่มีข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจสอบ

สรุป/วิธีการทีค่ วรปฏิบัติ
มีระบบการติดตามผลในระหว่างปฏิบตั ิงาน และ
ประเมินรายครั้งทีเ่ หมาะสม อย่างก็ตามควรกากับ
หัวหน้าส่วนฯ ทุกส่วน ผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน
แต่ละกิจกรรมดาเนินการติดตามผลการประเมินคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

ลงชื่อผู้รายงาน
( นางสุคนธ์ทิพย์ จาเอาะ )
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด
ที่ 196 /2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทางานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด
........................................................................
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด ที่ 19
2/2556 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 ให้ทุกสานัก/
ส่วน จัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด นั้น
ฉะนั้น
เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ดาเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และคณะทางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วน
ตาบลปูยุด ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สานักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด
ประกอบด้วย

(5) บุคลากร

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าสานักปลัดฯ กรรมการ
(3) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการ
(4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
กรรมการ
(6) เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กาหนดขอบเขตควบคุม กากับดูแล ชี้แจง
แนะนา การจัดวางระบบการควบคุมภายในฝ่าย/งานดาเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และนาระบบ
ควบคุมภายในที่กาหนดไว้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดาเนินการตาม
ระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้ระยะหนึ่งให้ทุกฝ่าย ทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดย
ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ
ข้อ 6 กาหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสานักงานปลัดฯ
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ตามรูปแบบการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

-2(แบบ ปย.1) และรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) เพื่อคณะกรรมการฯ ได้
สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของสานักงานปลัด ฯ รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อไป
2. คณะทางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงให้มีคณะทางาน
ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสานักงานปลัดฯ ประกอบด้วย
(1) หัวหน้าสานักปลัดฯ หัวหน้าคณะทางาน
(2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วย
(3) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วย
(4) เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วย
(5) บุคลากร ผู้ช่วย
(6) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วย
โดยให้คณะทางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของสานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสานักปลัด ฯ ทราบ เพื่อ
รายงานคณะทางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด และให้ติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของสานักงานปลัดฯ และรายงานต่อ คณะทางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด หลังจากสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ของปีนั้น ๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน

กันยายน พ.ศ. 2556

ลือศักดิ์ สุหรรษา
(นายลือศักดิ์ สุหรรษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปูยุด

