รายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ6
งวดตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สารบัญ
เรื่อง
ขั้นตอนการจัดทา
ปอ.1
ปอ.2
ปอ.3
แบบติดตาม ปอ.3

หน้า
1
5
7
9
30

ขั้นตอนการจัดทา
แผนการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่
1. การติดตามผลการควบคุมภายใน ปี 2560
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานย่อย ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาแผนการควบคุมภายในที่
ถูกต้องเท่าที่ควรนัก ทาให้มีความล่าช้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมิน แต่หน่วยงานย่อยก็พยายาม
จัดทาแผนการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล (แบบติดตาม ค.4) และแผนการควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน (แบบติดตาม ค.3) รวมทั้งประเมินผลการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอ และมีประสิทธิผล
หรือไม่ มีจุดอ่อนอย่างไร และจะดาเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อนาไปปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน
ปี 2560 ให้แล้วเสร็จ ตามที่สานักงานตรวจเงินของท้องถิ่นกาหนด
2. การประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
แบบประเมินนี้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กาหนดขึ้นและนามาใช้ในการ
ปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล
ใช้ประเมินในระดับต่างๆ ดังนี้
- สานัก/กอง ส่วนราชการ โดยหัวหน้าหน่วยงานต้องประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.2-1) แล้วให้คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในระดับส่วน/กอง ประเมินในภาพรวม
และสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ของส่วนต่างๆ
- องค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่ โดยคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน จะประเมินผล
การควบคุมภายในตามแบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบปอ.2-1) จากข้อมูลแบบ
ปย. 2-1 ของส่วนต่าง ๆ แล้วสรุปผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)
3. การประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)
แบบประเมิน นี้จั ดทาขึ้น เพื่อประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยของหน่ว ยงาน โดย
หัวหน้าส่วนต้องเป็นผู้ประเมิน ดังนี้
3.1 ส่วนต่างๆ
3.1.1 จัดทีมงานประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.)
3.1.2 ร่วมพิจารณาวัตถุประสงค์ของฝ่ายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสานัก/กอง
3.1.3 พิจารณาปัญหา/อุปสรรค/สาเหตุที่จะทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยให้พิจารณาครอบคลุมประเด็น 6 ประเด็น ดังนี้
- สินทรัพย์ : งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
- การปฏิบัติงาน : คุณภาพการให้บริการ กระบวนการปฏิบัติงานและนโยบายดาเนินงาน
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
- กฎระเบียบข้อบังคับ : ความทันสมัยสอดคล้องของกฎระเบียบ
- ปัจจัยภายในองค์กร : บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร
- ปัจจัยภายนอกองค์กร : ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย

3.1.4 จัดลาดับความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดจากความเสี่ยงนั้นๆ
3.1.5 พิจารณาการควบคุมภายในที่มีอยู่ ที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
3.1.6 ประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่าเพียงพอหรือไม่ มีจุดอ่อนอย่างไร และจะ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
4. การกาหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- หน่วยงานในส่วนต่างๆ โดยทีมงานประเมินการควบคุมภายใน ดาเนินการประเมินความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นของหน่วยงานจากแบบประเมินในข้อ 1 , 2 และ 3 เพื่อจัดทาแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน (แบบ ปย. 3)
- องค์การบริ หารส่ว นตาบลดงใหญ่ โดยคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน ดาเนินการ
ประมวล/ประเมินจากข้อมูลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับสานัก/กอง เพื่อจัดทาแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่ งวดแรกใช้ แบบติดตาม ค.4 งวดต่อไปใช้
แบบติดตาม ปอ. 3
5. การจัดทาหนังสือคารับรองการควบคุมภายใน
5.1 หน่วยงานในระดับ ส่วนต่างๆ ดาเนินการจัดทาหนังสือรับรองการควบคุมภายใน โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี คือ
- กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ใช้หนังสือคารับรองตามแบบ ปย. 1-1
- กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ใช้หนังสือคารับรองตามแบบ ปย. 1
5.2 คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่ ดาเนินการ
จัดทาหนังสือรับรองการควบคุมภายใน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
- กรณีไม่พบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ใช้หนังสือคารับรองตามแบบ ปอ. 1
- กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ใช้หนังสือคารับรองตามแบบ ปอ. 1-1
6. การรายงานการควบคุมภายใน
- หน่วยงานระดับส่วนต่างๆ ต้องส่งรายงานต่างๆ คือ แบบ ปย.1หรือ แบบ ปย.1-1, แบบ ปย.2
แบบ ปย.2-1 , แบบ ปย.3 , แบบ ปม. ภายในเดือน ตุลาคม 2560 และองค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่
จะต้องส่งรายงานต่างๆ คือ แบบ ปอ.1 หรื อ ปอ. 1-1 , แบบ ปอ.2 , แบบ ปอ.3 และแบบติดตาม ค.4 ให้
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเดือน ธันวาคม 2560

7. การติดตามการควบคุมภายใน
- หน่วยงานในระดับส่วนต่างๆ โดยคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในระดับหัวหน้าสานัก/
ส่วน จะต้องดาเนินการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามแบบการติดตามการควบคุม
ภายใน (แบบติดตาม ปย.3) และส่งองค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่
- องค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่ โดยคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในจะต้องดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลจากแบบติดตาม ปย.3 ของหน่วยงาน และสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่ ตามแบบติดตามการควบคุมภายในงวดแรกใช้แบบติดตาม ค.4
งวดต่อไปใช้แบบติดตาม ปอ.3 และส่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
8. แผนการดาเนินงานประเมินการควบคุมภายใน
- การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (ตามเอกสารที่แนบ)
- การติดตามผลการควบคุมภายในดาเนินการทุก 6 เดือน

แผนกาหนดการดาเนินการประเมินการควบคุมภายใน รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6
การวางแผนและการดาเนินการ
กาหนดผู้รับผิดชอบ
- องค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน
(2) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบทานการประเมิ น
ระบบการควบคุมภายใน
- ระดับหน่วยงานย่อย
(1) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยประเมิ น การ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง
ลักษณะการประเมินผลการควบคุมภายใน
- รูปแบบการประเมิน
จัดอบรมแนวทางปฏิบัติการควบคุมภายใน
กาหนดเวลาประเมินผลการควบคุมภายใน
- ระดับหน่วยงานย่อยประเมินผลการควบคุมภายใน
(ปย.1,ปย.2 ปย.2-1 และ ปย.3)
(1) แล้วเสร็จ
(2) รายงานถึงองค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่
- องค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่รวบรวมรายงาน
ระดับหน่วยงานย่อ ยและร่างรายงาน แบบ ปอ.2 ,
ปอ.2-1 , ปอ.3)
(1) แล้วเสร็จ
(2) เสนอคณะกรรมการจัดระบบการควบคุมภายใน
(3) เสนอคณะกรรมการสอบทานประเมิ น ระบบ
ควบคุมภายใน
- คณะกรรมการสอบทานฯ
(1) สอบทาน แบบ ปอ.2 , ปอ.2-1 , ปอ.3 , ปย.1 ,
ปย.2 ,ปย.2-1 และ ปย. 3 แล้วเสร็จ
(2) เสนอคณะกรรมการจัดระบบการควบคุมภายใน
แบบ ปย.1-ร และ ปส. พร้อมแบบ ปอ.2 , ปอ. 2-1 ,
ปอ.3
(3) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่
- ส่ ง รายงานการควบคุ ม ภายในให้ ส านั ก งาน
ตรวจเงินแผ่นดิน

พ.ศ. 25560
ต.ค.- ธ.ค.
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ม.ค.-พ.ค.
60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

แบบ ปอ.1

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน
แบบที่ 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การประเมิน การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่ว นตาบลดงใหญ่ ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ดาเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกาหนดอยู่ในเอกสารคาแนะนา : การจัดทารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่ ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กาหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงาน ขององค์การบริหารส่ วนตาบลดงใหญ่ จะบรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ ของการควบคุม ภายในด้า นประสิ ทธิ ผ ล และประสิ ทธิ ภ าพของการด าเนิน งานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดาเนินงานและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
แนวคิดของการสร้ างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตาม
ต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมินประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะ
ได้ รั บ ซึ่ ง รวมถึ ง การลดความเสี่ ย งที่ ท าให้ ห น่ ว ยงานไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนด นอกจากนี้ อ าจเกิ ด
ข้อผิ ดพลาดหรื อความเสี ย หายและความผิ ดปกติที่ไม่อาจสื บทราบได้เนื่องจากมีข้อจากัดที่แฝงอยู่ในการ
ควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจากัดด้านทรัพยากร ด้าน
กฎหมายหรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ ยนแปลงไปตาม
เวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป
จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่ สาหรั บ
งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2560 เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่
กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจากัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้ :(1) กิจกรรมงานกฎหมายและคดี
(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
(3) กิจกรรมปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
(4) กิจกรรมบริหารงานบุคคล
(5) กิจกรรมสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
(6) กิจกรรมงานธุรการ
(7) กิจกรรมปกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8) กิจกรรมงานกิจการประปา
(9) กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี

(10)กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(11)กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(12)กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(13)กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(14)กิจกรรมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
(15)กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร
(16)กิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
(แบบติดตาม ปอ .๓) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบปอ.๒) และ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในมาพร้อมนี้แล้ว มาพร้อมนี้แล้ว
ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในมา
พร้อมนี้แล้ว

แบบ ปอ.2
องค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมในระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
สภาพแวดล้อมการควบคุม
1. โครงสร้างขององค์กร
2. นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
3. การมอบอานาจและมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
4. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ทักษะ ความรู้และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
การประเมินความเสี่ยง
1. การกาหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
2. การระบุความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
4. การบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมควบคุม
1. หลักการทั่วไป
2. การควบคุมทั่วไป
3. กิจกรรมควบคุม
4. กิจกรรมการควบคุมสาหรับสารสนเทศ
- การควบคุมทั่วไป
- การควบคุมระบบงาน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
การปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัติ
ตามนโยบายของผู้บริหาร การบริหารงานภายใน
องค์ ก รไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเท่ า ที่ ค วร ประกอบกั บ
บุคลากรยังขาดจริยธรรมในการทางาน กล่ าวคือ
ไม่ มี ค วามเสี ย สละและซื่ อ สั ต ย์ เ ท่ า ที่ ค วร ในการ
มอบหมายงานหรื อ มอบอ านาจ ควรเป็ น ไปตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบ

แบบ ปอ.2
องค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมในระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
1. สารสนเทศ
2. การสื่อสาร

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดงใหญ่ มี ร ะบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย และมีระบบเสียงไร้สาย ได้มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานโดยการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิว เตอร์ในหลั กสู ตรต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบล

การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน
2. การประเมินรายครั้ง
3. การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

สรุปผลการประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลดงใหญ่ ได้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องที่กาหนด และได้มีการมอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

