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รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖) 
 

แบบที่ ๒ กรณีพบจดุออนทีม่ีนยัสําคัญ 
 
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน/ผูกํากับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

   การประเมินการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน อําเภอ

ฝาง  จังหวัดเชยีงใหม  สําหรับงวดตั้งแตวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3  ถึงวันที่  ๓๐   

เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕4  ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ ซึ่งกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคมุ

ภายใน ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคมุ

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ ๖  ระบบการควบคุมภายในของ  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ได

จัดใหมขีึ้น ตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน   พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผล  วาการ

ดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน

ประสิทธิผลและประสิทธภิาพของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  

การปองกันหรือลดความผดิพลาด   ความเสียหาย   การร่ัวไหล  การสิ้นเปลอืง  หรอืการทุจรติ  ดาน

ความเชือ่ถอืไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบตัิตาม กฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝายบริหาร 
 

 องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  ไดวิเคราะหประเมินผลการควบคุมของ

หนวยงาน ๔ สวน คือ สํานักปลัด สวนการคลัง สวนการศึกษา และสวนโยธา โดยวิเคราะหประเมินผล

ตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบวา สํานักปลัด สวนการคลัง สวน

การศกึษา และสวนโยธา  มีระบบควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง  

 อยางไรก็ตาม ยังคงมีจุดออนพบความเสี่ยง ในภารกิจ ที่ตองจัดการบริหารความเสี่ยง

หรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  เปนกิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุงตามแบบ 

ปย.๓ จํานวน  7  กิจกรรม และกิจกรรมที่เปนจุดออน/ความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น จํานวน 4 กิจกรรม  

ดังนี้ 

 สํานักปลัด 

1.กิจกรรมการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด พบความเสี่ยงจากจํานวนผูเสพยา 
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เสพติดเพือ่จํานวนมากขึน้และผูที่ไดรับการบําบัดแลวยังหันกลับมาเสพอกี  (กิจกรรมเดมิที่ไดวาง

แผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) 

  2.กิจกรรมสงเสริมผลิตภัณฑสนิคา OTOP  พบความเสีย่งจากสินคา OTOP ที่ผลิตยัง

ไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร  (กิจกรรมเดิมท่ีไดวางแผนการปรบัปรุงตามแบบ ปย.3) 

  3.กิจกรรมการดําเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพ พบความเสี่ยงจากการจัดทํา

โครงการไมเปนไปตามระเบียบ (ความเสี่ยงใหม) 

 

  สวนการศึกษา 

1.กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ดานการกีฬา ความเสี่ยงไมม ี

เจาหนาที่ดานการกีฬาและนนัทนาการ  (กิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) 

2.กิจกรรมสงเสริมงานดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเสี่ยงขาด 

ความรวมมอืจากประชาชน/หนวยงานในการดําเนนิงาน  (กิจกรรมเดมิที่ไดวางแผนการปรบัปรุงตาม

แบบ ปย.3) 

3.กิจกรรมงานสงเสรมิการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาในระบบ การศกึษาตามอัธยาศัย  

ความเสี่ยง บุคลากรมีความรูทักษะในการดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอ  (กิจกรรมเดมิที่ไดวางแผนการ

ปรบัปรุงตามแบบ ปย.3) 

4.กิจกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเดก็เลก็ ความเสี่ยง ผูดูแลเด็กไมมีคุณวุฒิการศึกษา 

ดานปฐมวัย หองน้ําไมไดมาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก  (ความเส่ียงใหม) 

 

สวนการคลัง 

  1.กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  ความเสี่ยง เจาหนาท่ีไมปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนของทางราชการ และไมปฏิบตัิใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ.

2535 และแกไขเพิม่เตมิ ฉบับ ที่ 9 พ.ศ.2553 (กิจกรรมเดมิที่ไดวางแผนการปรบัปรุงตามแบบ 

ปย.3) 

  2.กิจกรรม การจัดเก็บรายได ความเสี่ยง ระบบแผนที่และทะเบียนทรัพยสินไมได

ดําเนินการ (กิจกรรมเดมิที่ไดวางแผนการปรบัปรุงตามแบบ ปย.3) 

  3.กิจกรรม การบันทึกบัญชดีวยระบบคอมพิวเตอร ความเสี่ยง ระบบอินเตอรเนต็มี

ขอขัดของ ทําใหเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของไมสามารถบันทึกบญัชีใหเปนปจจุบันได (ความเสี่ยงใหม) 
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  สวนโยธา 

  1.กิจกรรมงานสาธารณูปโภค ความ ไมมชีางไฟฟา ตองจางผูมีความรูดานชางไฟฟามา

ดําเนินการซอมแซม (ความเสี่ยงใหม) 

 
  

 ทั้งนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัตติามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ

งวดกอน (แบบติดตามปอ.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 

(แบบ ปอ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) มาพรอมนี้แลว 

 

  ลายมือชื่อ....................................................  

        (นายภาคิณ   พันธุพิน) 

                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

              วันที่ 15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕4 
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รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖) 
 

แบบที่ ๒ กรณีพบจดุออนทีม่ีนยัสําคัญ 
 
เรียน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

 

   การประเมินการควบคุมภายในของ องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง  

จังหวัดเชยีงใหม  สําหรับงวดตั้งแตวันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3  ถึงวันที่  ๓๐   เดือน

กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕4  ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ ซึ่งกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคมุ

ภายใน ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ ๖  ระบบการควบคุมภายในของ  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ได

จัดใหมขีึ้น ตามทีก่ําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน   พ.ศ. ๒๕๔๔  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมัน่ใจอยางสมเหตุสมผล  วาการ

ดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน

ประสิทธิผลและประสิทธภิาพของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน  

การปองกันหรือลดความผดิพลาด   ความเสียหาย   การร่ัวไหล  การสิ้นเปลอืง  หรอืการทุจรติ  ดาน

ความเชือ่ถอืไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบตัิตาม กฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบตัขิองฝายบริหาร 
 

 องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  ไดวิเคราะหประเมินผลการควบคุมของ

หนวยงาน ๔ สวน คือ สํานักปลัด สวนการคลัง สวนการศึกษา และสวนโยธา โดยวิเคราะหประเมินผล

ตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ผลการประเมินพบวา สํานักปลัด สวนการคลัง สวน

การศกึษา และสวนโยธา  มีระบบควบคุมภายในท่ีมีความเพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง  

 อยางไรก็ตาม ยังคงมีจุดออนพบความเสี่ยง ในภารกิจ ที่ตองจัดการบริหารความเสี่ยง

หรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เปนกิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุงตามแบบ 

ปย.๓ จํานวน 7  กิจกรรม และกิจกรรมที่เปนจุดออน/ความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้น จํานวน 4 กิจกรรม  

ดังนี้ 

 สํานักปลัด 

1.กิจกรรมการปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด พบความเสี่ยงจากจํานวนผูเสพยา 
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เสพติดเพือ่จํานวนมากขึน้และผูที่ไดรับการบําบัดแลวยังหันกลับมาเสพอกี  (กิจกรรมเดมิที่ไดวาง

แผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) 

  2.กิจกรรมสงเสริมผลิตภัณฑสนิคา OTOP  พบความเสีย่งจากสินคา OTOP ที่ผลิตยัง

ไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร  (กิจกรรมเดิมท่ีไดวางแผนการปรบัปรุงตามแบบ ปย.3) 

  3.กิจกรรมการดําเนินงานกองทุนหลกัประกันสขุภาพ พบความเสี่ยงจากการจัดทํา

โครงการไมเปนไปตามระเบียบ (ความเสี่ยงใหม) 

 

  สวนการศึกษา 

1.กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมเดก็ เยาวชน ประชาชน ดานการกีฬา ความเสี่ยงไมม ี

เจาหนาที่ดานการกีฬาและนนัทนาการ  (กิจกรรมเดิมที่ไดวางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3) 

2.กิจกรรมสงเสริมงานดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเสี่ยงขาด 

ความรวมมอืจากประชาชน/หนวยงานในการดําเนนิงาน  (กิจกรรมเดมิที่ไดวางแผนการปรบัปรุงตาม

แบบ ปย.3) 

3.กิจกรรมงานสงเสรมิการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาในระบบ การศกึษาตามอัธยาศัย  

ความเสี่ยง บุคลากรมีความรูทักษะในการดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอ  (กิจกรรมเดมิที่ไดวางแผนการ

ปรบัปรุงตามแบบ ปย.3) 

4.กิจกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเดก็เลก็ ความเสี่ยง ผูดูแลเด็กไมมีคุณวุฒิการศึกษา 

ดานปฐมวัย หองน้ําไมไดมาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก  (ความเส่ียงใหม) 

 

สวนการคลัง 

  1.กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  ความเสี่ยง เจาหนาท่ีไมปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนของทางราชการ และไมปฏิบตัิใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ พ.ศ.

2535 และแกไขเพิม่เตมิ ฉบับ ที่ 9 พ.ศ.2553 (กิจกรรมเดมิที่ไดวางแผนการปรบัปรุงตามแบบ 

ปย.3) 

  2.กิจกรรม การจัดเก็บรายได ความเสี่ยง ระบบแผนที่และทะเบียนทรัพยสินไมได

ดําเนินการ (กิจกรรมเดมิที่ไดวางแผนการปรบัปรุงตามแบบ ปย.3) 

  3.กิจกรรม การบันทึกบัญชดีวยระบบคอมพิวเตอร ความเสี่ยง ระบบอินเตอรเนต็มี

ขอขัดของ ทําใหเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของไมสามารถบันทึกบญัชีใหเปนปจจุบันได (ความเสี่ยงใหม) 

 

 

 



แบบ ปอ.๑ 
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  สวนโยธา 

  1.กิจกรรมงานสาธารณูปโภค ความ ไมมชีางไฟฟา ตองจางผูมีความรูดานชางไฟฟามา

ดําเนินการซอมแซม (ความเสี่ยงใหม) 

 
  

 ทั้งนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัตติามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ

งวดกอน (แบบติดตามปอ.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายใน 

(แบบ ปอ.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) มาพรอมนี้แลว 

 

  ลายมือชื่อ....................................................  

        (นายภาคิณ   พันธุพิน) 

                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

              วันที่ 15  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕4 

   

 
 

 


