
 

 

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานปลดั  องคการบรหิารสวนตําบลเวียงพางคํา 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2549 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและแผนแมบทของ
หนวยงานทีก่ําหนดความมุงหมายใหการบริหารงาน
ของสํานักงานปลัด     
 
 
 
 
    1.2 ภารกิจและหนาที่ขององคกรตามกฎหมาย
บัญญัติไว  
 
 
 
 
 
 
 
 
    1.3 ปรัชญาในการทํางานของผูบริหารที่เอื้อตอ
การพัฒนา ปรับปรุงงานใหเปนไปในแนวทางแหง
การมีสวนรวมในการรับทราบนโยบาย การตัดสินใจ
แกไขปญหาขอบกพรองของการปฎิบัติงาน  และ
ปรัชญาการบริหารจัดการโดยเนนความโปรงใส 
และความคุมคา 
 

 
1.1 สํานักงานปลดั ยึดยุทธศาสตรการ

พัฒนาระดับชาติและแผนแมบทหนวยงานในการ
ดําเนินงานใหไปตามเปาหมายการพัฒนา การควบคุม
ภายในจะเปนไปตามแนวทางการดําเนนิงานยุทธ
ศาสตรและแผนแมบทหนวยงานเปนหลัก โดย
เฉพาะงานนโยบายและแผนจะตองยดึหลักดังกลาว 
เพื่อใหงานพฒันาชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด  

1.2 การกําหนดภารกิจและหนาที่ตาม 
กฎหมายบัญญตัิ ทําใหสํานักงานปลัดตองบริหาร
จัดการใหเปนไปตามแนวทางแหงกฎหมายอยาง
เครงครดั  เพื่อปองกันความผิดพลาดและความไม
ถูกตอง เนื่องจากเปนหนวยงานหลักในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกบัราชการทั่วไป และการประสานงาน
กับหนวยงานภายในองคกร และองคกรภายนอก จึง
ตองปฎิบัติใหถูกตองเสมอ การควบคุมภายในจึง
หลีกเลี่ยงไมไดที่ตองกําหนดวัตถุประสงคของการ
ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 
        1.3 การดําเนินงานตามปรัชญาของผูบริหาร  
เปนการตอบสนองหลักการของการควบคุมภายใน 
เนื่องจากปรัชญาในการบรหิารจัดการของผูบริหาร 
เนนหลักความโปรงใส และความคุมคา 
 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1.4 การปฎิรูประบบราชการที่ใชหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ึงในสวนของสํานักงานปลดัเปนหนวยงานการ
บริหารงานราชการโดยตรง  ดังนั้น จึงตองเปนแกน
นําในการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เสมอ 
    1.5 อัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล พิจารณา
ตามสัดสวนของอัตรากําลังกับปริมาณงาน พบวา 
สํานักงานปลดัมีปริมาณงานมาก เนื่องจากเปน
ศูนยกลางการบริหารจัดการงานภายในองคกร และ
การประสานงานกับองคกรภายนอก แตพนักงาน
สวนตําบลมีจาํนวนนอย จึงทําใหงานที่มจีาํนวนมาก
ขาดผูรับผิดชอบโดยตรง อาจเกิดปญหาขอบกพรอง
อยางเหน็เดนชัด 
     1.6 ความรูความสามารถของเจาหนาที่  ซ่ึง
ผูบริหารและบุคลากรมีความรูความสามารถในการ
พัฒนา ปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
1.7 สายการบังคับบัญชา/โครงสรางการบังคับบัญชา
ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําวาง
โครงสรางแบบ Tall Structure  ซ่ึงมีผูบังคับบัญชา 
ทั้ง 4 สวนราชการ และภายในสํานักงานปลัด
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ และมีผูปฎิบัติ
รับผิดชอบในแตละงานอยางชัดเจนตามลาํดับ โดย
ปจจุบัน สํานกังานปลัด แบงงานเปน 3 งาน คือ การ
บริหารงานทั่วไป  งานนโยบายและแผน และงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

1.4 การปฎิรูประบบราชการ            ตาม 
หลักธรรมาภิบาลมีผลดีตอการควบคุมภายใน ทําให
เกิดการดําเนนิการควบคุมภายในอยางโปรงใส การ
ปฎิบัติงางนทกุงานของสํานกังานปลัดจะตองแสดง
ใหเห็นถึงความโปรงใส และความคุมคา  

1.5 สํานักงานปลดัในสวนการบริหารงาน 
ทั่วไป มีปริมาณงานมาก เนือ่งจากรวมงานธุรการ 
งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานอาคาร
สถานที่ งานบริการประชาชน งานประชาสัมพันธ 
และงานกิจการสภา ซ่ึงสัดสวนอัตรากําลังพนักงาน
สวนตําบลกับปริมาณงานมคีวามไมสมดลุ ทําใหอาจ
เกิดความผิดพลาดในทางปฎบิัติอยางชัดเจน  และการ
ควบคุมความเสี่ยงจะมีมากขึน้ตามปริมาณงาน 

1.6 เนื่องจากบุคลากรในสํานักงานปลัด 
ไดรับการพัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่อง
ตลอดปงบประมาณ  ดังนั้น จะเปนผลดีตอการ
ดําเนินการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลตาม
แผนการปรับปรุงได โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดการ
ไมเขาใจกฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับอยางแทจริง
ของเจาหนาที ่

1.7 สายการบังคับบัญชา/โครงสรางการ 
บังคับบัญชาขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพาง
คําวางโครงสรางแบบ Tall Structure  นั้น ทําให
โครงสรางภายในสํานักงานปลัดแบงแยกหนาที่ความ
รับผิดชอบ และกําหนดผูปฎบิัติรับผิดชอบในแตละ
งานอยางชัดเจนเปนลําดับ  ทําใหมีการกํากับ ติดตาม 
ดูแลการปฎิบตัิงานหลายชัน้ เพื่อกล่ันกรอง
ขอบกพรองและคุณภาพของงาน  มีผลดีเอื้อ 
 



 

 

 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.8 กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ ที่เกี่ยวของ มี
ผลใหการปฎบิัติงานของสํานักงานปลัด ตองดําเนิน
ไปไปอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมายเสมอ  เมื่อมี
ขอผิดพลาด หรือปฎิบัติไมถูกตอง  กฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับดังกลาวจะเปนตวัช้ีวดั
คุณภาพ และเปนกลไกในการแกไขไดอยางทันที 
     1.9 จิตสํานึกของเจาหนาที่ ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนา ปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ แตจิตสํานึกของ
เจาหนาทีจ่ะเกดิขึ้นไดนั้น ขึน้อยูกับแรงจูงใจของ
องคกรดวย 
 
      

ประโยชนตอการควบคุมภายใน ทําใหการควบคุม
ภายในเกิดการกลั่นกรองเปนลําดับขั้น ทําใหการ
ควบคุมความเสี่ยงถูกปรับปรุงไดทันทีและมี
ประสิทธิภาพ 
             ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาขาดวิสัยทัศน แบบ 
CLO (Chief Learning Officer) และ CCO (Chief 
Change Officer) ทําใหเกดิอคติตอการเปลี่ยนแปลง  
และการควบคมุภายในกรณคีวามเสี่ยงที่เกีย่วของกับ
ผูบังคับบัญชาและผูบริหาร  และทําใหผูปฎิบัติงาน
ขาดแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน และการควบคุม
ภายในจะเกดิการควบคุมตามแผนการปรบัปรุงได
ยากตามมา 

1.8 สํานักงานปลดัตองปฎิบัติงานไปตาม 
แนวทางของกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ การ
ควบคุมภายในจึงตองกําหนดวัตถุประสงคการ
ปฎิบัติงานทั้งหมดภายในสํานักงานปลัดใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ เพื่อการควบคุม
ภายในที่ถูกตอง 

1.9 จิตสํานึกของเจาหนาทีใ่นการรวมมือ 
พัฒนา ปรับปรุงองคกร และแกไขความเสี่ยงนั้น 
พบวา เจาหนาที่บางคนขาดแรงจูงใจ และขาด
จิตสํานึกในการพัฒนารวมกนั การกําหนดการ
ควบคุมภายในจึงมีความเสี่ยงอยู  และการแกไขความ
เสี่ยงของการปฎิบัติงานจะมีประสิทธิภาพนอย 
องคกรจึงตองสรางแรงจูงใจของเจาหนาที่เพิ่มขึ้น 
 

 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

      1.10 นโยบายการควบคมุงาน และทรพัยากร 
เนื่องจากมีโครงสรางสวนราชการแบบ Tall 
Structure จึงทําใหการควบคมุงานและทรพัยากร
เปนไปตามสายการบังคับบญัชา รวมถึงปรัชญาใน
การบริหารงานของผูบริหารที่เนนคุณภาพของงาน
และความคุมคา ความประหยัด ในการใชทรัพยากร 
 
      1.11 ผูบังคับบัญชาและบุคลากรยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  พัฒนาและปรบัปรุงขอบกพรองใน
การปฎิบัติงานอยางสม่ําเสมอ   
      1.12 รูปแบบการบริหารงาน การปฎิบตัิงานของ
ผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา  และผูปฎิบัติ เปนไปใน
แนวทางเดยีวกัน มีความเขาใจตรงกัน   
 
 
 
 
      1.13 การเปนหนวยงานบริการและบรหิารงาน
ทั่วไป  ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  
จึงทําใหการมองเรื่องจุดออนและปญหาจาก
เจาหนาทีภ่ายในและบุคคลภายนอกเปนไปอยาง
ชัดเจนมากขึ้น โดยพิจารณาความเสี่ยงจากผลของ
ความไมพึงพอใจในการปฎบิัติงานที่ผานมา 
 

1.10   การควบคุมงานและทรัพยากรเปนไปตาม 
สายการบังคับบัญชา และเนนคุณภาพของงาน ความ
คุมคา และความประหยดั ในการใชทรัพยากรนั้น ทํา
ใหการควบคุมภายในมีการกาํหนดแผนการปรับปรุง
ที่เนนการควบคุมการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ 
และการใชทรัพยากร  โดยกาํหนดไวทุกสวน 
         1.11 ทําใหเกิดการกระตือรือรนในการ
ดําเนินการควบคุมภายใน ใหเปนไปตามแนวทาง
แผนการปรับปรุงที่กําหนดไว 
        1.12 รูปแบบการบริหารงานที่เปนไปใน
แนวทางเดยีวกัน มีความเขาใจตรงกัน ทําใหการ
ปรับปรุงความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เนื่องจากเมื่อมีการแบงหนาที่ความรบัผิดชอบใน
การปฎิบัติงานแลว เจาหนาทีส่ามารถปฎิบัติงานและ
ควบคุมความเสี่ยงเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ควบคุมเดยีวกนัได 
         1.13 พื้นฐานของการปฎิบัติงานสํานกังานปลัด 
เปนงานบริการและบริหารงานราชการทั่วไป จึงตอง
มีการประสานความรวมมือกบัหลายฝาย  ความเสี่ยง
และจุดออนจึงพบมาก  การควบคุมจะมเีพิ่มขึ้น
ตามมาดวย  ดงันั้น  จึงมแีผนการปรับปรุงใหม ๆ 
ตลอดเวลา            
                 การพิจารณาความเสี่ยงจากผลของความ
ไมพึงพอใจในการปฎิบัติงานของเจาหนาทีท่ั้งการ
ประเมินจากภายในและภายนอกองคกร ทาํใหการ
กําหนดความเสี่ยงของสํานักงานปลัด มีความชัดเจน
มากขึ้น กําหนดไดตรงตามความเปนจริง 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

      1.14 ความรูความสามารถในการพัฒนา 
ปรับปรุงงานของผูบริหารและบุคลากรมี
ประสิทธิภาพสูง  
 
 
 
 
      1.15 การมีสวนรวมในการวางแผนการควบคุม
ภายในของเจาหนาที่ในสํานกังานปลัด 

1.14  ความรูความสามารถในการพัฒนา  
ปรับปรุงงานของผูบริหาร และบุคลากรในสํานักงาน
ปลัดที่มีประสิทธิภาพสูงนั้น  เกิดจากพื้นฐานความรู
ที่ตรงตามสายงานของบุคลากรและการไดรับการ
พัฒนาความรูความสามารถอยางตอเนื่องตลอด
ปงบประมาณ  ซ่ึงจะมีผลดีตอการดําเนินการควบคุม
ภายในใหมีประสิทธิผลตามมา 

1.15  การมีสวนรวมในการกําหนดความเสี่ยง 
และวางแผนปรับปรุงของเจาหนาที่ในสํานกังานปลัด  
ทําใหการกําหนดความเสีย่งมีความครอบคลุมทุกงาน 
และเปนความเสี่ยงที่แทจริงของงานในสํานกังาน
ปลัด 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การกําหนดความเสีย่งของสํานักงานปลัด 
กําหนดจากปญหาและอุปสรรคของการปฎิบัติงาน
บริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน และงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั    
 
 
    2.2 การใชงบประมาณและทรัพยากรของ
สํานักงานปลดั สวนใหญเปนไปตามแผนงาน และ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ความเสี่ยงใน
เร่ืองงบประมาณรายจาย และการใชทรัพยากรจึงเกดิ
ปญหานอยกวาการบริหารงานทั่วไปที่มีความ
หลากหลายในเนื้องาน 

 
       2.1 การกาํหนดความเสีย่งของสํานักงานปลัดมี
การกําหนดความเสี่ยงของกจิกรรมการควบคุม  โดย
เปนความเสีย่งที่เปนตัวแปรในการกําหนดแผนการ
ปรับปรุง  ที่มีความสอดคลองกับการพัฒนา ปองกัน 
และแกไขปญหาการปฎิบัติงานของสํานักงานปลัด ที่
ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ 
       2.2  ความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณรายจาย และ
การใชทรัพยากรมักเกดิปญหานอยกวาการ
บริหารงานทั่วไปที่มีความหลากหลายในเนื้องาน การ
กําหนดความเสี่ยงดานงบประมาณและทรพัยากรจึงมี
ไมมาก สวนใหญจะวิเคราะหความเสี่ยงจากการ
บริหารจัดการดานการปฎิบตังิานการบริหารงาน
ทั่วไป งานนโยบายและแผนและงานปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(2) 
      2.3 การวิเคราะหความเสี่ยงและการวิเคราะห
วิธีการปรับปรุง เกิดขึ้น โดยหลักการมีสวนรวมของ
หัวหนาสํานักงานปลัด และเจาหนาที่ทกุคนใน
สํานักงานปลดั   
 
 
 
 
      2.4 ความเสี่ยงที่ควบคุมไดยาก มีวิธีการควบคุม
โดยการใหหวัหนาสํานักงานปลัดติดตาม ดูแล และ
แกไขความเสี่ยงรวมกับเจาหนาที่ทันที พรอมกับการ
รายงานผลใหผูบริหารรับทราบอยางเรงดวน 

       2.3 การวิเคราะหความเสี่ยงและการวิเคราะห
วิธีการปรับปรุง โดยการมีสวนรวมของหวัหนา
สํานักงานปลดั และเจาหนาที่ทุกคนในสํานักงาน
ปลัด  ทําใหการวิเคราะหความเสี่ยงและการวิเคราะห
วิธีการปรับปรุงมีความเปนจริง พรอมที่จะดําเนินการ
ควบคุมภายใน เนื่องจากมกีารวิเคราะหรวมกันเปน
การสรางความเขาใจอันดีรวมกันในการควบคุม
ภายใน 
       2.4 การควบคุมความเสีย่งที่เปนความเสี่ยงที่
ควบคุมยากนัน้ มีการควบคมุทันทีจากในสํานักงาน
ปลัดกอนเปนเบื้องตน  เนื่องจากเปนผูกอใหเกิดความ
เสี่ยง    เมื่อความเสี่ยงควบคมุไมได จึงให
ผูบังคับบัญชาระดับสูงเปนผูส่ังการควบคุมเปนลําดับ
ตอไป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 นโยบายการบริหารงานองคกรของผูบริหารที่
มีนโยบายการควบคุมงานและทรัพยากร ซ่ึงเปน
แนวทางในการปฎิบัติของเจาหนาที่  
 
 
3.2 การยึดหลักกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่จะทําให
กิจกรรมการควบคุมเปนไปอยางถูกตอง   
 

 
       3.1 นโยบายในการควบคุมงานและทรพัยากร ซ่ึง
เปนแนวทางในการปฎิบัติของเจาหนาที่ มผีลดีตอ
การจัดกจิกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่สรางความมั่นใจ
วาจะทําใหการควบคุมนั้น ประสบผลสําเร็จไดเปน
อยางด ี
       3.2 การยดึหลักของกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับในการกําหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน 
ซ่ึงเปนแนวทางในการดําเนนิกิจกรรมการควบคุม
อยางมีทิศทาง ถูกตองที่สุด  และมีผลตอการประสบ
ความสําเร็จในการควบคุมภายในได 
 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(2) 
     3.3 การกํากับ ดูแล และติดตามการปฎบิัติงาน
ของเจาหนาทีแ่ละการควบคมุความเสี่ยงในการ
ปฎิบัติงาน ขึ้นอยูกับโครงสรางการบังคับบัญชาใน
แตละสวน และวิธีการประเมินผลที่กําหนดไวใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ วาดวยการ
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 
 
 
     3.4 กิจกรรมการควบคุมภายในของสํานักงาน
ปลัด  เกิดจากองคประกอบภายในขององคกร
มากกวาภายนอกองคกร เนื่องจากกจิกรรมการ
ควบคุมภายในองคกรนั้นมีการควบคุมอยูกอนแลว  
และมีการดําเนินการมาโดยตลอด   

       3.3 การกาํหนดการประเมินผล  การติดตาม ดูแล  
และวิธีการปรบัปรุง  เพื่อดําเนินการควบคมุภายใน
ของสํานักงานปลัดนั้น  พิจารณาจากโครงสรางการ
บังคับบัญชาในกรณีของการติดตาม ดูแล และ
พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือที่จะใชในการ
กําหนดวิธีการปรับปรุง และวิธีการประเมนิผล โดย
กําหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 
วาดวยการการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
พ .ศ. 2544 
       3.4  กิจกรรมการควบคุมภายในสํานักงานปลัด 
ถูกกําหนดจากองคประกอบภายในที่มีการควบคุมอยู
กอนแลว  ทําใหการควบคุมภายในเกิดความ
ระมัดระวังอยูเปนประจํา   

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 ระบบสารสนเทศภายในสํานักงานปลัด มีการ
ประชาสัมพันธ  และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของสํานักงานปลดั รวมงาน
หลัก 3 งาน คอืการบริหารงานทั่วไป งานนโยบาย
และแผน และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และสามารถรองรับการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ และ
เผยแพรของหนวยงานอื่นๆ ภายในองคกรดวย   
สํานักงานปลดัจึงสรางกระบวนการประชาสัมพันธ 
และที่มีความแมนยํา   เพื่อรองรับการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ  
 

 
      4.1 โดยพืน้ฐานของสํานักงานปลัด จาํเปนตองมี
ระบบสารสนเทศและสื่อสาร เพื่อส่ือสาร 
ประชาสัมพันธ และเผยแพรงานที่เกีย่วของไปยัง
หนวยงานภายในองคกร และองคกรภายนอกอยาง
รวดเร็ว และมคีวามแมนยํา  ซ่ึงมีผลดีตอการควบคุม
ภายในใหเกดิการสื่อสาร ประสานงาน และสราง
ความเขาใจตรงกันในทางปฎิบัติที่ไมใหผิดกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับ  ทําใหการควบคุมภายในมี
ความพรอมและสื่อสารใหเกิดประสิทธิภาพได 
 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

       4.2 ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการ
พัฒนาที่สามารถสืบคนไดตลอดเวลา  โดยสามารถ
รองรับการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ และเผยแพร
อยางเรงดวน และมีความเปนปจจุบัน   เมือ่ตองการ
ส่ือสารระหวางสวนตาง ๆ ภายในองคกร และ
องคกรภายนอก   

        4.2 การควบคุมการสื่อสาร สํานักงานปลัด
จะตองสรางกระบวนการสื่อสาร ประชาสัมพันธที่มี
ความแมนยํา เชื่อมโยงไปหลายเครือขาย  รองรับการ
ประสานงานจากหนวยงานในองคกร  ดังนัน้ การ
ควบคมุดานการสื่อสารและระบบสารสนเทศของ
สํานักปลัด จึงยึดหลักการวางแผนการประชาสัมพันธ  
พัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธให
สามารถรองรับการประสานงานของหนวยงาน
ภายในองคกร และภายนอกองคกร 
       

 

สรุปผลการประเมิน  :- 
 1. สํานักงานปลัดกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน     โดยการพิจารณาจากสภาพแวดลอมของการ

ควบคุมภายใน และสภาพปญหาและขอบกพรองของการปฎิบัติงาน  ซึ่งในบางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม

เพียงพอ และขาดการควบคมุอยางจริงจัง     แตสํานักงานปลัดไดวางแผนการปรับปรุงอยางเหมาะสมกับความ

เส่ียงหรือจุดออนที่เกิดขึ้นแลว  โดยจะกําหนดใหมีการประเมินความเสีย่งทุกงาน คือการบริหารงานทั่วไป งาน

นโยบายและแผน และงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   และกําหนดใหผูรับผิดชอบงานทุกงานนําเสนอ

ขอบกพรองและจุดออนของการปฎิบัติงานรวมกัน  เพ่ือการกําหนดการควบคุมทีค่รอบคลุมและสอดคลองกับ

ความเสี่ยง  ซึ่งจะทําใหการควบคุมมีประสิทธิภาพเปนทีน่าพึงพอใจ 
 2. ดําเนินการกับเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และวิธีการควบคุมตามแตความเหมาะสม  โดย

สวนใหญใชกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับเปนเครื่องมือในการควบคุมเปนหลัก    และสั่งกําชับใหผูปฎิบัติงาน

แตละงานรวมกันดูแล  และชวยเหลือในการแกไขขอบกพรองเปนชั้นแรกโดยทันที   หากควบคุมไมได จึงเปน

หนาที่ของหัวหนาสํานักงานปลัดตามลําดับตอไป     โดยหัวหนาสํานักงานปลัด จะตองรายงานผลตอผูบริหาร

รับทราบ  เพื่อปองกันการรุกรามของปญหาหรือความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  

 

 

 

 

แบบ ปย.2 



 

 

  
 
3. สํานักงานปลัดเปนหนวยงานที่ทําหนาทีใ่นการบริหารจดัการงานราชการโดยตรง ซึง่ประกอบไปดวย

เนื้องานที่หลากหลาย  การควบคุมภายในจึงตองใชความระมัดระวังในการกําหนดความเสี่ยง ซึ่งมีทั้งตัวแปร

ภายในและภายนอกองคกร  ดังนั้น  ในกรณีที่มีตัวแปรของความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับภายนอกองคกร จึงมีการ

กําหนดวิธีการประเมินโดยใชการสอบถามความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานปลัดจาก

บุคคลภายนอกดวย 

 
 
 

                                                                                       ชื่อผูรายงาน     
       (นางสาวสอิ้งมาส   แสงศรี) 

                                                                                        ตําแหนง         เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 
    รักษาการในตําแหนงหวัหนาสํานักปลัด 

                                                                          วันท่ี                30    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 
 

ชื่อหนวยงาน  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคาํ 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2549 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมการควบคมุ 
   1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและแผนแมบทของ
หนวยงานทีก่ําหนดความมุงหมายใหการบริหารงาน
ของสวนการคลัง 
 
    1.2 ภารกิจและหนาที่ขององคกรตามกฎหมาย
บัญญัติไว  
 
 
   1.3 ปรัชญาในการทํางานของผูบริหารที่เอื้อตอการ
พัฒนา ปรับปรุงงานใหเปนไปในแนวทางแหงการมี
สวนรวมในการรับทราบนโยบาย การตัดสนิใจ
แกไขปญหาขอบกพรองของการปฎิบัติงาน  และ
ปรัชญาการบริหารจัดการโดยเนนความโปรงใส 
และความคุมคา 
    

 
1.1 สวนการคลังยดึยุทธศาสตรการพัฒนา 

ระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และแผนแมบทของหนวยงานที่กําหนดความมุง
หมายของการปฎิบัติงานและบริหารจัดการ
สอดคลองกับแผนที่กําหนดไว   

1.2 ภารกิจ อํานาจหนาที่ของสวนการคลังเปนไป 
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการเงนิและทรัพยสินจึงมีกฎหมายรองรับ
อยางชัดเจน   

1.3 ปรัชญาในการทํางานของผูบริหารมีผลตอการ 
บริหารจัดการของสวนการคลัง โดยเฉพาะเรื่อง
งบประมาณ  การควบคุมภายในดานงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพจะตองมาจากการมีสวนรวมแกไข
ขอบกพรองจากผูปฎิบัติดวย  เนื่องจากเปนผู
กอใหเกิดความเสี่ยง  นโยบายและปรัชญาที่เนนการมี
สวนรวมในการตัดสินใจและเนนความโปรงใสใน
การปฎิบัติงาน  จึงมีบทบาทตอการควบคุมภายใน
ของสวนการคลังอยางมาก  ทําใหสวนการคลังเกิด
ความระมัดระวังในการปฎิบตัิดานการเงนิและ
ทรัพยสินเปนพิเศษ 
 
 
 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

   1.4 การปฎิรูประบบราชการที่ใชหลัก 
ธรรมาภิบาล ซ่ึงในสวนของสวนการคลังเปน
หนวยงานบรกิารดานการเงนิเปนสําคัญ ดงันั้น จึง
ตองปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบ และความโปรงใส
อยางเครงครัด 
 
   1.5 อัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล พิจารณา
ตามสัดสวนของอัตรากําลังกับปริมาณงานของสวน
การคลัง พบวา เนื้องานมีมากกวาพนักงานสวน
ตําบล และเนือ้งานที่ตองใชความระมัดระวังอยาง
มาก เมื่อขาดผูรับผิดชอบโดยตรง  ทําใหเกดิปญหา
ขอบกพรองอยางเหน็เดนชดัได 
   1.6 ความรูความสามารถของเจาหนาที่  ซ่ึง
ผูบริหารและบุคลากรมีความรูความสามารถในการ
พัฒนา ปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ 
   1.7 สายการบังคับบัญชา/โครงสรางการบังคับ
บัญชาขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําวาง
โครงสรางแบบ Tall Structure  ซ่ึงมีผูบังคับบัญชา 
ทั้ง 4 สวนราชการ และภายในสวนการคลงั ได
แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ เปน 5 งาน คือ งาน
การเงิน  งานบญัชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได  
งานทะเบยีนทรัพยสินและพสัดุ งานควบคมุ
งบประมาณ   โดยมีผูปฎิบัตรัิบผิดชอบในแตละงาน   
 1.8 กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่เกี่ยวของ มี
ผลใหการปฎบิัติงานของสวนการคลัง ตองดําเนินไป
ไปอยางถูกตองเปนไปตามกฎหมายเสมอ  เมื่อมี
ขอผิดพลาด หรือปฎิบัติไมถูกตอง  กฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับดังกลาวจะเปนตวัช้ีวดั
คุณภาพ และเปนกลไกในการแกไขไดอยางทันที 

   1.4 หลักธรรมาภิบาลที่องคการบริหารสวนตําบล
นํามาใชในการปฎิบัติงานนัน้  สวนการคลังมีการ
รองรับหลักการดังกลาว  โดยการดําเนินการควบคุม
ภายใน  ซ่ึงยดึหลักความโปรงใส ปองกันการทุจริต  
เมื่อมีเหตุที่จะสามารถทําใหเกิดความเสี่ยง  สวนการ
คลังจะวางแผนควบคุมทันที  
    1.5  การขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานการเงินและ
บัญชี  งานพัฒนาและจดัเก็บรายได  ทําใหการ
ปรับปรุงความเสี่ยงขาดผูรับผิดชอบโดยตรง   
 
 
 
   1.6 ปงบประมาณ 2549  ที่ผานมา เจาหนาที่สวน
การคลังขาดการพัฒนาความรูความสามารถและการ
อบรมรับทราบนโยบาย ระเบียบ  อยางตอเนื่อง  
   1.7 สายการบังคับบัญชา ชวยใหการตดิตาม 
ควบคุม และประเมินผลการควบคุมภายในเปนไป
ตามลําดับ แตดวยสวนการคลังขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบงานบัญชี งานพฒันาและจัดเกบ็รายได จึง
ทําใหการควบคุมมีจุดออน เนื่องจากผูติดตาม ดูแล  
เปนคนเดยีวกบัผูปฎิบัติ และความรับผิดชอบในการ
ปฎิบัติงานมีมาก อาจเกดิความเสี่ยงเพิ่มขึน้ตลอดเวลา 
 
   1.8  สวนการคลัง ตองปฎิบัติงานไปตาม 
แนวทางของกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ การ
ควบคุมภายในจึงตองกําหนดวัตถุประสงคการ
ปฎิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ เพื่อการควบคุมภายในที่ถูกตอง 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1.9 จิตสํานึกของเจาหนาทีใ่นการมีสวนรวมการ
พัฒนา ปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 
 
   1.10 นโยบายการควบคุมงาน และทรัพยากร 
เนื่องจากมีโครงสรางสวนราชการแบบ Tall 
Structure จึงทําใหการควบคมุงานและทรพัยากร
เปนไปตามสายการบังคับบญัชา รวมถึงปรัชญาใน
การบริหารงานของผูบริหารที่เนนคุณภาพของงาน
และความคุมคา ความประหยัด ในการใชทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
    1.11 ผูบังคับบัญชาและบคุลากรยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  พัฒนาและปรบัปรุงขอบกพรองใน
การปฎบิัติงานอยางสม่ําเสมอ 
    1.12 รูปแบบการบริหารงาน การปฎิบัตงิานของ
ผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา  และผูปฎิบัติ เปนไปใน
แนวทางเดยีวกัน มีความเขาใจตรงกัน   
 

   1.9 จิตสํานึกของเจาหนาทีใ่นการรวมมือพัฒนา  
ปรับปรุงองคกร       และแกไขความเสี่ยงของสวน
การคลังนั้น  พบวา เจาหนาที่บางคนขาดแรงจูงใจ 
และขาดจิตสํานึกในการพัฒนารวมกนั การ
กําหนดการควบคุมภายในจึงมีจุดออน  และการ
แกไขความเสี่ยงของการปฎบิัติงานจะมีประสิทธิภาพ
นอย   สวนการคลังจึงตองสรางแรงจูงใจของ
เจาหนาทีเ่พิ่มขึ้น  
   1.10 การควบคุมงานและทรัพยากรเปนไปตาม 
สายการบังคับบัญชา  และเนนคุณภาพของงาน  
ความคุมคา และความประหยัดในการใชทรัพยากร
นั้นเปนพิเศษ  เนื่องจากสวนการคลังตองเกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการงบประมาณดานการเงินและ
ทรัพยสิน ซ่ึงจะตองมีความระมัดระวังอยางมากใน
การปฎิบัติ เพือ่ความโปรงใส  ทําใหการควบคุม
ภายในมีการกาํหนดแผนการปรับปรุงที่เนนการ
ควบคุมการปฎิบัติงานของเจาหนาที่อยางเครงครัด 
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบตัิงานของเจาหนาที่  และ
ติดตาม ดูแล ประเมินผลทางการเงินอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 
    1.11 ทําใหเกิดการกระตือรือรนในการดาํเนินการ
ควบคุมภายใน ใหเปนไปตามแนวทางแผนการ
ปรับปรุงที่กําหนดไว 
    1.12 รูปแบบการบริหารงานที่เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน มีความเขาใจตรงกนั ทําใหการปรับปรุง
ความเสี่ยงของสวนการคลังเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

  1.13 การเปนหนวยงานบรกิารรับ – จาย เงิน  ของ
องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคํา  จุดออนและ
ปญหาของสวนการคลังจึงเปนปญหาเกีย่วกับความ
เปนระเบยีบเรยีบรอยในการรับ – จาย เงิน  การ
จัดทําบัญชี  และความโปรงใสในการจดัซือ้จัดจาง
และการรับ – จาย เงิน  รวมถึงการใหบริการที่
ประทับใจ  รวดเร็ว และลดขัน้ตอนในการใหบริการ  
ดังนั้น  การพิจารณาความเสีย่งจงึพิจารณาจากการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงนิและทรัพยสิน 
    1.14 การมีสวนรวมในการวางแผนการควบคุม
ภายในของเจาหนาที่ในสํานกังานปลัด 

    1.13 การบริการดานการเงนิตองใชความ
ระมัดระวังเปนอยางมาก  การขาดความระมัดระวัง 
และการมีโอกาสใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่
มีผลทําใหความโปรงใสลดลง  ดังนั้น การควบคุมที่
ไดผลดีที่สุดคือ การสอบทานกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ  และมาตรการ/บทลงโทษที่
รุนแรงชัดเจนกับเจาหนาที่ทีไ่มปฎิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับของการควบคุม 
    1.14 การมีสวนรวมในการกําหนดความเสี่ยงและ 
วางแผนปรับปรุงของเจาหนาที่ในสวนการคลัง  
ทําใหการกําหนดความเสีย่งมีความครอบคลุมทุกงาน 
และเปนความเสี่ยงที่แทจริงของงาน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การกําหนดความเสีย่งของสวนการคลัง  
กําหนดจากปญหาและอุปสรรคของการบริหาร
จัดการดานการเงินและทรัพยสิน โดยกําหนดความ
เสี่ยงจากงานการเงิน งานบัญชี  งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได และงานทะเบยีนทรัพยสินและพัสดุ   
 
    2.2 การใชงบประมาณและทรัพยากรของสวนการ
คลัง  เปนไปตามแผนงาน และขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  ความเสี่ยงจึงเกี่ยวกับ
เร่ืองหลักฐานประกอบการเบิก – จายเงินนอก
งบประมาณ การจัดทําบัญชี  และการจดัซื้อจัดจาง 

 
    2.1  การกําหนดความเสี่ยงของสวนการคลัง มีการ
กําหนดความเสี่ยงทุกงาน  และการประเมนิความ
เสี่ยงจะประสบผลสําเร็จไดจะตองเกิดการยอมรับ
จุดออนหรือความเสี่ยงทีก่ําหนด  แตการไมยอมรับ
จุดออนหรือความเสี่ยงของผูปฎิบัติงาน ทําใหขาด
ความรวมมือในการควบคุมภายใน 
    2.2 สวนการคลังจะตองประเมินความเสี่ยงจากเนื้อ
งานที่กําหนดไว โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ  การเบิก 
– จาย เงิน การจัดทําบัญชี และการจัดซื้อจดัจาง 
เพราะมีความเกี่ยวของกับความโปรงใสอยางเดนชดั 
ดังนั้น จึงมกีารประเมินความเสี่ยงจากการสอบทาน
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ เพื่อการประเมินที่
ถูกตองและไดประสิทธิภาพสูง ลดปญหาการปฎิบัติ
ผิดวินยัของสวนการคลัง   
 

แบบ ปย.2 



 

 

 
 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
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ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
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2.3 การวิเคราะหความเสี่ยงและการวิเคราะหวิธีการ
ปรับปรุง เกิดขึ้นโดยหลักการมีสวนรวมของหัวหนา
สวนการคลังและเจาหนาที่ทกุคนในสวนการคลัง  
 
 
 
  
2.4 ความเสี่ยงที่ควบคุมไดยาก มีวิธีการควบคุมโดย
การใหหัวหนาสวนการคลังตดิตาม ดูแล และแกไข
ความเสี่ยงรวมกับเจาหนาทีท่ันที พรอมกบัการ
รายงานผลใหผูบริหารรับทราบอยางเรงดวน 

    2.3 การวิเคราะหความเสี่ยงและการวิเคราะห
วิธีการปรับปรุง โดยการมีสวนรวมของหวัหนาสวน
การคลัง และเจาหนาที่ทกุคนในสวนการคลัง  ทําให
การวิเคราะหความเสี่ยงและการวิเคราะหวธีิการ
ปรับปรุงมีความเปนจริง พรอมที่จะดําเนินการ
ควบคุมภายใน  เนื่องจากมกีารวิเคราะหรวมกัน  
สรางความเขาใจอันดีรวมกนัในการควบคุมภายใน 
       2.4 การควบคุมความเสีย่งที่เปนความเสี่ยงที่
ควบคุมยากนัน้  มีการควบคมุทันทีจากสวนการคลัง
กอนเปนเบื้องตน เนื่องจากเปนผูกอใหเกิดความเสี่ยง  
เมื่อความเสี่ยงควบคุมไมได  จึงใหผูบังคับบัญชา
ระดับสูงตอไปเปนผูส่ังการควบคุมเปนลําดับตอไป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 นโยบายการบริหารงานองคกรของผูบริหารที่
มีนโยบายการควบคุมงานและทรัพยากร ซ่ึงเปน
แนวทางในการปฎิบัติของเจาหนาที่  
 
 
    3.2 การยึดหลักกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่จะทํา
ใหกจิกรรมการควบคุมเปนไปอยางถูกตอง   
 
 
 
     

 
       3.1 นโยบายในการควบคุมงานและทรพัยากร ซ่ึง
เปนแนวทางในการปฎิบัติของเจาหนาที่ มผีลดีเอื้อตอ
การจัดกจิกรรมควบคุมความเสี่ยง  ที่สรางความมั่นใจ
วาจะทําใหการควบคุมนั้น ประสบผลสําเร็จไดเปน
อยางดี  
    3.2 สวนการคลังมีแผนการปรับปรุงสอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับ
การเงิน และพสัดุ เพื่อใหการควบคุมถูกตองที่สุด ไม
เกิดความผิดพลาด  จึงใชกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับเปนหลักในการปรับปรุง 

 
 
 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

    3.3 การกํากบั ดูแล และตดิตามการปฎบิัติงานของ
เจาหนาทีแ่ละการควบคุมความเสี่ยงในการ
ปฎิบัติงาน ขึ้นอยูกับโครงสรางการบังคับบัญชาใน
แตละสวน และวิธีการประเมินผลที่กําหนดไวใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ วาดวยการ
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 
 
 
    3.4 กิจกรรมการควบคุมภายในของสวนการคลัง  
เกิดจากองคประกอบภายในขององคกร คือ กิจกรรม
การควบคุมภายในองคกรที่มีการควบคุมอยูกอนแลว
มาโดยตลอด  และเกดิจากองคประกอบภายนอก
องคกร เนื่องจากเปนงานบรกิารดานการเงนิที่มี
ความเกีย่วของกับบุคคลภายนอก   

    3.3 การกํากบั ดูแล ติดตามการควบคุมภายในของ
สวนการคลัง ขึ้นอยูกับโครงสรางการบังคับบัญชา 
และมีวิธีการประเมินผลตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยการประเมนิผลสวน
ใหญจะเปนการประเมินผลจากผูบังคับบัญชา และ
การสอบทานกฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ เพื่อให
การประเมินผลเปนไปอยางถกูตองและมี
ประสิทธิภาพ  
    3.4 กิจกรรมการควบคุมภายในสวนการคลัง  ถูก
กําหนดจากองคประกอบภายในที่มีการควบคุมอยู
กอนแลว  ทําใหการควบคุมภายในเกิดความ
ระมัดระวังอยูเปนประจํา และเกดิจากองคประกอบ
ภายนอก เนื่องจากเปนหนวยงานที่เกีย่วของกับการ
บริการประชาชนในเรื่องการชําระภาษี และการ
จัดซื้อจัดจาง  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 ระบบสารสนเทศภายในสวนการคลัง มีการ
ประชาสัมพันธ  และเผยแพรความเขาใจเกี่ยวกับ
กําหนดเวลาการเสียภาษี  และการปฎิบัติงานของ
สวนการคลัง  รวมงานหลัก 4 งาน คืองานการเงิน  
 งานบัญชี   งานพัฒนาและจดัเก็บรายได  และงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  โดยการประชาสัมพันธ 
และเผยแพรจะผานกระบวนการประชาสมัพันธของ
สํานักงานปลดั สวนการคลงัจึงมีการประสานความ 
รวมมือกับสํานักปลัดอยางหลีกเลี่ยงมิได   เมื่อ
กระบวนการประชาสัมพนัธของสํานักงานปลัดมี
ประสิทธิภาพ จะสงผลตอการประชาสัมพันธของ
สวนการคลังดวยเชนกัน 

 
    4.1 การวางแผนการสื่อสาร และประชาสัมพันธ
ของสวนการคลัง ในเรื่องความรูเกี่ยวกับการชําระ
ภาษี   และกําหนดเวลาชําระภาษี  มีผลตอ
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่เกิดจาก
องคประกอบนอกองคกร  และการประชาสัมพันธ
ของสวนการคลัง จะตองมีการประสานความรวมมือ
กับงานประชาสัมพันธ ของสํานักงานปลดัเสมอ 
เนื่องจากเปนหนวยงานรับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธขององคกร  
         การควบคุมการสื่อสาร และประชาสมัพันธ
ขอมูลขาวสารของสวนการคลัง  จึงตองควบคุมที่
กระบวนการวางแผนลวงหนา   การประสาน 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

 
 
 
     4.2 การรายงานผลทางการเงนิและการ

ดําเนนิการตามนโยบายและระเบียบตาง ๆ ที่ใชใน

การควบคุมของสวนการคลงั มกีารเชื่อมโยงใหทุก

สวนรับทราบอยางทั่วถึง 

ความรวมมือกบังานประชาสัมพันธ สํานักงานปลัด  
และการพัฒนาสื่อ  จึงทําใหการควบคุมการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพสูง  
    4.2 การรายงานผลทางการเงินและการดาํเนินการ
ตามนโยบาย และระเบยีบของสวนการคลัง ถูก
ควบคุมโดยกจิการสภา โดยการรายงานผล
งบประมาณรายจาย – รายรับ ตอที่ประชมุสภา
องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคําอยางตอเนื่อง 
          การตรวจสอบบัญชี และรายงานทางการเงินจึง
เปนกิจกรรมควบคุมของสวนการคลัง 
 

สรุปผลการประเมิน  :- 
 1. จากสภาพแวดลอมของการควบคุมภายในของสวนการคลัง พบวา  สามารถเปนกลไกในการปองกัน
และแกไขปญหาการปฎิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพ  แมวา
สภาพปญหาและขอบกพรองของการปฎิบัติงานจะมีความเสี่ยงสูง  การควบคุมในดานกฎหมาย ระเบียบ จะเปน
ตัวช้ีวัดไดอยางชัดเจน นอกจากนี้มาตรการและการลงโทษทางวินัยที่รุนแรงและชัดเจน จะเปนเครื่องมือควบคุม
การปฎิบัติงานที่ผิดพลาดได   

2. การกําหนดใหผูรับผิดชอบงานทุกงานนําเสนอขอบกพรองและจุดออนของการปฎิบัติงานรวมกัน  จะ
เปนการทําใหการกําหนดความเสี่ยงและการแกไขปรับปรุงมีความครอบคลุมและสอดคลองงานที่ปฎิบัติ  ซึ่งจะทํา
ใหการควบคุมมีประสิทธิภาพเปนที่นาพึงพอใจ 
 2. การกํากับ  ติดตาม  การประเมินผลการควบคุม  และการแกไขปญหา ขอบกพรองที่มีอยู เปนหนาที่

ของหัวหนาสวนการคลัง    โดยหัวหนาสวนการคลัง จะตองรายงานผลตอผูบริหารรับทราบ  เพื่อปองกันการรุก
รามของปญหาหรือความเสี่ยงอยางตอเนื่อง  

 
                                                                                       ชื่อผูรายงาน       

   (นางกหุลาบ     ขาเลศักดิ์) 
                                                                                        ตําแหนง              หัวหนาสวนการคลัง 

                                                                          วันท่ี                30    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2549 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 
 

ชื่อหนวยงาน  สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคาํ 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2549 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิและแผนแมบทของ
หนวยงานทีก่ําหนดความมุงหมายใหการบริหารงาน
ของสวนโยธา    
 
 
    1.2 ภารกิจและหนาที่ขององคกรตามกฎหมาย
บัญญัติไว  
 
 
 
 
 
 
    1.3 ปรัชญาในการทํางานของผูบริหารที่เอื้อตอ
การพัฒนา ปรับปรุงงานใหเปนไปในแนวทางแหง
การมีสวนรวมในการรับทราบนโยบาย การตัดสินใจ
แกไขปญหาขอบกพรองของการปฎิบัติงาน  และ
ปรัชญาการบริหารจัดการโดยเนนความโปรงใส 
และความคุมคา 
     

 
1.1 สวนโยธา ยดึยุทธศาสตรการพัฒนา 

ระดับชาติและแผนแมบทหนวยงานในการ
ดําเนินงานใหไปตามเปาหมายการพัฒนา การควบคุม
ภายในจะเปนไปตามแนวทางการดําเนนิงานตาม
เปาหมายของยุทธศาสตรและแผนแมบทหนวยงานที่
กําหนดไวอยางชัดเจน 

1.2 สวนโยธามีการบริหารจัดการใหเปนไปตาม 
แนวทางแหงกฎหมายอยางเครงครัด เนื่องจากมี
กฎหมายรองรบับทบาทหนาที่ไวอยางชดัเจน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการควบคุมความเสี่ยงของการ
ออกแบบ  ควบคุมอาคาร และการกอสราง จะขาด
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับมิได   เพื่อปองกัน
ความผิดพลาดและความไมถูกตองของการ
ดําเนินงานที่อาจเกิดขึน้ไดตลอดเวลา 

1.3 การดําเนนิงานตามปรัชญาของผูบริหาร  
เปนการตอบสนองหลักการของการควบคุมภายใน 
เนื่องจากปรัชญาในการบรหิารจัดการของผูบริหาร 
เนนหลักความโปรงใส และความคุมคา เชนเดียวกับ
การบริหารจัดการสวนโยธาที่ตองดําเนินการควบคุม
การปฎิบัติงานอยางโปรงใส  

 
 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

    1.4 การปฎิรูประบบราชการที่ใชหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ึงในสวนโยธาเปนหนวยงานที่มีหนาที่บริหารงาน
ราชการเกี่ยวกบัการออกแบบ  ประมาณราคม  และ
ควบคุมการกอสราง  ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการใช
หลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการเสมอ เพื่อ
ปองกันการทจุริต 
 
 
 
 
    1.5 อัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล พิจารณา
ตามสัดสวนของอัตรากําลังกับปริมาณงาน พบวา
งานใน สวนโยธาเปนงานตองใชงบประมาณในการ
ดําเนินงานจํานวนมากกวางานดานอื่นเนื่องจากเปน
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน  งานออกแบบและ
ประมาณราคา  อีกทั้งการบริหารจัดการงานภายใน
องคกร และการประสานงานกับองคกรภายนอก แต
พนักงานสวนตําบลมีจํานวนนอย จงึทําใหงานที่มี
จํานวนมากขาดผูรับผิดชอบโดยตรง อาจเกิดปญหา
ขอบกพรองอยางเหน็ชัดเจน 
     1.6 ความรูความสามารถของเจาหนาที่  ซ่ึง
ผูบริหารและบุคลากรมีความรูความสามารถในการ
พัฒนา ปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ 
 
 
       
 

1.4  การปฎิรูประบบราชการ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลมีผลเอ้ือตอการควบคุมภายใน  ทําใหเกิด
การดําเนนิการควบคุมภายในอยางโปรงใส  ดังนั้น
การกําหนดแผนการควบคุมภายในของสวนโยธาจึง
เนนหลักการของความโปรงใสเปนหลัก   การ
ปฎิบัติงานดานการควบคุมอาคารและการกอสราง 
จําเปนอยางยิ่งที่ตองยึดหลักความโปรงใส เมื่อใดที่มี
ความผิดพลาดเกิดขึ้น หรือมีการรองเรียนเกิดขึ้น จะ
สะทอนใหเหน็ถึงการไมปฎบิัติตามกฎหมาย ระเบยีบ 
และมีผลกระทบตอองคกรในภาพรวม 
       1.5  สวนโยธามีปริมาณงานมาก   คือ  งาน
สํารวจออกแบบ  งานประมาณราคา  งานควบคุมการ
กอสราง  งานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร  และ
งานบริหารงานทั่วไป   ซ่ึงสดัสวนอัตรากําลัง
พนักงานสวนตําบลกับปริมาณงานมีความไมสมดุล 
ทําใหอาจเกิดความผิดพลาดในทาง ปฏิบัตอิยาง
ชัดเจน  และการควบคุมความเสี่ยงจะมีมากขึ้น 
เนื่องจากมีความบกพรองจากเจาหนาที่ทีต่อง
ปฎิบัติงานหลายงานพรอมกนั   
 

1.6 เนื่องจากบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางตอเนื่อง ดังนั้น จะเปนผลดีตอการ
ดาํเนินการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลตาม
แผนการปรับปรุงได โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจาก
เจาหนาที่ขาดความรูดานกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

     1.7 สายการบังคับบัญชา/โครงสรางการบังคับ
บัญชาของสวนโยธามีสายงานเดี่ยว  มีผูบงัคับบัญชา
และผูปฏิบัติงานทุกดาน จํานวน 1 คน โดยปจจุบนั 
สวนโยธา จําแนกงานที่ปฏิบตัิได  5 ลักษณะงานคือ  
งานสํารวจออกแบบ  งานประมาณราคา  งาน
ควบคุมการกอสราง  งานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุม
อาคาร  และงานบริหารงานทั่วไป   
 
 
 
 
 
 
      1.8 กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ ที่เกี่ยวของ 
มีผลใหการปฏบิัติงานของสวนโยธา ตองดําเนินไป
อยางถูกตองและเปนไปตามกฎหมายเสมอ  เมื่อมี
ขอผิดพลาด หรือ ปฏิบัติไมถูกตอง  กฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับดังกลาวจะเปนตวัช้ีวดั
คุณภาพ และเปนกลไกในการแกไขไดอยางทันที 
  1.9 จิตสํานึกของเจาหนาที่ ตองมีสวนรวมในการ
พัฒนา ปรับปรุงงานอยางสม่ําเสมอ แตจิตสํานึกของ
เจาหนาทีจ่ะเกดิขึ้นไดนั้น อยูที่แรงจูงใจขององคกร
ดวย 
 
 
 
      

1.7 สวนโยธา มีจดุออนดานบุคลากรเปนสําคัญ  
เนื่องจากผูบังคับบัญชาจะตองรับผิดชอบการ
ปฎิบัติงานในสวนโยธาทั้งหมด  โดยมีผูชวย จํานวน 
2 คน  ทําหนาที่ผูชวยชางเขยีนแบบ และผูชวยชาง
ไฟฟา   ทําใหการดําเนนิการบางกิจกรรมเปนไปอยาง
ลาชา ซ่ึงเปนความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของสวน
โยธา      
               หัวหนาสวนโยธาจะตองมีความรอบคอบ  
กํากับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานอยางใกลชิดและ
ตอเนื่องตลอดเวลา   เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น  หรือลดปญหาการปฎิบัติงานที่ไมเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ ซ่ึงเปนวัตถุประสงค
สําคัญในการควบคุมภายใน 

1.8 สวนโยธาตองปฏิบัติงานไปตาม 
แนวทางของกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ การ
ควบคุมภายในจึงตองกําหนดวัตถุประสงคการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดภายในสวนโยธาใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ เพื่อการควบคุม
ภายในที่ถูกตอง 

1.9 จิตสํานึกของเจาหนาทีใ่นการรวมมือพัฒนา  
ปรับปรุงสวนโยธา   และแกไขความเสี่ยงนั้น พบวา 
เจาหนาที่บางคนขาดแรงจูงใจ และขาดจิตสํานึกใน
การพัฒนารวมกัน การกําหนดการควบคมุภายในจึงมี
ความเสี่ยงอยู  และการแกไขความเสี่ยงของการ
ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพนอย องคกรจึงตองสราง
แรงจูงใจของเจาหนาที ่

 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

       1.10 นโยบายการควบคมุงาน และทรพัยากร 
เนื่องจากมีโครงสรางสวนราชการ  มีการควบคุม
งานและทรัพยากรเปนไปตามสายการบังคับบัญชา 
รวมถึงปรัชญาในการบริหารงานของผูบริหารที่เนน
คุณภาพของงานและความคุมคา ความประหยัด ใน
การใชทรัพยากร 
 
 
1.11 ผูบังคับบัญชาและบุคลากรยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  พัฒนาและปรบัปรุงขอบกพรองใน
การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ   
      1.12 รูปแบบการบริหารงาน การปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา  และผูปฎิบัติ เปนไปใน
แนวทางเดยีวกัน มีความเขาใจตรงกัน   
 
       1.13 การเปนหนวยงานบริการและบรหิารงาน
ทั่วไป  ขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  
จึงทําใหการมองเรื่องจุดออนและปญหาจาก
เจาหนาทีภ่ายในและบุคคลภายนอกเปนไปอยาง
ชัดเจนมากขึ้น โดยพิจารณาความเสี่ยงจากผลของ
ความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ผานมา 

1.10   การควบคุมงานและทรัพยากรเปนไปตาม 
สายการบังคับบัญชา และเนนคุณภาพของงาน ความ
คุมคา และความประหยดั ในการใชทรัพยากรนั้น ทํา
ใหการควบคุมภายในมีการกาํหนดแผนการปรับปรงุ
ที่เนนการควบคุมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 
และการใชทรัพยากรอยางตอเนื่องและกําหนดไว 
เพิ่มขึ้น 
      1.11 ทําใหเกิดการกระตอืรือรนในการดําเนินการ
ควบคุมภายใน ใหเปนไปตามแนวทางแผนการ
ปรับปรุงที่กําหนดไว 
      1.12 รูปแบบการบริหารงานที่เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน มีความเขาใจตรงกนั ทําใหการปรับปรุง
ความเสี่ยงของสวนโยธาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
      1.13 การพิจารณาความเสี่ยงจากผลของความไม
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทัง้การ
ประเมินจากภายในและภายนอกองคกร ทาํใหการ
กําหนดความเสี่ยงของสวนโยธา มีความชดัเจนมาก
ขึ้น กําหนดไดตรงตามความเปนจริง เนื่องจากการ
ปฎิบัติงานของสวนโยธา เกีย่วของกับชุมชนเปนสวน
ใหญ  ผลของความพึงพอใจของประชาชนจึงเปนการ
สะทอนใหเหน็ผลของการควบคุมภายในของสวน
โยธาดวย 

 

 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1.14 ความรูความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุง
งานของผูบริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูง  
 
 
 
 
    1.15 การมีสวนรวมในการวางแผนการควบคุม
ภายในของเจาหนาที่ในสวนโยธา  
 
 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การกําหนดความเสีย่งของสวนโยธา   กําหนด
จากปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานงาน
สํารวจออกแบบ  งานประมาณราคา  งานควบคุม
การกอสราง  งานเกีย่วกับกฎหมายควบคุมอาคาร  
และงานบริหารงานทั่วไป   
  
    2.2 การใชงบประมาณและทรัพยากรของสวน
โยธา สวนใหญเปนไปตามแผนงาน และขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ความเสี่ยงในเรื่อง
งบประมาณรายจาย และการใชทรัพยากรจงึเกิด
ปญหานอย 
     
     

1.14 ความรูความสามารถในการพัฒนา  
ปรับปรุงงานของผูบริหาร และบุคลากรในสวนโยธา
ที่มีประสิทธิภาพสูงนั้น  เกดิจากพื้นฐานความรูที่ตรง
ตามสายงานของบุคลากรและการไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจะมีผลดีตอ
การดําเนนิการควบคุมภายในใหมีประสิทธผิลตามมา 

1.15  การมีสวนรวมในการกําหนดความเสี่ยง 
และวางแผนปรับปรุงการทํางานของเจาหนาที่ใน
สวนโยธา ทําใหการกําหนดความเสี่ยงมีความ
ครอบคลุมทุกงาน และเปนความเสี่ยงทีแ่ทจริงของ
งานในสวนโยธา 
 
     2.1 การกําหนดความเสี่ยงของสวนโยธามีการ
กําหนดความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุม  โดยเปน
ความเสี่ยงที่เปนตัวแปรในการกําหนดแผนการ
ปรับปรุง  ที่มีความสอดคลองกับการพัฒนา ปองกัน 
และแกไขปญหาการปฏิบัติงานของสวนโยธา ที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  
     2.2  ความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณรายจาย และ
การใชทรัพยากรมักเกดิปญหามากกวาการ
บริหารงานทั่วไป  เนื่องจากมีความเกีย่วของกับการ
ใชงบประมาณ  และทรพัยากรจํานวนมากในการ
กอสราง  การปองกันความผิดพลาดนั้น  จึงเปนการ
ควบคุมการดําเนินการบริหารจัดการดานการควบคุม
การออกแบบและการกอสรางเปนสําคัญ 
 

 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 นโยบายการบริหารงานองคกรของผูบริหารที่มี
นโยบายการควบคุมงานและทรัพยากร ซ่ึงเปน
แนวทางในการปฎิบัติของเจาหนาที่     
 
 
3.2  การยึดหลักกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่จะทํา
ใหกจิกรรมการควบคุมเปนไปอยางถูกตอง   
 
 
 
 3.3 การกํากับ ดูแล และตดิตามการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีแ่ละการควบคุมความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน ขึ้นอยูกับผูบังคับบัญชาของสวนโยธา 
และวิธีการประเมินผลที่กําหนดไวในระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 
 
 
      3.4 กิจกรรมการควบคุมภายในของสวนโยธา  
เกิดจากองคประกอบภายในและภายนอกองคกร 
เนื่องจากกิจกรรมการควบคุมภายในของสวนโยธามี
ความเกีย่วของกับการบริหารจัดการภายในสวน
โยธา และการปฎิบัติงานเกีย่วกับชุมชน  ซ่ึงภายใน
สวนโยธามีกิจกรรมการควบคุมอยูกอนแลว ซ่ึง
ปฎิบัติทั้งองคกร และมีการดําเนินการมาโดยตลอด   
และกิจกรรมการควบคุมภายนอกที่ปองกันการ
รองเรียนจากชมุชน   

   
      3.1 นโยบายในการควบคุมงานและทรพัยากร ซ่ึง
เปนแนวทางในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ มีผลดี
ตอการจัดกจิกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่สรางความ
มั่นใจวาจะทําใหการควบคุมนั้น ประสบผลสําเร็จได
เปนอยางดี  
     3.2  การยึดหลักของกฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอบังคับในการกําหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน 
ซ่ึงเปนแนวทางในการดําเนนิกิจกรรมการควบคุม
อยางมีทิศทาง ถูกตองที่สุด  และมีผลตอการประสบ
ความสําเร็จในการควบคุมภายในได  
   3.3 การกําหนดการประเมนิผล  การติดตาม ดูแล  
และวิธีการปรบัปรุง  เพื่อดําเนินการควบคมุภายใน
ของสวนโยธานั้น  พิจารณาจากโครงสรางการบังคับ
บัญชาในกรณขีองการติดตาม ดูแล และพจิารณา
ความเหมาะสมของเครื่องมือที่จะใชในการกําหนด
วิธีการปรับปรุง และวิธีการประเมินผล โดยกําหนด
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ วาดวย
การการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ .ศ. 
2544  
      3.4  กิจกรรมการควบคุมภายในสวนโยธา ถูก
กําหนดจากองคประกอบภายในที่มีการควบคุมอยู
กอนแลว  ทําใหการควบคุมภายในเกิดความ
ระมัดระวังอยูเปนประจํา และกิจกรรมการควบคุม
ภายนอกที่เกีย่วกับชุมชน    ดังนั้น   การวิเคราะห
ความเสี่ยงและการวเิคราะหวิธีการปรับปรุง จึง
กําหนดโดยหลักการมีสวนรวมของหวัหนาสวนโยธา 
เจาหนาที่ทกุคนในสวนโยธา และความพงึพอใจใน
การปฎิบัติงานของสวนโยธา     

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 ระบบสารสนเทศภายในสวนโยธา มีการ
ประชาสัมพันธ  และเผยแพรความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสํารวจออกแบบ  งาน
ประมาณราคา  งานควบคุมการกอสราง  งาน 
เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร  และงานบริหารงาน
ทั่วไป  โดยหลักการของการประชาสัมพันธ และ 
เผยแพร จะตองจัดใหมีระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ พรอมกับการสามารถ
รองรับการประชาสัมพันธ และเผยแพรอยางเรงดวน 
และทันทีเมื่อตองการสื่อสารระหวางสวนตาง ๆ 
ภายในองคกร และองคกรภายนอก  สวนโยธาจึง  
จําเปนตองมีระบบสารสนเทศและสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ   
     

 
      4.1 สวนโยธามีการประสานความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ ส่ือสารขอมูลขาวสารของสวนโยธา
กับงานประชาสัมพันธ สังกัดสํานักงานปลัด 
เนื่องจากเปนศูนยกลางของระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสาร   เพื่อเผยแพรงานที่เกี่ยวของขององคกรไปยัง
หนวยงานภายในองคกร และองคกรภายนอก 
อยางรวดเรว็   ดังนั้น  ถากระบวนการประชาสัมพันธ
ของสํานักงานปลัดมีประสิทธิภาพ  จะสงผลตอการ
ประชาสัมพันธของสวนโยธาดวยเชนกนั   
       4.2  การควบคุมการสื่อสารของสวนโยธา   ไดมี
การกําหนดการควบคุมภายใน  โดยเนนการสื่อสาร 
ประสานงาน และสรางความเขาใจตรงกนัในทาง 
ปฏิบัติที่ไมใหผิดกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ  ทํา
ใหการควบคุมภายในมีความพรอมที่จะดําเนินการให
เกิดประสิทธิภาพได         
 

 

สรุปผลการประเมิน  :- 
 1. สภาพปญหาและขอบกพรองของการปฏิบัติงานของสวนโยธา  ในบางกิจกรรมยังมีการควบคมุไม

เพียงพอ และขาดการควบคมุอยางจริงจัง     แตสวนโยธาไดวางแผนการปรับปรุงอยางเหมาะสมกับความเสี่ยง

หรือจุดออนที่เกิดขึ้น  โดยจะกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุกงานคืองานสํารวจออกแบบ  งานประมาณ

ราคา  งานควบคุมการกอสราง  งานเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร  งานบรหิารงาน  และกําหนดให

ผูรับผิดชอบงานทุกงานนําเสนอขอบกพรองและจุดออนของการปฏิบัติงานรวมกัน  เพื่อการกําหนดการควบคุมที่

ครอบคลุมและสอดคลองกับความเสี่ยง  ซึ่งจะทําใหการควบคุมมีประสิทธิภาพเปนทีน่าพึงพอใจ 

 
 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 
 
 2. ดําเนินการกับเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามแตความเหมาะสม  และ

ส่ังกําชับใหหัวหนางานแตละงาน    ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่    และชวยเหลือในการแกไขขอบกพรอง

เปนชั้นแรกโดยทันที  หากควบคุมไมได จึงเปนหนาที่ของหัวหนาสวนโยธารวมกับฝายบริหารเปนลําดับตอไปที่จะ

ดําเนินการแกไขตอไป      โดยหัวหนาโยธา จะตองรายงานผลสายการบังคับบัญชาตอผูบริหาร  เพื่อปองกันการ

รุกรามของปญหา  

 3. สวนโยธาเปนหนวยงานทีท่ําหนาที่ในการบริหารจดัการงานราชการโดยตรง ซึ่งประกอบไปดวยเนื้อ

งานอยางหลากหลาย  การควบคุมภายในจงึตองใชความระมัดระวงัในการกําหนดความเสี่ยงซึ่งเปนตัวแปร

ภายนอกองคกรดวย  จึงมีการกําหนดวธิีการประเมินโดยใชการสอบถามความพึงพอใจจากบุคคลภายนอกใน

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสวนโยธา 

 
 
 
 

                                                                                       ชื่อผูรายงาน     
 (วาที่ ร . อ .  เทพพิทักษ  สวางเต็ม) 

                                                                                    ตําแหนง                      หัวหนาสวนโยธา         
      วันท่ี                 30    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2549 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.2 



 

 

ชื่อหนวยงาน  สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคาํ 
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

 ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2549 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
    1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 9 ( พ.ศ. 2545- 
2549 )  และ พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ
ฉบับแกไขเพิม่เติม ( ฉบับที ่ 2)      รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 2540  และแผนแมบทของ
หนวยงานทีก่ําหนดความมุงหมายใหการบริหารงาน
การศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม    
 
 
    1.2 ภารกิจและหนาที่ขององคกรตามกฎหมาย
บัญญัติไว  ระเบียบ  ขอบังคับ 
 
 
 
 
 
 
    1.3 ปรัชญาในการทํางานของผูบริหารที่เอื้อตอการ
พัฒนา ปรับปรุงงานใหเปนไปในแนวทางแหงการมี
สวนรวมในการรับทราบนโยบาย การตัดสนิใจแกไข
ปญหาขอบกพรองของการปฎิบัติงาน  และปรัชญาการ
บริหารจัดการโดยเนนความโปรงใส และความคุมคา 

 
1.1 สวนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม   ยึด

ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติและนําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิพรบ.การศึกษาแหงชาติ  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย ที่มีความสัมพันธ
และเกีย่วของกับงานมาปรบัใชใหเหมาะสมกับความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตลอดจนยึด
หลักการใชแผนแมบทของหนวยงานในการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและยดึเปน
แนวทางในการควบคุมภายใน 

1.2 การกําหนดภารกิจและหนาที่ตามกฎหมาย 
ขอบัญญัติ  ระเบียบ  ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ ทําใหสวน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตองดําเนนิงานการ
บริหารจัดการใหเปนไปตามแนวทางแหงกฎหมาย
อยางเครงครัด เพื่อปองกนัความผิดพลาดและความ
ไมถูกตองตลอดจนหาแนวทางการปรับปรุงแกไข 
เพื่อใหภารกิจและหนาที่ลุลวงไปดวยดี อีกทั้งปองกัน
ความขัดแยงขององคกรครู 

1.3 การดําเนนิงานตามปรัชญาของผูบริหารเพื่อ 
เปนการตอบสนองหลักการของการควบคุมภายใน 
เนื่องจากปรัชญาในการบรหิารจัดการของผูบริหาร 
เนนหลักความโปรงใส และความคุมคา  
 
 

 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

    1.4 การปฎิรูประบบราชการที่ใชหลักธรรมาภิบาล 
ซ่ึงในสวนของสวนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม    เปนหนวยงานการบริหารงานราชการ
โดยตรง   ดังนัน้  จึงตองใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 
 
    1.5 อัตรากําลังของพนักงานสวนตําบล พิจารณา
ตามสัดสวนของอัตรากําลังกับปริมาณงาน พบวา 
สวนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม มีปริมาณ
งานมาก ขอบขายเนื้อหาของงานกวาง  เนือ่งจากเปน
การแยกงานออกเปนหลายดาน ในการบริหารจดัการ
งานภายในองคกรและการประสานงานกับองค  อีก
ทั้งเจาหนาที่  พนักงาน ในดานดังกลาวมจีาํนวนนอย
ไมเพียงพอตอปริมาณงานจึงทําใหงานขา
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจเกิดปญหาและขอบกพรอง 
 
 
     1.6 กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ ที่เกี่ยวของ มี
ผลใหการปฎบิัติงานเปนไปอยางถูกตองเปนไปตาม
กฎหมายเสมอ  เมื่อมีขอผิดพลาด หรือปฎิบัติไม
ถูกตอง  กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับดังกลาวจะ
เปนตัวช้ีวัดคณุภาพ และเปนกลไกในการแกไขได
อยางทันท ี
      
 

1.4 การปฎิรูประบบราชการ            ตามหลัก 
ธรรมาภิบาลมีผลดีตอการควบคุมภายใน ทาํใหเกิด
การดําเนนิการควบคุมภายในอยางโปรงใส  และสวน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตองยึดหลักการ
ดังกลาวเปนสําคัญ เนื่องจากเปนหนวยงานที่
เกี่ยวของกับกจิกรรมศาสนา 

1.5 สวนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มี 
ปริมาณงานมาก   โดยแยกงานออกเปน 2  งาน คือ  
งานบริหารการศึกษาและงานสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม  ซ่ึงรวมถึงงานที่เกีย่วของกับกีฬา 
นันทนาการ การทองเที่ยว   การสงเสริมสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน  กิจกรรมศนูยเยาวชน  การพัฒนา
การศึกษาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชน    และการ
สงเสริมงานประเพณี    ซ่ึงทีผ่านมา  พบวา  สัดสวน
อัตรากําลังของเจาหนาทีก่ับปริมาณงานไมสมดุล   
ทําใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมความเสี่ยงที่จะมีมากขึ้นตามปริมาณงาน  

1.6 สวนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ตอง
ปฎิบัติงานไปตามแนวทางของกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ   การควบคุมภายในจึงตองกาํหนด
วัตถุประสงคการปฎิบัติงานทั้งหมดภายในสวน 
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ เพื่อการควบคุม
ภายในที่ถูกตอง  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.2 



 

 

 
 
 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

     1.8 จิตสํานึกและความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  และการมีสวนรวมในการพฒันา 
ปรับปรุงแกไขงานอยางสม่ําเสมอ แตจิตสํานึกของ
เจาหนาทีจ่ะเกดิขึ้นไดอยางตอเนื่องนั้น    สวนหนึ่ง
อยูที่แรงจูงใจขององคกรดวย 
 
 
     1.9 นโยบายการควบคุมงาน และทรัพยากร 
เนื่องจากมีโครงสรางสวนราชการ มีการควบคุมงาน
และทรัพยากรเปนไปตามสายการบังคับบญัชา 
รวมถึงปรัชญาในการบริหารงานของผูบริหารที่เนน
คุณภาพของงานและความคุมคา ความประหยัด ใน
การใชทรัพยากร 
 
      1.10 ผูบังคับบัญชาและบุคลากรยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  พัฒนาและปรบัปรุงขอบกพรองใน
การปฎิบัติงานอยางสม่ําเสมอ   
       
        

        1.8 จิตสํานึกและความตั้งใจของบุคลากรในการ
รวมมือพัฒนาปรับปรุงสวนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  องคกร และแกไขความเสี่ยงนั้น  พบวา 
เจาหนาที่บางคนขาดแรงจูงใจ และขาดจิตสํานึกใน
การพัฒนารวมกัน การกําหนดการควบคมุภายในจึงมี
ความเสี่ยงอยู  และการแกไขความเสี่ยงของการ
ปฎิบัติงานจะมีประสิทธิภาพนอย 

1.9   การควบคุมงานและทรพัยากรเปนไปตาม 
สายการบังคับบัญชา และเนนคุณภาพของงาน ความ
คุมคา และความประหยดั ในการใชทรัพยากรนั้น ทํา
ใหการควบคุมภายในมีการกาํหนดแผนการปรับปรุง
ที่เนนการควบคุมการปฎิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ 
และการใชทรัพยากรอยางตอเนื่อง 
      1.10 ทําใหเกิดการกระตอืรือรนในการดําเนินการ
ควบคุมภายใน ใหเปนไปตามแนวทางแผนการ
ปรับปรุงที่กําหนดไว เนื่องจากงานสวนการศกึษา 
ศาสนา และวฒันธรรม มีปริมาณมาก และมีความ
เสี่ยงที่เกิดจากภายนอกองคกรดวย  การยอมรับใน
การพัฒนา เปลี่ยนแปลงจึงมผีลใหการควบคุมภายใน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
       

 

 

 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

    1.11 รูปแบบการบริหารงาน การปฎิบัตงิานของ
ผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา  และผูปฎิบัติ เปนไปใน
แนวทางเดยีวกัน มีความเขาใจตรงกัน 
    1.12 การเปนหนวยงานสนับสนุนสงเสริมดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขององคการ
บริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  และเปนหนวยงาน
สงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนาคนและชุมชน
จึงทําใหการมองเรื่องจุดออนและปญหาจาก
เจาหนาทีภ่ายในและบุคคลภายนอกเปนไปอยาง
ชัดเจนมากขึ้น  จึงมีการพิจารณาความเสี่ยงจากผล
ของความไมพงึพอใจในการปฎิบัติงานที่ผานมา 
      1.13 ความรูความสามารถในการพัฒนาปรับปรุง
งานของผูบริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูง  
 
 
 
       1.14  การมีสวนรวมในการวางแผนการควบคุม
ภายในของเจาหนาที่ในสวนการศึกษา  ศาสนา 
วัฒนธรรม          

      1.11 รูปแบบการบริหารงานที่เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน มีความเขาใจตรงกนั ทําใหการปรับปรุง
ความเสี่ยงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
      1.12 การพิจารณาความเสี่ยงจากผลของความไม
พึงพอใจในการปฎิบัติงานของเจาหนาทีจ่ากภายใน
องคกรและภายนอกองคกร      ทําใหการกาํหนด
ความเสี่ยง มีความชัดเจนมากขึ้น กําหนดไดตรงตาม
ความเปนจริง 
 
 
 
       1.13 ความรูความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุง
งานของผูบริหารและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง
นั้น เกดิจากการไดรับการพฒันาความรูอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงจะมีผลดีตอการดําเนินการควบคุมภายในให
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  
       1.14 การมีสวนรวมในการกําหนดความเสี่ยงและ
วางแผนปรับปรุงการทํางานของเจาหนาที่ทําใหการ
กําหนดความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกงาน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การกําหนดความเสีย่งของสวนการศกึษา  
ศาสนา และวฒันธรรม   กําหนดจากปญหาและ
อุปสรรคของการปฎิบัติงานทั้งหมด ที่รับผิดชอบ 
 
     

 
      2.1 การกําหนดความเสี่ยงของสวนการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  มีการกําหนดความเสี่ยงของ
การปฏิบัติงานทั้งหมด  ที่ไมเปนไปตามแผนงานและ
นโยบายการพฒันา  ปองกัน  และแกไขปญหาการ
ปฎิบัติงานตามที่กําหนดไว 
 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

    2.2 การใชงบประมาณและทรัพยากรของสวน
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  สวนใหญเปนไป
ตามแผนงาน และขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณรายจาย และ
การใชทรัพยากรจึงเกดิปญหานอย 
 
 
 
 
 
    2.3 การวิเคราะหความเสี่ยงและการวิเคราะห
วิธีการปรับปรุงเกิดขึ้นโดยหลักการมีสวนรวมของ
หัวหนาสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม และ
เจาหนาที่ทกุคน  
 
   
 
 
      2.4   ความเสี่ยงที่ควบคุมไดยาก มีวิธีการควบคุม
โดยการใหหวัหนาสวนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ติดตาม ดูแล และแกไขความเสี่ยงรวมกับ
เจาหนาที่ทนัท ี พรอมกับการรายงานผลใหผูบริหาร 
รับทราบอยางเรงดวน 

       2.2  ความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณรายจาย และ
การใชทรัพยากรมีไมมากนกั  การกําหนดความเสี่ยง
ดานงบประมาณและทรัพยากร  จึงมีการวเิคราะห
ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการมากกวาเรือ่ง
งบประมาณ  เพราะการเบิก – จาย เงิน  ของสวน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขึ้นอยูกับ
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเปนหลัก 
ดังนั้น จดุออนที่เกิดขึ้นจึงปรากฏใหเห็นไมมากนัก 
และมีขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปเปน
เครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงดานการเงิน 
      2.3  การวิเคราะหความเสี่ยงและการวิเคราะห
วิธีการปรับปรุง โดยการมีสวนรวมของหวัหนาสวน
การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของทุกคน ทําใหการวิเคราะหความเสี่ยงและ
การวิเคราะหวธีิการปรับปรุงแกไขการปฏบิัติงานมี
ความเปนจริง พรอมที่จะดําเนินการควบคมุภายใน 
เนื่องจากมกีารวิเคราะหรวมกันสรางความเขาใจอันดี
รวมกันในการควบคุมภายใน 
       2.4  การควบคุมความเสีย่งที่เปนความเสี่ยงที่
ควบคุมยากนัน้ มีการควบคมุทันทีจากสวนการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรมในเบื้องตนกอน เนื่องจากเปน
ผูกอใหเกิดความเสี่ยง  เมื่อความเสี่ยงควบคุมไมได 
จึงเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาระดับสูงและผูบริหาร
ในการสั่งการควบคุมเปนลําดับตอไป 
 

 

 

แบบ ปย.2 



 

 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ขอสรุป 
(2) 

 3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 นโยบายการบริหารงานองคกรของผูบริหารที่
มีนโยบายการควบคุมงานและทรัพยากร ซ่ึงเปน
แนวทางในการปฎิบัติของเจาหนาที่  
 
 
      3.2  การยดึหลักกฎหมาย ระเบยีบขอบังคับที่จะ
ทําใหกจิกรรมการควบคุมเปนไปอยางถูกตอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.3 การกํากับ ดูแล และติดตามการปฎบิัติงาน
ของเจาหนาทีแ่ละการควบคมุความเสี่ยงในการ
ปฎิบัติงาน ขึ้นอยูกับโครงสรางการบังคับบัญชาใน
แตละสวน และวิธีการประเมินผลที่กําหนดไวใน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ วาดวยการ
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
 
 
 
     

           
     3.1 นโยบายในการควบคมุงานและทรพัยากร ซ่ึง
เปนแนวทางในการปฎิบัติของเจาหนาที่ มผีลดีตอ
การจัดกจิกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่สรางความมั่นใจ
วาจะทําใหการควบคุมนั้น ประสบผลสําเร็จไดเปน
อยางด ี
     3.2  การยึดหลักของกฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอบังคับในการกําหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน 
ซ่ึงเปนแนวทางในการดําเนนิกิจกรรมการควบคุม
อยางมีทิศทาง ถูกตองที่สุด  และมีผลตอการประสบ
ความสําเร็จในการควบคุมภายในได  โดยนอกเหนือ
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับเกี่ยวกับภารกิจ 
อํานาจหนาทีข่ององคการบริหารสวนตําบลแลว  
สวนการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ยังตองยึด
หลักการของกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาดวย 
การควบคุมภายในจึงมีการกาํหนด  พรบ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542  และฉบบัแกไขเพิ่มเตมิ ( ฉบับที่  
2)      และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป พ.ศ. 
2540  รองรับการปรับปรุงการปฎิบัติงาน 
       3.3 การกาํหนดการประเมินผล  การติดตาม ดูแล  
และวิธีการปรบัปรุง  เพื่อดําเนินการควบคมุภายใน
ของสวนการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรมนั้น  
พิจารณาจากโครงสรางการบังคับบัญชาในกรณีของ
การติดตาม ดแูล และพิจารณาความเหมาะสมของ
เครื่องมือที่จะใชในการกําหนดวิธีการปรบัปรุง และ
วิธีการประเมนิผล โดยกําหนดตามระเบยีบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ .ศ. 2544  
        

แบบ ปย.2 



 

 

 

 
องคประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ ขอสรุป 

(2) 
     3.4 กิจกรรมการควบคุมภายในของสวน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เกิดจาก
องคประกอบภายในขององคกรมากกวาภายนอก
องคกร      เนือ่งจากกิจกรรมการควบคุมภายใน
องคกรนั้นมีการควบคุมอยูกอนแลว  และมีการ
ดําเนินการมาโดยตลอด   

        3.4  กิจกรรมการควบคุมภายในสวนการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ถูกกําหนดจากองคประกอบ
ภายในที่มีการควบคุมอยูกอนแลว  ทําใหการควบคุม
ภายในเกิดความระมัดระวังอยูเปนประจํา และ
องคประกอบภายนอก ซ่ึงกาํหนดจากความพึงพอใจ
ในการปฎิบัติงานการพัฒนาคนและชุมชน ทําใหการ
ควบคุมมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากถูกกําหนดจาก
การสะทอนของปญหาและผลกระทบภายนอก
องคกรดวย 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 ระบบสารสนเทศภายในสวนการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม  มีการประชาสัมพันธ  และ
เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบรหิารจัดการ
ดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและ
แหลงทองเที่ยวของทองถ่ิน  โดยหลักการของการ
ประชาสัมพันธ และเผยแพร จะตองจดัใหมีระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พรอม
กับการสามารถรองรับการประชาสัมพันธ และ
เผยแพรอยางเรงดวน และทนัที   เมื่อตองการสื่อสาร
ระหวางสวนตาง ๆ ภายในองคกร    และองคกร
ภายนอก สวนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมจึง  
จําเปนตองมีระบบสารสนเทศ และสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อการวางแผนการพัฒนา 

 
        4.1 โดยพื้นฐานของสวนการศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จําเปนตองมีระบบสารสนเทศและสื่อสาร 
เพื่อส่ือสาร ประชาสัมพันธ และเผยแพรงานที่
เกี่ยวของไปยังหนวยงานภายในองคกร และองคกร
ภายนอกอยางรวดเร็ว และตองมีความแมนยํา  ซ่ึงมี
ผลดีตอการควบคุมภายในใหเกิดการสื่อสาร 
ประสานงาน และสรางความเขาใจตรงกนัในทาง
ปฎิบัติที่ไมใหผิดกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ   
              สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึง
ตองประสานความรวมมือกบังานประชาสัมพันธของ
สํานักงานปลดัดวย เนื่องจากเปนหนวยงานหลักของ
การประชาสัมพันธขององคกร และสวนการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม มีการวางแผนการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธที่มีความพรอมเพื่อรองรับให
กระบวนการประชาสัมพันธขององคกรเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพดวย  เนื่องจากกจิกรรมของสวน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีปริมาณมาก ทํา
ใหการควบคุมการสื่อสารมีมากตามมา  
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สรุปผลการประเมิน  :- 
 1. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ไดกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน     โดยการพิจารณา

จากสภาพแวดลอมของการควบคุมภายใน   และสภาพปญหาและขอบกพรองของการปฎิบัติงาน         ซึ่งในบาง 
กิจกรรรมยังมีการควบคุมไมเพียงพอ   แตสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไดวางแผนการปรับปรุงอยาง

เหมาะสมกับความเสี่ยงหรือจดุออนที่เกิดขึ้น  โดยจะกาํหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุกงาน คือ งาน

บริหารงานดานการศึกษา  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม    งานสงเสริมการทองเที่ยวและ

กิจการกีฬา ตลอดจนถึงงานดานสวัสดิการสังคม   การสงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน  การ

จัดระเบียบชุมชน  โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบงานทุกงานนําเสนอขอบกพรองและจุดออนของการปฎิบัติงาน

รวมกัน  เพื่อการกําหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคลองกับความเสี่ยง  ซึ่งจะทาํใหการควบคุมมี

ประสิทธิภาพเปนที่นาพึงพอใจ 
 2. ดําเนินการกับเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามกฎ   ระเบียบ   และวิธีการควบคุมตามแตความเหมาะสม  

และส่ังกําชับใหหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่    และชวยเหลือ

ในการแกไขขอบกพรองเปนชั้นแรกโดยทันที  หากควบคุมไมไดหัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จะตองรายงานผลตอผูบริหาร  เพื่อปองกันการรุกรามของปญหา  

 3. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการบริหารจัดการดานการศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม  งานดานสวัสดิการสังคมโดยตรง          ซึ่งประกอบไปดวยเนื้องานอยางหลากหลาย  

การควบคุมภายในจึงตองใชความระมดัระวังในการกําหนดความเสี่ยงที่เปนความเสี่ยงจากองคประกอบ

ภายนอกองคกรดวย  ดังนั้น การกําหนดวธิกีารประเมินโดยใชการสอบถามความพึงพอใจจากบุคคลภายนอกใน

การปฎิบัติงานของเจาหนาที่ในสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จงึเปนอีกวิธีการหนึ่งที่มีความเหมาะสม
กับการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

 ชื่อผูรายงาน     
     (นางสาวสทุราทิพย   บุญมี) 

                                                                                        ตําแหนง                     นักวิชาการศึกษา 
    รักษาการในตําแหนงหวัหนาสวน                 
                การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

                                                                          วันท่ี                30    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2549 
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