
แบบ ปอ.2 
 

ชื่อหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคํา 
อําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย 

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร 
ณ  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2549 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    1.1 ผูบริหารและบุคลากรใหความสําคญัตอการ

ควบคุมภายใน มกีารยอมรบัขอบกพรองในการ

ปฎิบัติงาน การพัฒนางานใหเกิดประสทิธภิาพ โดยใช

แผนการปรับปรุงที่กาํหนดไว  จึงทําใหการดําเนินการ

ควบคุมภายในเปนไปตามแนวทางที่เหมาะสม และ

เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน 

วาดวยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 

     1.2 ผูบริหารและบุคลากรใหความสาํคญัตอการมี

ศีลธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตยในการ

ปฎิบัติงาน ตามจรรยาบรรณขององคการบริหารสวน

ตําบลเวียงพางคําทีก่ําหนดไวควบคุมการประพฤติ

ปฎิบัติของเจาหนาที ่ทาํใหสามารถควบคุมการ

ปฎิบัติงานไปในแนวทางที่โปรงใส 

     1.3 วิสัยทศัน  นโยบาย  ทัศนคต ิและรูปแบบการ

บริหารงานของผูบริหารเอื้อตอการพัฒนาการควบคุม

ภายในองคกรใหมีประสิทธภิาพ มีผลตอการจัดคนเขา

รับการปฎิบัติงานในสวนตาง ๆ การมอบหมายอํานาจ

หนาที่ความรบัผิดชอบอยางเหมาะสม  และการ

กําหนดนโยบายการปฎิบัติงานที่เอื้อตอการ

ปฎิบัติงานอยางโปรงใส มีความเปนธรรม และมี

ประสิทธิภาพ 

      

 

          มาตรฐานการควบคมุภายในขององคการ

บริหารสวนตําบลเวียงพางคาํขึ้นอยูกบัสภาพแวดลอม

ที่มีผลตอการดําเนนิการควบคุมภายในใหมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามแนวทางของระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกาํหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยเฉพาะ

อยางยิ่งโครงสรางขององคกรที่มีการแบงแยกหนาที่

ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  การปฎบัิติงาน  ขอบกพรอง 

และปญหาจงึแสดงใหเหน็ไดอยางชัดเจนมากยิง่ขึ้น 

พรอมกับสามารถวางแผนการปรับปรุงไดตรงตาม

จุดออนหรือความเสีย่งนั้น ๆ   
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      1.4 ความรูความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุง

งานของผูบริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงใน

การพัฒนาการควบคุมภายในใหเปนระบบระเบียบ

ตามแผนการปรับปรุง 

      1.5 โครงสรางองคกรเอือ้ตอการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของเจาหนา และปรับปรุง

ความเสีย่งใหบรรลุตามวัตถปุระสงคที่กาํหนด 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 
      2.1 การกาํหนดวัตถุประสงคระดับองคกรและ

ระดับกิจกรรมอยางชัดเจน  สอดคลองกับเปาหมาย

การควบคุมภายในและเปาหมายความสาํเร็จของงาน

ในแตละสวนขององคกร 

      2.2 การกาํหนดกิจกรรมความเสีย่งเกี่ยวกบั

งบประมาณ และทรัพยากรอยางเหมาะสม เนื่องจาก

งบประมาณและทรัพยากรเปนองคประกอบของความ

เสี่ยงที่สําคัญของสวนการคลัง 

      2.3 ความเสี่ยงสวนใหญเปนความเสี่ยงภายใน

องคกรที่ถกูแสดงออกมาจากผลการปฎิบัติงานที่ผาน

มา ของเจาหนาที ่และความเสี่ยงภายนอกองคกรที่

เอื้อตอประสิทธิภาพของการปฎิบัติงาน  เมือ่มีการ

วิเคราะหกําหนดความเสี่ยงอยางชัดเจนและ

ครอบคลุมกับการปฎิบัติงาน ทําใหการควบคุมความ

เสี่ยง หรือการวางแผนการปรับปรุงมีความเหมาะสม

ตอการควบคุม 

      2.4 ความเสี่ยงที่อาจมกีารควบคุมไดยาก จะถูก

วิเคราะหและวินิจฉัยการดําเนินการแกไขขอบกพรอง

ของการควบคมุ ใหสามารถควบคุมไดทุกความเสีย่ง

อยางเหมาะสมและพิจารณาไมใหเกิดผลเสียนอย

ที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          การประเมินความเสีย่งขององคการบริหารสวน

ตําบลเวียงพางคํา ไดดําเนินการประเมนิความเสีย่ง

โดยยึดการประเมินความเสีย่งการปฎิบัติงานของสวน

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 4 

สวน คือ สํานกังานปลัด  สวนการคลัง  สวนโยธา  

และสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งการ

ประเมินความเสี่ยงไดประเมนิจากจุดออนของการ

ปฎิบัติงานของแตละงาน แตละสวนที่กาํหนดไวตาม

เอกสารของสาํนักงานตรวจเงินแผนดิน  และความ

เสี่ยงไดรับการปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงที่กาํหนด

ไวอยางชัดเจน 

          การระบุความเสีย่งกระทําโดยพนักงานสวน

ตําบลระดับ 3  ระดับ 5 และระดับ 6 การระบุความ

เสี่ยงจงึไมไดเกิดจากผูบริหารเพียงผูเดียว  
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3. กิจกรรมการควบคุม 
      3.1 นโยบายการบริหารงานองคกรของผูบริหารที่

เอื้อตอการจัดกิจกรรมควบคุมความเสีย่ง ที่สราง

ความมัน่ใจวาจะทําใหการควบคุมนัน้ ประสบ

ผลสําเร็จไดเปนอยางด ี

      3.2 กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่จะทําใหกิจกรรม

การควบคุมเปนไปอยางถูกตอง  ซึ่งสามารถเปน

แนวทางในการดําเนินกิจกรรมการควบคมุอยางมี

ทิศทางอยางประสบความผลสําเร็จได 

      3.3 การกาํกับ ดูแล และติดตามการปฎิบัติงาน

ของเจาหนาทีแ่ละการควบคมุความเสีย่งในการ

ปฎิบัติงาน ข้ึนอยูกับโครงสรางการบังคับบัญชาในแต

ละสวน  

       3.4 กิจกรรมการควบคุม เกิดจากองคประกอบ

ภายในองคกรมากกวาภายนอกองคกร เนื่องจาก

กิจกรรมการควบคุมภายในองคกรมีอยูแลว และ

ดําเนนิการมาโดยตลอด ทําใหการปฎิบัติงานของ

เจาหนาที่เกิดความระมัดระวังอยูเปนประจํา 

 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
       4.1 การตดิตอส่ือสารภายในองคการเกิดการ

ประสานงานอยางรวดเร็วและมีความสัมพนัธที่ดีใน

การสื่อสาร ทาํใหประสิทธิภาพของการสื่อสารขอมูล

ขาวสารมีประสิทธิภาพและมักเกิดผลดานลบนอย 

       4.2 การสือ่สาร ประสานงานสวนการคลัง ใน

เร่ืองการเบิก – จาย งบประมาณ เปนไปอยางสะดวก

และรวดเร็ว  

       4.3 การรายงานผลทางการเงนิและการ

ดําเนนิการตามนโยบายและระเบียบตาง ๆ ที่ใชใน

การควบคุมของแตละสวน มีการเชื่อมโยงใหทุกสวน

รับทราบอยางทั่วถงึ 

 

      ความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพาง

คํา สวนใหญเกิดขึ้นจากการปฎบัิติงาน ดังนั้น 

กิจกรรมการควบคุมจึงเปนกลไกที่จะควบคุมการ

ปฎิบัติงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการควบคุม 

กิจกรรมควบคุม และกลไกควบคุมที่จะทาํใหการ

ควบคุมความเสี่ยงเกิดประสทิธิภาพมากทีสุ่ด คือ 

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั และนโยบายการ

บริหารงานองคกรของผูบริหาร  

      องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา ดําเนนิการ

ควบคุมความเสี่ยง โดยการใหหวัหนาสวนทั้ง 4 สวน 

คือ หัวหนาสํานักงานปลัด  หัวหนาสวนการคลัง  

หัวหนาสวนโยธา  และหวัหนาสวนการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม  กํากับ ดูแล และติดตาม พรอมแกไข

ความเสีย่งโดยทนัท ี 

 

 

 

 
 
 
      ขอมูลขาวสารสารสนเทศและการติดตอส่ือสารใน

การควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบล

เวียงพางคํา สามารถสื่อสารในระดับผูบริหารถึง

ผูปฎิบัติ ผูปฎิบัติถึงผูบริหาร ผูปฎิบัติถึงผูปฎิบัติ และ

องคกรภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ และมผีลสําเร็จ

มากวาผลดานลบ  การสื่อสารมีความเหมาะสมที่จะ

ใชเปนกลไกในการควบคุมใหเกิดความเขาใจใน

นโยบาย ระเบยีบในการปฎิบัติงานที่ตรงกนัไดเปน

อยางด ีเนื่องจากงานหลักในการประชาสมัพันธของ

องคกรมีการพฒันาระบบการสื่อสารประชาสัมพนัธ

อยางตอเนื่อง      
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       4.4 ผูบริหารสื่อสารไปยังผูปฎิบัติ ผูปฎิบัติส่ือสาร

ไปยังผูบริหาร และผูปฎิบัติส่ือสารสูผูปฎิบัติดวยกัน 

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ จากองคประกอบของ

ความสัมพันธที่ดีในองคกร มีผลทําใหองคกรพัฒนา 

ปรับปรุง ไปสูเปาหมายความสําเร็จของภารกิจได 

         4.5 การสื่อสารในองคกรสูองคกรภายนอก และ

ประชาชนภายนอก มีองคประกอบของการ

ประชาสัมพันธเปนกลไกเชือ่มโยงขอมูลขาวสาร โดย

ใชเครื่องมือทางคอมพิวเตอร Internet  วทิยุชุมชน  

แผนพับ ปายประชาสัมพันธ  ที่อานหนงัสือพิมพ

หมูบาน เปนตน 
5. การติดตามประเมินผล 
          5.1 องคกรมีการติดตามประเมนิผลการ

ควบคุมภายในโดยใชวธิีการประเมินผลการควบคุมที่

เหมาะสมกับกิจกรรมควบคุม และมีกระบวนการ

เปนไปตามหลกัเกณฑของวธิีการประเมนิผลนั้น 

          5.2 ในกรณีพบจุดออนหรือขอบกพรองของ

องคกรในแตละสวนจะกาํหนดวิธกีารประเมินผลโดย

การวิเคราะหความเสีย่งและแผนการปรับปรุงกอน

แลวจึงกาํหนดการเลือกวธิกีารประเมนิผลที่เหมาะสม

กับการประเมนิกาปรับปรุง        

          5.3 การประเมินผลสวนใหญจะยึดกลไกของ

กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ เปนหลกั เนื่องจาก

ปองกันความไมถูกตองและใหเปนไปตามแนวทางที่

ถูกตอง  

          5.4 วธิกีารประเมนิผลการปฎิบัติงาน

จําเปนตองใชการประเมนิผลจากผูบังคับบัญชา 

เนื่องจากมีผลตอการพัฒนางานของแตละสวนเปน

สําคัญ 

      สวนการควบคุมการสื่อสารของสวนการคลัง มี

กิจกรรมการตรวจสอบรายงานผลทางการเงิน การ

จัดทําบัญช ีและรายงานผลใหสภารับทราบ

งบประมาณรายจาย และรายไดอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

        การติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในของ

องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคาํยึดการปฎิบัติ

ตามแนวทางกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับเปน

สําคัญ และถอืปฎิบัติในวิธกีารตามระเบยีบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
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ผลการประเมินโดยรวม 
 1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไมเพียงพอ  ขาดการควบคุมอยางจริงจงั     แตหนวยงานไดวางแผนการ

ปรับปรุงอยางรัดกุม โดยจะกาํหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุกสวนภายในองคกร  โดยใหผูรับผิดชอบงานทุก

งานนําเสนอขอบกพรองและจุดออนของการปฎิบัติงานรวมกัน  เพื่อกําหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคลอง

กับความเสี่ยงทุกงาน ทุกสวน ซึ่งจะทาํใหการควบคุมมีประสิทธิภาพที่นาพึงพอใจ 

 2. ดําเนินการกับเจาหนาที่ที่ไมปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และวิธีการควบคุมตามแตความเหมาะสม  และ

ส่ังกําชับใหผูบริหารทุกระดับดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และชวยเหลือในการแกไขขอบกพรองเปน

ชั้นแรก เพื่อปองกันการรุกรามของปญหา  และจะเนนสําคัญในสวนการคลัง กรณีการปฎิบัติที่เกี่ยวของกับ

งบประมาณ และติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือวิธีการควบคุมโดยเครงครัด 

 

 

ลายมือชื่อ  

(นายศิลาฤทธิ์    กวางทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

วันที่ 30  กันยายน  พ.ศ.2549 
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แบบ  ปส. 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบฯ ขอ 6  โดยผูตรวจสอบภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชยีงราย 
 

แบบที่  1  กรณีไมพบขอบกพรอง  หรือขอสังเกตที่มีนัยสําคัญ 
 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 
  ขาพเจา   ไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน     ขององคการบริหารสวนตําบล

เวียงพางคํา  สําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548   ถึงวันที่  30 กันยายน   พ.ศ. 2549      ตามแนวทาง

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร

คําแนะนํา      การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน       วาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  ขอ 6  การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวัง  รอบคอบ

และเหมาะสม  ผลการสอบทานไมพบวาองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําไมดําเนินการตามแนวทางการ

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกลาว       และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวย

การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.2544 

 

   ลายมือชื่อ  รอยโท ihvpFm……………………(ผูตรวจสอบภายใน) 

(กิตติชัย    เจริญยิ่ง) 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลเวียงพางคํา 

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2549 

         

 

               ลายมือชื่อ   ihvpFm…………………… 

(นายศิลาฤทธิ์     กวางทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 

วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2549 

 

 

 

 

 

 



แบบ  ปอ.1 
 

รายงานความเห็นเกีย่วกบัการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 
(ตามระเบียบฯ ขอ 6) 

แบบที่  1  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสาํคัญ 
 

เรียน   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
  การประเมินการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา    สําหรับงวดตั้งแต 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548  ถึงวันที่  30  เดือนกันยายน  2549  ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ซึ่งกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนําการ

จัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ขอ  6  ระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  ไดจัด

ใหมีข้ึนตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม

ภายใน พ.ศ.2544  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลเวียงพางคํา       จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล        และ

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร   ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน   การปองกันหรือลด

ความผิดพลาด   ความเสียหาย   การรั่วไหล   การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต     ดานความเชื่อถือไดของรายงาน

ทางการเงิน  และการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและ

นโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

  แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา

ตามตนทุนที่ใชโดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมินประโยชน

ที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ  ทั้งนี้  คาใชจายไมควร เกินประโยชนที่

จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด นอกจากนี้อาจเกิด

ขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได  เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยูในการ

ควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละลายการควบคุมรวมทั้งขอจํากัดดานทรัพยากร ดาน

กฎหมายหรือเกี่ยวกับกฎระเบียบ  ของทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม

เวลาเนื่องจากสถานการณและสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป  

  จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลเวียงพาง

คําสําหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548   ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2549  เปนไปตาม

มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินเงินแผนดินกําหนดมีความเพียงพอ       และบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง 

 

 

 



 
แบบ  ปอ.1 

 

  ทั้งนี้ไดแนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในของงวดแรก รวมทั้งสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในมาพรอมนี้แลว 

 

 

 

ลายมือชื่อ  

(นายศิลาฤทธิ ์     กวางทอง) 

              นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเวียงพางคํา 

                  วันที่   30  กันยายน  พ.ศ.2549 
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