
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคมุภายในระดบัองคก์ร  แบบ ปอ.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.๒ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

สรุปผลการประเมินองคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑  ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญต่อการ
ควบคุมภายใน  มีการยอมรับข้อบกพร่องในการ
ปฏิบัติงาน  การพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ  มี
ทัศนคติท่ีดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน  และให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการควบคุมภายในเป็น
อย่างดี  โดยใช้แผนการปรับปรุงท่ีก าหนดไว้จึงท าให้
การด าเนินการควบคุมภายในเป็นไปตามแนวทางท่ี
เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   
 
๑.๒  ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญต่อการมี
ศีลธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม 
ท่ีก าหนดไว้ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี   
ท าให้สามารถควบคุมการปฏิบัติงานไปในแนวทางท่ี
โปร่งใส 
 
๑.๓  วิสัยทัศน์  นโยบาย  ทัศนคติ  และรูปแบบการ
บริหารงานของผู้บริหารเอื้อต่อการพัฒนาการควบคุม
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมีผลต่อการจัดคนเข้า
รับการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ  การมอบหมายอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม  และการ
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อย่างโปร่งใส  มีความเป็นธรรม  และมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๔  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ของผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงในการ
พัฒนาการควบคุมภายในให้เป็นระบบระเบียบตาม
แผนการปรับปรุง 
 
๑.๕  โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการตรวจสอบ  ควบคุม  
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและปรับปรุงความ
เส่ียงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

 
 
มาตรฐานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามแนวทางของระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้าง
ขององค์กรท่ีมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ชัดเจน  การปฏิบัติงาน  ข้อบกพร่องและปัญหาจึง
แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมกับ
สามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือ
ความเส่ียงต่างๆ   

 



-๒- 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับ
กิจกรรมอย่างชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ควบคุมภายในและเป้าหมายความส าเร็จของงานใน
แต่ละส่วนขององค์กร 
 
๒.๒  การก าหนดกิจกรรมความเส่ียงเกี่ยวกับ
งบประมาณและทรัพยากรอย่างเหมาะสม  เนื่องจาก
งบประมาณและทรัพยากรเป็นองค์ประกอบของความ
เส่ียงท่ีส าคัญของส่วนการคลัง 
 
๒.๓  ความเส่ียงส่วนใหญ่เป็นความเส่ียงภายในองค์กร
ท่ีถูกแสดงออกมาจากผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา  ของ
เจ้าหน้าท่ีและความเส่ียงภายนอกองค์กรท่ีเอื้อต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเมื่อมีการวิเคราะห์
ก าหนดความเส่ียงอย่างชัดเจนและครอบคลุมกับการ
ปฏิบัติงาน  ท าให้การควบคุมความเส่ียงหรือการวาง
แผนการปรับปรุงมีความเหมาะสมต่อการควบคุม 
 
๒.๔  ความเส่ียงท่ีอาจมีการควบคุมได้ยากจะถูก
วิเคราะห์และวินิจฉัยการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
ของการควบคุมให้สามารถควบคุมได้ทุกความเส่ียง
อย่างเหมาะสมและพิจารณาไม่ให้เกิดผลเสียน้อยท่ีสุด 

 
การประเมินความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบล                
บ้านร่อม  ได้ด าเนินการประเมินความเส่ียงโดยยึด
การ 
ประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ๓  ส่วน  คือ  
ส านักปลัด  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา    ซึ่งการ
ประเมินความเส่ียงได้ประเมินจากจุดอ่อนของการ
ปฏิบัติงานของแต่ละงานแต่ละส่วนท่ีก าหนดไว้ตาม
เอกสารของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและความ
เส่ียงได้รับการปรับปรุงท่ีก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
    การระบุความเส่ียงกระท าโดยพนักงานส่วนต าบล
ระดับ  ๓  ระดับ  ๕  ระดับ  ๖  ระดับ  ๗  การระบุ
ความเส่ียงจึงไม่ได้เกิดจากผู้บริหารเพียงผู้เดียว 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑  นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารที่
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง  ท่ีสร้าง
ความมัน่ใจว่าจะท าให้การควบคุมนั้นประสบผลส าเร็จ
ได้เป็นอย่างดี 
 
๓.๒  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีจะท าให้
กิจกรรมการควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง  ซึ่งสามารถ
เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมอย่างมี
ทิศทางประสบผลส าเร็จได้ 
๓.๓  การก ากับ  ดูแล  และติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและการควบคุมความเส่ียงในการปฏิบัติงาน
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบังคับบัญชาในแต่ละส่วน 
๓.๔  กิจกรรมการควบคุมเกิดจากองค์ประกอบ
ภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กร  เนื่องจาก
กิจกรรมการควบคุมภายในองค์กรมีอยู่แล้ว  และ
ด าเนินการมาโดยตลอดท าให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีเกิดความระมัดระวังอยู่เป็นประจ า 

 
ความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังนั้นกิจกรรมการ
ควบคุมจึงเป็นกลไกท่ีจะควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมกิจกรรม
ควบคุม  และกลไกควบคุมท่ีจะท าให้การควบคุม
ความเส่ียงเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือกฎหมาย  
ระเบียบข้อบังคับ  และนโยบายการบริหารงาน
องค์กรของผู้บริหาร 
    องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ด าเนินการ
ควบคุมความเส่ียงโดยการให้หัวหน้าส่วนท้ัง ๓ ส่วน  
คือ  หัวหน้าส านักงานปลัด  หัวหน้าส่วนการคลัง  
หัวหน้าส่วนโยธา  ก ากับ  ดูแล  และติดตามพร้อม
แก้ไขความเส่ียง 



-๓- 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/

ข้อสรุป 
๔.  ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑  การติดต่อส่ือสารภายในองค์การเกิดการประสานงานอย่างรวดเร็วและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีในการส่ือสาร  ท าให้ประสิทธิภาพของการส่ือสารข้อมูลข่าวสารมี
ประสิทธิภาพและมักเกิดผลด้านลบน้อย 
๔.๒  การส่ือสาร  ประสานงานส่วนการคลัง  ในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
๔.๓  การรายงานผลทางการเงินและการด าเนินการตามนโยบายและระเบียบต่างๆ  ท่ี
ใช้ในการควบคุมของแต่ละส่วนมีการเช่ือมโยงให้ทุกส่วนรับทราบอย่างท่ัวถึง 
๔.๔  ผู้บริหารส่ือสารไปยังผู้ปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติส่ือสารไปยังผู้บริหาร  และผู้ปฏิบัติ
ส่ือสารสู่ผู้ปฏิบัติด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จากองค์ประกอบของ
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรมีผลท าให้องค์กรพัฒนาปรับปรุง  ไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ
ของภารกิจได้ 
๔.๕  การส่ือสารในองค์กรสู่องค์กรภายนอกและประชาชน 
     ภายนอกมีองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์เป็นกลไกเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร  
โดยใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์  Internet  วิทยุชุมชน  หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรและชุมชน  ท่ี
อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน  เป็นต้น 

 
ส่วนการควบคุมภาย
การส่ือสารของทุก
ส่วนราชการ  มี
กิจกรรมโครงการท่ี
ต้องประสานงาน
ภายในอยู่ตลอดเวลา 

๕.  การตดิตามประเมินผล 
๕.๑  องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยใช้วิธีการประเมินผลการควบคุม
ท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมควบคุมและมีกระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิธีการ
ประเมินผลน้ัน 
๕.๒  ในกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องขององค์กรในแต่ละส่วนจะก าหนดวิธีการ
ประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงก่อนแล้วจึงก าหนดการเลือก
วิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับการประเมินการปรับปรุง 
๕.๓  การประเมินผลส่วนใหญ่จะยึดกลไกของกฎหมายระเบียบและข้อบังคับเป็นหลัก  
เน่ืองจากป้องกันความไม่ถูกต้องและให้เป็นไปตามแนวทางท่ีถูกต้อง 
๕.๔  วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องใช้การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา
เน่ืองจากมีผลต่อการพัฒนางานของแต่ละส่วนเป็นส าคัญ 

 
การติดตาม
ประเมินผลการควบคุ
มายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านร่อม  ยึดการ
ปฏิบัติตามแนวทาง
กฎหมาย  ระเบียบ  
และข้อบังคับเป็น
ส าคัญและถือปฏิบัติ
ในวิธีการตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน  ว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  
พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 
 



-๔- 
ผลการประเมินโดยรวม 
  ๑.บางกิจกรรมยังขาดการควบคุมอย่างจริงจัง    แต่หน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่าง
รัดกุม  โดยจะก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงทุกส่วนภายในองค์กร  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงาน
น าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติร่วมกัน  เพื่อก าหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ความเส่ียงทุกงาน ทุกส่วน  ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพท่ีน่าพึงพอใจ 
 ๒. ด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และวิธีการควบคุมตามแต่ความ
เหมาะสมและส่ังก าชับให้ผู้บริหารทุกระดับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  และช่วยเหลือในการแก้ไข
ข้อบกพร่องเป็นช้ันแรก  เพื่อป้องกันการรกุรามของปัญหา  และจะเน้นส าคัญในส่วนการคลัง  กรณีการปฏิบัติ
ท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณ  และติดตามการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด 
 
 

(นายสัมภาษ   อยู่พร้อม) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  

วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 
 

 


