แบบ ปอ.2
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน พ.ศ. 2555
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญต่อการควบคุม
ภายใน มีการยอมรับข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน การ
พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อ
การควบคุมภายใน และให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยใช้แผนการปรับปรุงที่
กําหนดไว้จึงทําให้การดําเนินการควบคุมภายในเป็นไปตาม
แนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544
1.2 ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญต่อการมีศีลธรรม
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณขององค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมที่
กําหนดไว้ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ทําให้
สามารถควบคุมการปฏิบตั ิงานไปในแนวทางที่โปร่งใส
1.3 วิสัยทัศน์ นโยบาย ทัศนคติ และรูปแบบการ
บริหารงานของผู้บริหารเอื้อต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมีผลต่อการจัดคนเข้ารับการ
ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ การมอบหมายอํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างเหมาะสม และการกําหนดนโยบายการ
ปฏิบัติงานเอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส มีความเป็น
ธรรม และมีประสิทธิภาพ
1.4 ความรู้ความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงานของ
ผู้บริหารและบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาการ
ควบคุมภายในให้เป็นระบบระเบียบตามแผนการปรับปรุง
1.5 โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และปรับปรุงความเสี่ยงให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยมขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ดําเนินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แนวทางของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างขององค์กรที่มีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน การปฏิบัติงาน ข้อบกพร่อง
และปัญหาจึงแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมกับ
สามารถวางแผนการปรับปรุงได้ตรงตามจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยงต่างๆ
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2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรและระดับ
กิจกรรมอย่างชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการควบคุม
ภายในและเป้าหมายความสําเร็จของงานในแต่ละส่วนของ
องค์กร
2.2 การกําหนดกิจกรรมความเสีย่ งเกี่ยวกับงบประมาณ
และทรัพยากรอย่างเหมาะสม เนือ่ งจากงบประมาณและ
ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบของความเสี่ยงทีส่ ําคัญของส่วน
การคลัง
2.3ความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงภายในองค์กรที่ถูก
แสดงออกมาจากผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมมา ของเจ้าหน้าที่
และความเสีย่ งภายนอกองค์กรที่เอื้อต่อประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานเมื่อมีการวิเคราะห์กําหนดความเสี่ยงอย่าง
ชัดเจนและครอบคลุมกับการปฏิบตั ิงาน ทําให้การควบคุม
ความเสีย่ งหรือการวางแผนการปรับปรุงมีความเหมาะสมต่อ
การควบคุม
2.4 ความเสี่ยงที่อาจมีการควบคุมได้ยากจะถูกวิเคราะห์
และวินิจฉัยการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุม
ให้สามารถควบคุมได้ทุกความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและ
พิจารณาไม่ให้เกิดผลเสียน้อยทีส่ ุด

การประเมินความเสีย่ งขององค์การบริหารส่วนตําบล
พลงตาเอี่ยม ได้ดําเนินการประเมินความเสีย่ งโดยยึดการ
ประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานของส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม 4 ส่วน คือ สํานัก
ปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ ซึ่งการ
ประเมินความเสี่ยงได้ประเมินจากจุดอ่อนของการ
ปฏิบัติงานของแต่ละงานแต่ละส่วนที่กําหนดไว้ตามเอกสาร
ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและความเสี่ยงได้รับการ
ปรับปรุงที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน
การระบุความเสี่ยงกระทําโดยพนักงานส่วนตําบลระดับ
3 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 การระบุความเสี่ยงจึงไม่ได้
เกิดจากผูบ้ ริหารเพียงผูเ้ ดียว

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 นโยบายการบริหารงานองค์กรของผู้บริหารที่เอื้อต่อ
การจัดกิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง ที่สร้างความมั่นใจว่าจะ
ทําให้การควบคุมนั้นประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดี
3.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่จะทําให้กิจกรรมการ
ควบคุมเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการ
ดําเนินกิจกรรมการาควบคุมอย่างมีทิศทางประสบผลสําเร็จ
ได้
3.3 การกํากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และการควบคุมความเสีย่ งในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่
กับโครงสร้างการบังคับบัญชาในแต่ละส่วน
3.4 กิจกรรมการควบคุมเกิดจากองค์ประกอบภายใน
องค์กรมากกว่าภายนอกองค์กร เนื่องจากกิจกรรมการ
ควบคุมภายในองค์กรมีอยู่แล้ว และดําเนินการมาโดยตลอด
ทําให้การปฏิบัตติ ิงานของเจ้าหน้าที่เกิดความระมัดระวังอยู่
เป็นประจํา

ความเสีย่ งขององค์การบริหารส่วนตํากบลพลงตาเอี่ยม ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานดังนั้นกิจกรรมการควบคุมจึง
เป็นกลไกที่จะควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมกิจกรรมควบคุม และกลไก
ควบคุมที่จะทําให้การควบคุมความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดคือกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายการา
บริหารงานองค์กรของผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยมดําเนินการควบคุม
ความเสีย่ งโดยการให้หัวหน้าส่วนทั้ง 4 ส่วน คือ หัวหน้า
สํานักงานปลัด หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้าส่วนโยธา และ
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ กํากับ ดูแล และติดตามพร้อมแก้ไข
ความเสีย่ ง
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4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 การติดต่อสื่อสารภายในองค์การเกิดการประสานงาน
อย่างรวดเร็วและมีความสัมพันธ์ทดี่ ีในการสื่อสาร ทําให้
ประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ
และมักเกิดผลด้านลบน้อย
4.2 การสื่อสาร ประสานงานส่วนการคลัง ในเรื่องการเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
4.3 การรายงานผลทางการเงินและการดําเนินการตาม
นโยบายและระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมของแต่ละส่วน
มีการเชื่อมโยงให้ทุกส่วนรับทราบอย่างทั่วถึง
4.4 ผู้บริหารสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัตสิ ื่อสารไปยัง
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัตสิ ื่อสารสูผ่ ู้ปฏิบัติด้วยกันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จากองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กรมีผลทําให้องค์กรพัฒนาปรับปรุง ไปสูเ่ ป้าหมาย
ความสําเร็จของภารกิจได้
4.5 การสื่อสารในองค์กรสู่องค์กรภายนอกและประชาชน
ภายนอกมีองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์เป็นกลไก
เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เครือ่ งมือทางคอมพิวเตอร์
Internet วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน แผ่นพับ
ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กร
และชุมชน ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมูบ่ ้าน เป็นต้น
5.การติดตามประเมินผล
5.1 องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโดยใช้
วิธีการประเมินผลการควบคุมที่เหมาะสมกับกิจกรรมควบคุม
และมีกระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิธีการ
ประเมินผลนั้น
5.2 ในกรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องขององค์กรในแต่ละ
ส่วนจะกําหนดวิธีการประเมินผลโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงก่อนแล้วจึงกําหนดการเลือกวิธีการ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมินการปรับปรุง
5.3 การประเมินผลส่วนใหญ่จะยึดกลไกของกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับเป็นหลัก เนือ่ งจากป้องกันความไม่
ถูกต้องและให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง
5.4 วิธีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านจําเป็นต้องใช้การ
ประเมินผลจากผู้บังคับบัญชาเนื่องจากมีผลต่อการพัฒนางาน
ของแต่ละส่วนเป็นสําคัญ

ส่วนการควบคุมการสื่อสารของทุกส่วนราชการ มีกิจกรรม
โครงการที่ต้องประสานงานภายในอยู่ตลอดเวลา

การติดตามประเมินผลการควบคุมายในขององค์การ
บริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ยึดการปฏิบัตติ ามแนวทาง
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเป็นสําคัญและถือปฏิบัติ
ในวิธีการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการาควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

-4ผลการประเมินโดยรวม
1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ขาดการควบคุมอย่างจริงจัง แต่หน่วยงานได้วาง
แผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกําหนดให้มีการปะเมินความเสี่ยงทุกส่วนภายในองค์กร โดยให้ผู้รับผิดชอบงาน
ทุกงานนําเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกําหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับความเสี่ยงทุกงาน ทุกส่วน ซึ่งจะทําให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ
2. ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามแต่ความเหมาะสม
และสั่งกําชับให้ผู้บริหารทุกระดับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และช่วยเหลือในการแก้ไขข้อบกพร่องเป็น
ชั้นแรก เพื่อป้องกันการรุกรามของปัญหา และจะเน้นสําคัญในส่วนการคลัง กรณีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด

(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพลงตาเอี่ยม
วันที่ 30 กันยายน 2555

