
องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1) ส านักงานปลัด 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
     1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
 
     
 
 1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
     1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
1.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 หัวหน้าส านักงานปลัดมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม
การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
8 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและ
แผนงานกฎหมายและคดี งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานกิจการสภา งานส่งเสริมการเกษตร งาน
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน และงานสาธารณสุขและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  โ ด ย มี หั ว ห น้ า ส า นั ก ป ลั ด  เ ป็ น
ผู้บังคับบัญชา  
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทั กษะความสามารถของบุ คล ากร  และมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประชุม
ร่วมกัน 
 
 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2) กองคลัง 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
     1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
 
     
 
 1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจู ง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
     1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
 
1.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ผู้อ านวยการกองคลังมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม
การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
4 งาน ได้แก่ งานการเงิน ,งานบัญชี ,งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้และงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน โดย
มีผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชา  
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทั กษะความสามารถของบุ คล ากร  และมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประชุม
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

3) กองช่าง 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
     1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
   
   1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
   1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 

 
 
1.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 หัวหน้าส านักงานปลัดมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม
การปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
4 งาน ได้แก่ งานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุม
อาคาร งานสาธารณูปโภค และงานฝังเมือง โดยมี
ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชา  
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทั กษะความสามารถของบุ คล ากร  และมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประชุม
ร่วมกัน 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
     1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
 
     
 1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่ งมั่นในการสร้าง
แรงจูง ใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
      
1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
 
1.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.2 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯมีทัศนคติที่ดีและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่น
ที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการ
ติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมี
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
4 งาน ได้แก่ งานบริหารการศึกษา ,งานส่งเสริม
การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ,งานข้อมูล สถิติ 
และประเมินผล และงานกีฬา นันทนาการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทั กษะความสามารถของบุ คล ากร  และมี ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร
รับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประชุม
ร่วมกัน 
 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

     1) ส านักงานปลัด 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ร ะบุ แ ล ะป ระ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย งที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 
 
     2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

     

 
2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้ 
2.2 หัวหน้าส านักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของ
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และ
จัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว ส านักงานปลัดพบ
จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก 4 
กิจกรรม  ดังนี้ 
1) กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ
บ ารุงรักษา เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความ
รอบคอบ บ ารุงรักษารถยนต์ 
2) กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานงานด้าน
ป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยยังมีไม่เพียงพอ 
และครุภัณฑ์ยาน พาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน 
3) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม
หลักการป้องกัน ๕ ป. เนื่องจากรอให้ อสม.มาดูแล 
4) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เนื่องจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้าผู้เสพ 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

 
2) กองคลัง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ร ะบุ แ ล ะป ระ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย งที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 
 
     2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 

 
2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้ 
2.2 ผู้อ านวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และ
จัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองคลังพบจุดอ่อน/
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 3 กิจกรรม  ดังนี้ 
1 .  กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
เนื่ องจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่
ครบถ้วน 
  สาเหตุ     
- ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ 
- พ้ืนที่มีขนาดใหญ่ 
- เจ้าหน้าที่มีน้อยและมีงานประจ า 
2.  กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
เนื่องจาก 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการ   
  ปฏิบัติงาน 
- ความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร 
3. กระบวนงานการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ 
เนื่องจากมีลูกหนี้ภาษีค้างช าระจ านวนมาก 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
     2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

3) กองช่าง 
2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
2.2  การระบุ ค วาม เสี่ ย งที่ มี ผลต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 

2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้ 
2.2 ผู้อ านวยการกองช่างและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และ
จัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง จาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองช่างพบจุดอ่อน/
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 3 กิจกรรม  ดังนี้ 
1) กิจกรรมงานส ารวจ ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงท าให้
การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือ
แนวต่างๆต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย  4  คน 
และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
เช่นครุภัณฑ์ส ารวจ 
2) กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง  เนื่องจากการ
ก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตาม
มาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน  มีเพียง 1 คน  ท าให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง 

 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 

 

 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 
3) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ร ะบุ แ ล ะป ระ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย งที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
     2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า เนื่องจาก 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน ทั้งนี้
เพ่ือความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน 
และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตาม
หลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้ 
2.2 ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
และจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง 
และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว กองการศึกษาฯ
พบจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก           
1 กิจกรรม  ดังนี้ 
1) กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย เกิดจากการขาด
ความเข้าใจในพัฒนาการตามแต่ละวัยของเด็กที่ครู
ต้องจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย  
ปัจจัยเสี่ยง 
๑. ครู/ผู้ดูแลเด็ก ไม่สามารถวัดประเมินผลได้ถูกต้อง
ตามแต่ละวัย 
2. ขาดความต่อเนื่องในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่
เหมาะสมตามวัย 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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     2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
     2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 
 

1) ส านักงานปลัด 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
     3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไปด้านเทคโนโลยี  เ พ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
     3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 
 

 

2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 
 

3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
3.2 ส านักงานปลัดได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การควบคุมภายใน และมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากร
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง 
3.3.1. กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและ
การบ ารุ งรักษา  โดยให้ เจ้ าหน้าที่ พัสดุติดตาม 
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
3.3.2.กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  โดยแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่
ช่วย  จพง.ป้องกันฯและจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่า
บ ารุง รักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานป้องกัน
ฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
3.3.3 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
จากโรคติดต่อ โดยส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. 
3.3.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
โดยจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุด
เสี่ยงหมู่บ้านเพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 
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2) กองคลัง 
3. กิจกรรมควบคุม 
   3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
    
 
3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไปด้านเทคโนโลยี  เ พ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
         
3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 
 
 

 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
3.2 กองคลังได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ควบคุมภายใน และมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากร
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง 
3.3.1. กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๑) จัดท าโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้ครบถ้วน 
2) จัดท าแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
3) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
4) ให้ผู้อ านวยการก าชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้
ภาษ ี
3.3.2 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
1) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหา
บุคลากรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว 
2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้
ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ 
3.3.3 กระบวนงานการพัฒนาด้านการจัดเก็บ
รายได้ 
1. จัดท าหนังสือเร่งรัดการช าระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษี
ให้ครบจ านวนทุกราย 
2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนใน
การยื่นเสียภาษี เช่น จัดท าเสียงตามสาย แผ่นพับ 
เป็นต้น 
3. จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 
เวลา 16.30-18.00 น. 
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3. กองช่าง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
    
 
  3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไปด้านเทคโนโลยี  เ พ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
     
 3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้

 

 
 

3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
3.2 ส านักงานปลัดได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การควบคุมภายใน และมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากร
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง 
3.3.1 กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ
ก่อสร้าง 
    1) การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
    2) การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและบริหารจัดการเป็นไป
ตามระเบียบ 
3.3.2 กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง   
    1) การใช้กฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
    2) การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบ 
3.3.3 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  
    1) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทันสมัย  มี อายุการใช้ งานได้นานยิ่ งขึ้น 
    2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
 
 
 
3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
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   3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไปด้านเทคโนโลยี  เ พ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
    3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 

 

 

 

 

1) ส านักงานปลัด 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4 .1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
     4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 
 
 
2) กองคลัง 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4 .1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

3.2 ส านักงานปลัดได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การควบคุมภายใน และมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากร
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี่ยง 
3.3.1 กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย 
    มีการกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
๑) จัดการประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจในการ
จัดท าหลักสูตรตลอดจนการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กในแต่ละช่วงอายุ 
2) มีการก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง จัดท า
รายงาน บันทึกการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้เป็นปัจจุบันและน าส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับชั้น 
3) มี การนิ เทศภายใน  เ พ่ือก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 

4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง เ พียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของส านักงานปลัด 
เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่างๆเช่นให้บริการ
ปรึกษาแนะน าและการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อ
เหตุการณ ์
5.3.2 จัดท าหนังสือแจ้งผู้ที่มีส่ วนร่วมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 
 

4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง เ พียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

 

3. กองช่าง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4 .1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
     4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

 

4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4 .1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
     4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองคลัง เพ่ือใช้
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่างๆเช่นให้บริการ
ปรึกษาแนะน าและการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อ
เหตุการณ ์
5.3.2 จัดท าหนังสือแจ้งผู้ที่มีส่ วนร่วมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง เ พียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองช่าง เพ่ือใช้
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่างๆเช่นให้บริการ
ปรึกษาแนะน าและการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อ
เหตุการณ ์
5.3.2 จัดท าหนังสือแจ้งผู้ที่มีส่ วนร่วมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 

4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่าง เ พียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของกองคลัง เพ่ือใช้
เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่างๆเช่นให้บริการ
ปรึกษาแนะน าและการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึงและทันต่อ
เหตุการณ ์



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
 
1) ส านักงานปลัด 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 
     5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่ ง ก า ร แ ก้ ไ ข ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 
 
 
 
2) กองคลัง 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 
     5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
3) กองช่าง 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน      

5.3.2 จัดท าหนังสือแจ้งผู้ที่มีส่ วนร่วมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพ่ือให้มีความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสม หรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5.2.2 มีการสรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพ่ือให้มีความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสม หรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5.2.2 มีการสรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
 
4) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน 
     5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพ่ือให้มีความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสม หรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5.2.2 มีการสรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
 

5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพ่ือให้มีความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสม หรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
5.2.2 มีการสรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 

5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 
   1. กิจกรรมการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้รถยนต์ส าหรับใช้ในภารกิจของ อบต. พนักงานขับรถยนต์ ไม่มีความรอบคอบ 
เอาใจใส่ดูแลรถยนต์ และขาดความระมัดระวังในการขับขี่ อาจท าให้รถยนต์ช ารุดเสียหายเร็ว กิจกรรมควบคุม 
โดยผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบ ารุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มี
สภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ หากเกิดเหตุช ารุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้
ผู้บังคบับัญชาตามล าดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันทีและให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 



    2. กิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เกิดจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและบรรเทาเทาสาธารณภัยโดยตรงยังมีไม่เพียงพอและครุภัณฑ์ยาน พาหนะวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้
ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน กิจกรรมควบคุม โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าบ ารุง 
รักษาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  3. กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ  ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพ้ืนที ่เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง 
ปฏิบัติ ตลอดจนการระบาดของโรควัณโรค  เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษา
อย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง กิจกรรมควบคุม โดยส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตาม
หลัก ๕ ป. ,จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านรักษ์ความสะอาดเพ่ือลดปริมาณลูกน้ ายุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
และใช้แบบสอบทานการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราป่วย อัตราการตาย 
    4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมควบคุม โดยจัดให้มี
การอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ,ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยง
หมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด 
   5. กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เนื่องจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ไมครบถ้วน สาเหตุผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ ,พ้ืนที่มีขนาดใหญ่และเจ้าหน้าที่มีน้อยและมีงาน
ประจ า โดยมีกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 

    ๑) จัดท าโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน 
    2) จัดท าแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
    3) ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน 
    4) ให้ผู้อ านวยการก าชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี 
6. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและความรู้ความเข้าใจด้านพัสดุของบุคลากร โดยมีกิจกรรมควบคุม ดังนี้ 
       1) เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านบุคลากรสรรหาบุคลากรเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งโดยเร็ว 
       2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดี
ก่อนลงมือปฏิบัติ 
   7. กระบวนงานการพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากมีลูกหนี้ภาษีค้างช าระจ านวน
มาก โดยมีกิจกรรมควบคุม ดังนี้  

    1) จัดท าหนังสือเร่งรัดการช าระภาษี แจ้งลูกหนี้ภาษีให้ครบจ านวนทุกราย 
    2) ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการยื่นเสียภาษี เช่น จัดท าเสียงตาม

สาย แผ่นพับ เป็นต้น 
       3) จัดให้บริการจัดเก็บภาษีนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 16.30 - 18.00 น. 
   8. กิจกรรมงานส ารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบก่อสร้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอ จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานส ารวจระดับหรือแนวต่างๆต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย 4  
คนและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์ส ารวจ กิจกรรมควบคุม โดยการใช้
กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยว กับการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ  และ
บริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ 



  9. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้าง
บางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตามข้อก าหนดของแบบก่อสร้างและ.เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน มีเพียง 1 คน  
ท าให้การควบคุมงานก่อ สร้างหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง  กิจกรรมควบคุม โดยการใช้กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตาม
ระเบียบ  
  10. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่
ครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน  และเจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้า
ให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจกรรมควบคุม โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้นและส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า
เป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

11. กิจกรรมงานการศึกษาปฐมวัย เกิดจากการขาดความเข้าใจในพัฒนาการตามแต่ละวัย
ของเด็กที่ครูต้องจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย โดยมีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

    ๑) ครู/ผู้ดูแลเด็ก ไม่สามารถวัดประเมินผลได้ถูกต้องตามแต่ละวัย 
    2) ขาดความต่อเนื่องในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัย 

   โดยมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 
      ๑) จัดการประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรตลอดจนการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กในแต่ละช่วงอายุ 
       2) มีการก าหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง จัดท ารายงาน บันทึกการปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นปัจจุบันและน าส่งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้น 
       3) มีการนิเทศภายใน เพ่ือก ากับติดตามการปฏิบัติงานของครู/ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
 
          

  
 
 
    ลายมือชื่อ 

        (นางเพ่ิม  สิงห์กลาง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูผาหมอก 

       วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 


