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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5  

 

องค์กระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์กร  

รวมท้ังการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผลท้ังจาก
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก มีความมุ่งมั่น
ท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีข้อกำหนดด้าน
จริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานทราบ
และเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมท่ียอมรับและไม่ยอมรับและ
บทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และแนวทางกาปฏิบัติ
ท่ีถูกต้อง  ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร 
ท่ีมุ่ งเน้นความสำคัญของความซื่ อสัตย์และจริยธรรม ให้
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  มีการพิจารณาดำเนินการตาม
ควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือปฏิบัติไม่
เป็นไปตามขั้นตอน หรือระเบียบ 
         ผู้บริหารได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานท่ีเป็นไปได้ 
และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบั ติงาน 
ให้บ รรลุตาม เป้ าหมาย ท่ี เป็น ไป ไม่ ไ ด้   ตลอดจนมี การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยท่ีมี
ผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วน
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนท่ีต้องมีการปรับปรุง 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของตน
ตลอดจนทำงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองหลัก ในภาพรวมมีความ
เห ม าะ ส ม เป็ น ไป ต าม ม าต รฐ าน อ ง ค์ ก ร  
ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรท่ี
มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่าง 
ท่ี ดี  มี การบริหาร จัดการด้าน ต่างๆ  การ จัด
โครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานท่ีมี
ความคล่องตัว เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ
พื้นท่ี มีการส่ังการ การมอบอำนาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน พร้อมท้ังกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานเพื่อให้พนักงานในระดับต่าง ๆ  
ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว 
โปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งกำหนดให้การกำกับดูแล
หน่วยงานท่ีดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และค่านิยมขององค์กร 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
         มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีชัดเจนและช้ีแจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ 
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม 
และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับ
หน่วยรับตรวจ ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 
         มีการมอบหมายเจ้าหน้าท่ีในการระบุและประเมิน 
ความเส่ียงอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การ
ปรับลดบุคลากร การใช้เทคโน โลยีสมัยใหม่  การเกิดภัย
ธรรมชาติ การแก้ไขระเบียบต่างๆ เป็นต้น 
         มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี
กำหนด เพื่ อป้ อ งกั นหรื อลดความ เส่ี ยง โดย เจ้ าหน้ า ท่ี  
ผู้ได้รับมอบหมาย 

 
      ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการ
บริหารความเส่ียงภายใต้การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผล
กระทบต่อองค์กรจากปัจจัยภายในและภายนอก 
โดยถือว่าการบริหารความเส่ียงเป็นองค์ประกอบ
ท่ีสำคัญทุกกระบวนการในการปฏิบัติงานและ
ต้องมีความเช่ือมโยงกันในทุกระดับ  

มีการกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเส่ียง
ท้ังองค์กร โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบในรูปแบบของคณะกรรมการจัดการคณะ
ต่างๆ  

 



 

-๒- 

องค์กระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
         มี ค ำ ส่ั งมอบห มายหน้ า ท่ี เป็ น ลาย ลักษ ณ์ อั กษ ร 
ในแต่ละตำแหน่งอย่างครอบคลุมทุกภารกิจงาน  มีกิจกรรม
การควบคุมซึ่งกำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมิน
ความ เส่ียง และ ช้ีแจงบุ คลากรทุกคนทราบและเข้ าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม  มีข้อกำหนดเป็นลาย
ลักษณ์ อั กษร และบทลงโทษกรณี ฝ่าฝืน ใน เรื่ องการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าท่ี  ตลอดจนการ
ติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีกฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ 

 
 มีการกำหนดกิจกรรมและวิธีการปฏิบัติงาน

ในการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
และมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากการจัดให้มี
โครงสร้างองค์กรและขอบเขตของอำนาจไว้อย่าง
ชัดเจน  เป็นลายลักษณ์อักษร มี ระบบการ
ตรวจสอบการทำงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๔. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
  มีระบบสารสนเทศและระบบการติดต่อส่ือสารท้ังภายใน

และภายนอกอย่างเพียงพอ เช่ือถือได้ และทัน เวลา มีการ
จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารสมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่  มีกลไก
หรือช่องทางให้พนักงาน ประชาชน หรือบุคคลภายนอก
สามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานตามภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
       ม ีระบบข้อม ูลสารสน เทศที ่เกี่ยวข้อง 
กับการปฏิบัติงานท่ี เช่ือถือได้  และด้านการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในมีระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารความเหมาะสม 
ต่อความต้องการของผู้ใช้  มีการนำเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการรวบรวมข้อมูลหรือเอกสาร และ
การป ระม วลผลข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง รวด เร็ ว มี
ประสิทธิภาพ 

๕. การติดตามประเมินผล 
        มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   กำหนดให้มีการ
ติดตามผลในระหว่ างการปฏิ บั ติ งาน เป็ นรายครั้ งคราว  
อย่างต่อเนื่อง  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในท่ีกำหนดไว้  

 
  มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในขององค์กร มีการประเมินความเส่ียงเพื่อ
จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน มีการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ โดยจัดให้มีการประชุม
ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและจัดให้มีรายงานผลการ
ดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารอย่าง
สม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการ
ดำเนินงานตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้และกำหนด
แนวทางแก้ไข  ท้ังกำหนดเครื่องมือช่วยให้ระบบ
ติดตามมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  

 
 

ผลการประเมินโดยรวม 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก มีการกำหนดวิ สัยทัศน์  พันธกิ จ ยุทธศาสตร์   
องค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  มีการควบคุมท่ีเพียงพอและ 

 
               /มีประสิทธิภาพ... 
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มีประสิทธิผลตามสมควร  มีเพียงบางกิจกรรมยังพบจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักได้กำหนดวิธีการและ
แผนการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมแล้ว 

 

 

 
       ลงช่ือ 
                   (นายสุดสาคร  ทองใบ)    
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก 
                  วันท่ี       เดือน  ตุลาคม    พ.ศ.๒๕๖5 
 
 
 
 
 


