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ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความ
ซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
    1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน 
 
    1 .3  ผู้ บ ริห ารจัด ให้ มี โครงสร้าง
องค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแล 
 
    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
    1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่
แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การระบุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับวัตถุประสงค ์
 
    2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
อย่างครอบคลุมทั้ งหน่ วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 

 
  1.1 ส านักปลัด มีการจัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารในการก ากับดูแล 
รวมถึงการปรับปรุงและการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
  1.3 ส านักปลัด มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
 
  1.4 ส านักปลัด มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
  1.5 ส านักปลัด มีค าสั่ งมอบหมายหน้าที่ การงานให้บุคลากร
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
  2.1 ส านักปลัด มีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
 
 
  2.2 ส านักปลัด มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น  
 



 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
    2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
    2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 
    3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไป ด้ าน เท ค โน โลยี  เพ่ื อ สนั บ สนุ น ก ารบ รรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
    3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 
 
4. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
    4.1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด   
 
    4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

  2.3 ส านักปลัดมีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
  2.4 ส านักปลัดมีการระบุและการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 
 
  3.1 ส านักปลัดมีการระบุการพัฒนากิจกรรมควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ 
 
  3.2 ส านักปลัดมีการระบุและการพัฒนากิจกรรม
การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
  3 .3  ส านั กปลั ดจั ด ให้ มี กิ จกรรมการควบคุ ม        
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 
  
 
  4.1 ส านักปลัดมีการจัดท าหรือการจัดหา และการ
ใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุน
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด   
 
  4 .2  ส านั กปลั ดมี การสื่ อสารภายใน เกี่ ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่
มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่ งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 
  4.3 ส านักปลัดมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 
   
 

 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
    5 .1  การระบุ  การพัฒ นา และการด าเนิ นการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบั ติ งาน  และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน  
 
    5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันต่อเวลาฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

 
  5.1 ส านักปลัดมีการระบุ  การพัฒนา และการ
ด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือ
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน  
 
  5.2 ส านักปลัดมีการประเมินผลข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันต่อเวลาเพ่ือให้
ฝ่ ายบริหารและผู้ ก ากับดูแล  สามารถสั่ งการให้
ผู้รับผิดชอบแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

    
 
          

     
 
 
 
 

  



กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 การยึดมั่น ในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
 
    1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
    1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแล 
 
    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจู ง ใจ  พั ฒ นาและรักษ าบุ คลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของ
หน่วยงาน 
 
    1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
    2 .2  การระบุ ความ เสี่ ย งที่ มี ผลต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 

 
  1.1 กองคลัง จัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารใน
การก ากับดูแล รวมถึงการปรับปรุงและการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
  1.3 กองคลังจัดให้มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
  1.4 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ     
มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่ มี
ความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
  1.5 กองคลังมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้
บุคลากรรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
  2.1 กองคลังมีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
 
 
  2.2 กองคลังมีการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์
ความเสี่ยงส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน    
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   2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
   2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 
    3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไป ด้ าน เท ค โน โลยี  เพ่ื อ สนั บ สนุ น ก ารบ รรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
    3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 
 
4. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
    4.1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด   
 
    4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

  2.3 โอกาสที่อาจเกิดการทุจริตกองคลังไม่มี ส่งผลให้
การประเมินความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์  
 
 
  2.4 กองคลังมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
    
 
  3.1 กองคลังมีการระบุกิจกรรมควบคุมสามารถ    
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้ 
 
  3.2 กองคลังมีการระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ค วบ คุ ม ด้ าน เท ค โน โล ยี  ส นั บ ส นุ น ก ารบ รรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
  3.3 กองคลังมีการจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม 
ก าหนดไว้ในนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
   
 
  4.1 กองคลังมีการจัดท าหรือจัดหา และการใช้    
สารสนเทศที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 
  4.2 กองคลังมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบภายใน 
 
 
  4.3 กองคลังมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในตามที่ก าหนด  
 
 

 
 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
   5 .1  การระบุ  การพัฒ นา และการด าเนิ นการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบั ติ งาน  และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน  
 
   5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุ ด อ่อนของการควบคุ มภ าย ในอย่ า งทั น ต่ อ เวล า        
ฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถ
สั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

 
  5.1 กองคลัง มีการด าเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
  5.2 กองคลังมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันต่อเวลา 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
- 

    
 
 

 



กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 การยึดมั่น ในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
 
    1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
    1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแล 
 
    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจู ง ใจ  พั ฒ นาและรักษ าบุ คลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของ
หน่วยงาน 
 
    1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
    2 .2  การระบุ ความ เสี่ ย งที่ มี ผลต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 

 
  1.1 กองช่าง จัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารใน
การก ากับดูแล รวมถึงการปรับปรุงและการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
  1.3 กองช่างจัดให้มีโครงสร้างสายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
  1.4 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ     
มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
  1.5 กองช่าง มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้
บุคลากรรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
  2.1 กองช่าง มีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
 
 
  2.2 กองช่างมีการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์
ความเสี่ยงส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน    

 
 
 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
   2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
3. กจิกรรมการควบคุม 
    3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 
    3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไป ด้ าน เท ค โน โลยี  เพ่ื อ สนั บ สนุ น ก ารบ รรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
    3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 
 
4. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
    4.1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด   
 
    4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

   2.3 กองช่างโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตไม่มี ส่งผล
ให้การประเมินความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์  
 
 
  2 .4  กองช่ างมี การระบุ และการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
    
  3.1 กองช่างการระบุกิจกรรมควบคุมสามารถลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
 
  3.2 กองช่างมีการระบุและการพัฒนากิจกรรมการ
ค วบ คุ ม ด้ าน เท ค โน โล ยี  ส นั บ ส นุ น ก ารบ รรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
  3.3 กองช่างมีการจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม 
ก าหนดไว้ในนโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
  4.1 กองช่างมีการจัดท าหรือจัดหา และการใช้    
สารสนเทศที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 
  4.2 กองช่างมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบภายใน 
 
 
  4.3 กองช่างมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในตามที่ก าหนด  
 
 

 
 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
    5 .1  การระบุ  การพัฒ นา และการด าเนิ นการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบั ติ งาน  และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน  
 
    5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันต่อเวลา ฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

 
  5.1 กองช่าง มีการด าเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
  5.2 กองช่างมีการประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันต่อเวลา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
- 

    



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1 การยึดมั่น ในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
 
    1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
    1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ภายใต้การก ากับดูแล 
 
    1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจู ง ใจ  พั ฒ นาและรักษ าบุ คลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของ
หน่วยงาน 
 
    1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
    2 .2  การระบุ ความ เสี่ ย งที่ มี ผลต่ อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 

 
  1.1 กองการศึกษาฯ จัดท ามาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือส่ งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
  1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารใน
การก ากับดูแล รวมถึงการปรับปรุงและการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
  1.3 กองการศึกษาฯ จัดให้มีโครงสร้างสายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสม
และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
 
  1.4 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองบ่อ  มีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
 
  1.5 กองการศึกษาฯ มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงาน
ให้บุคลากรรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
  2.1 กองการศึกษาฯ มีการระบุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ 
 
 
  2.2 กองการศึกษาฯ มีการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน    

 
 
 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
   2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 
    3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ ว ไป ด้ าน เท ค โน โลยี  เพ่ื อ สนั บ สนุ น ก ารบ รรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
    3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 
 
4. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
    4.1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด   
 
    4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

   2.3 กองการศึกษาฯ โอกาสที่อาจเกิดการทุจริตไม่มี 
ส่งผลให้การประเมินความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์  
 
 
  2.4 กองการศึกษาฯ มีการระบุและการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
    
  3.1 กองการศึกษาฯ มีการระบุกิจกรรมควบคุม
สามารถลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  
 
  3.2 กองการศึกษาฯ มีการระบุและการพัฒนา
กิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี สนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
  3.3 กองการศึกษาฯ มีการจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุม ก าหนดไว้ในนโยบาย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
  4.1 กองการศึกษาฯ มีการจัดท าหรือจัดหา และการ
ใช้สารสนเทศที่มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 
  4.2 กองการศึกษาฯ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่
มีต่อการควบภายใน 
 
 
  4.3 กองการศึกษาฯ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในตามที่ก าหนด  
 
 

 
 
 

 


