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องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรบบระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กบนยายน ๒๕๖๓ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
 1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และ
จริยธรรม  
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับ การ
ควบคุมภายใน  

 

1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่เหมาะสม
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล  

 

 1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน  

 

 1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิด 
ชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
    
     
     
 

 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

1.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
1.2 ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหาร
แบบ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบัติงาน ที่มอบหมายอย่างจริงจัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค ์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ   
  หน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย ๖   
  ส านัก/กอง ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง   
  การศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ และกองสวัสดิการสังคม 
โดยมีนายกองค์การ  บริหารส่วนต าบลสามเมือง เป็น
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 

1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถของบุคลากร และมีการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  
1.5.1 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้ง
ให้บุคลากรรับทราบ และถือปฏิบัติ  
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการ
อบรม อย่างสม่ าเสมอ  
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มี
การประชุมร่วมกัน  

  

 
 
 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๒. การประเมินความเสี่ยง  
 

2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์  
 
2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธี การจัดการความเสี่ยง
นั้น  
 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์  
 
2.4  การประเมินการเปลี่ยนแปลง ที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยส าคัญต่อระบบ การควบคุมภายใน  
 
    
 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม  
3.1 การพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 

3.2 การพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์  
 

3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง  
 

  
 
 

การประเมินความเสี่ยง 
2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ
และเป้ าหมายทิศทางการดาเนินงานอย่างชัด เจน 
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการสื่อสารให้
บุคลากรทราบ และเข้าใจตรงกัน  
2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนด
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงานและวัดผลได้  
2.2 ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงาน มี
ส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์
ในการพิจารณา และจัดล าดับความเสี่ยง ผลกระทบของ
ความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง  
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ หรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถ่ีที่จะเกิด หรือโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง  
2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้งเวียน 
ให้บุคลากรทราบและนาไปปฏิบัติ  
 
กิจกรรมควบคุม 
3.3.1 มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียน การ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน  
3.3.2 อบต. จัดท าหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ  
3.3.๓ อบต. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ลงเว็บไซต์ของ อปท. แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หอ
กระจายข่าว เป็นต้น  
 
 



 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร  
4.1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่ก าหนด  
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด  
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน ที่ก าหนด  
 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล  
5.1 การพัฒนา และการด าเนินการประเมินผลระหว่าง
การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่
ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้
ก ากับดูแล เพ่ีอให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม  

 
 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ ์ 
4.2. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบล เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้  
4.3.1 จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการปรึกษา
แนะนา และการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
อย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อเหตุการณ์  
4.3.2 อบต. จัดท าหนังสือแจ้งผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ  
การติดตามประเมินผล 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน มีการดาเนินการแก้ไขอย่างทันกาล  
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพ่ือให้มีความ
มั่น ใจว่ าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสม หรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
5.2.2 อบต. มีการสรุปผลการด าเนินงาน เสนอผู้บริหาร
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
       

 

ผลการประเมินโดยรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรอย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังต่อไปนี้ 
    

๑. การป้องกบนและบรรเทาสาธารณภบย มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องปรับ คือ ในฤดูแล้ง น้ าอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

๒. การป้องกบนและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงคือ การระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ยังคงมีอยู่บ้าง 



๓. กิจกรรมด้านงานจบดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนที่ต้องปรับคือ การน าแผนที่ภาษีมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษียังไม่
ครบถ้วนเนื่องจาก อบต.สามเมือง ยังด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษียังไม่เสร็จเรียบร้อย จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
เสี่ยงต่อไป 

๔. กิจกรรม การออกแบบก่อสร้าง    เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในเนื่องจากการเขียนแบบ
ล่าช้า และมีข้อผิดพลาด ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคไดในระดับหนึ่ง 
  ๕. กิจกรรม  การประมาณราคาก่อสร้าง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เนื่องจากมีจ านวน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มี และ เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญในการใช้สารสนเทศความเสี่ยงที่
เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก เนื่อง จากราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคา
น้ ามัน 

๖. กิจกรรมดานการบริหารการศึกษา   จากการติดตามประเมินผลการควบคุมพบวา มีจ านวน ๑ กิจกรรม ที่
ยังมี ความเสี่ยงเกิดขึ้น คือกิจกรรมดานการบริหารการศึกษา มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคไดระดับหนึ่ง 
แตตองมีการควบคุมเพ่ิมเติม คือ ครูยังไม่มีความช านาญด้านการเงิน งานพัสดุ และการจัดท าบัญชี 
          ๗. การช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ความเสี่ยงเกิดขึ้น คือ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคไดระดับหนึ่งแตตองมีการควบคุมเพ่ิมเติม แต่อย่างไรก็ตาม ยังคง
มีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่ต้องควบคุมต่อไปเนื่องจากโรคติดต่อสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 

๘. กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงคได 
ระดับหนึ่ง แตตองมีการควบคุมเพ่ิมเติม แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน และความเสี่ยงที่ต้องควบคุมต่อไป คือ 

๑. ประชาชนขาดความรู้เรื่องคัดแยกขยะ 
    ๒. ไม่มีที่ทิ้งขยะ  

๙. กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยบงชีพ   
- อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด มท 0810.6/ว684 ลงวันที่ ๒๑  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องการเตรียมความพร้อมการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม               
(E-payment) อบต.สามเมือง ได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในระบบสารสนเทศ
เบี้ยยังชีพฯ และระบบ(E-payment) เรียบร้อยแล้วเพ่ือให้กรมบัญชีกลางด าเนินการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์มาตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนั้น กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 

      

                                                                  
      (นายวิบูลย์  ทาไธสง)     

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
                                วันที่   ๑๘   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 


