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องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม  
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องค์ประกอบการควบคมุภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
     1.1) การย ึดม ั ่นในคุณค่าของความซ ื ่อตรงและ
จริยธรรม 
     1.2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มี
การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
    1.3) ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ
ผู้กำกับดูแล 
    1.4) การแสดงให้เห ็นถึงความมุ ่งม ั ่นในการสร้าง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
    1.5) การกำหนดให ้บ ุคลากรม ีหน ้าท ี ่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1) การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
    2.2)  การระบ ุความเส ี ่ ยงท ี ่ ม ีผลต ่อการบรรลุ
ว ัตถ ุประสงค ์การควบคุมภายในอย่ างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี ่ยงเพื ่อกำหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
    2.3) การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเสี ่ยงที ่ส ่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
    2.4) การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
        สภาพแวดล้อมการควบคุม ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหาดขาม โดยภาพรวมมีการให้ความสำคัญกับ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความ
ซื ่อส ัตย์ ส ุจร ิต การเคารพระเบียบ กติกา หลักการ
ปฏิบัติงาน มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของบุคลากรในสังกัดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน โดยมี
การจัดทำคำสั่งมอบหมายงานของแต่ละตำแหน่ง แต่ละ
กอง และได ้ระบ ุถ ึงหน ้าท ี ่ความร ับผ ิดชอบในการ
ปฏิบ ัต ิงานท ี ่ช ัดเจน ม ีการกำหนดขอบข่ายในการ
ปฏิบัติงาน สำหรับแต่ละตำแหน่งไว้อย่างเหมาะสม แต่สิ่ง
ที ่ควรปรับปรุงแก้ไขต่อไปคือเรื ่องความไม่เป็นปัจจุบัน 
ควรจะมีการจัดทำมอบหมาย แต่งตั้งหน้าที่แต่ละตำแหน่ง
เมื่อมีพนักงานเข้ามาบรรจุใหม่ทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน จึง
จะทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางด้านการบริหาร
บุคลากรเหมาะสมมากขึ้น 
 
 
ผลการประเมิน 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีการประเมิน
ความเสี่ยงตามเอกสารคำแนะนำ การนำมาตรฐานการ
ควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมิน 
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีกระบวนการระบุความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง โดย
กำหนดวิธีการควบคุม เพื ่อป้องกันความเสี ่ยง มีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะเกิด
จากความเสี ่ยงที ่เป็นปัจจัยภายใน เช่น คุณภาพและ
ความสามารถของบุคลากร เครื ่องมือเครื ่องใช้ มีการ
จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดยกำหนดแนวทางป้องกันความ
เส ี ่ยงท ี ่อาจเก ิดข ึ ้นในอนาคตจากป ัจจ ัยต ่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป และทรัพยากรที่มีในองค์กรความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่อาจ
ควบคุมได้ ได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคติดต่อต่าง ๆ เป็นต้น 
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3. กิจกรรมควบคุม 
     3.1) การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อ
ลดความเสี ่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู ่ในระดับที่
ยอมรับได ้
    3.2) การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
    3.3) การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไวใ้น
นโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
    4.1) การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในที่กำหนด 
    4.2) การสื ่อสารภายในเกี ่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน 
ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่กำหนด 
    4.3) การสื ่อสารกับบุคคลภายนอกเกี ่ยวกับเรื ่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 
5. การติดตามประเมินผล 
    5.1) การระบุ   การพัฒนา   และการดำเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมนิผล
เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
    5.2) การประเมินผลและสื ่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร
และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
        ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม                   
มีก ิจกรรมการควบคุมที ่ค ่อนข้างเหมาะสมเพียงพอ                    
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี ่ยงตาม
สมควร โดยก ิจกรรมควบคุมเป็นส ่วนหนึ ่งของการ
ปฏิบ ัติงานตามปกติ ม ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
พอสมควร กิจกรรมการควบคุมอาจระบุไม่ครบทุกความ
เส ี ่ยง  และจ ุดสำค ัญทำให ้ก ิจกรรมการควบค ุมไม่
ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและจุดสำคัญทั้งหมด 
 
ผลการประเมิน 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีการนำระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความเหมาะสม และ
ได้มีการแจ้งหนังสือ หรือการสื ่อสารต่าง ๆ เกี ่ยวกับ
กฎระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ หรือปัญหาต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานผ่านทาง Website ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหาดขาม อย่างสม่ำเสมอ เพื ่อความสะดวก
รวดเร็วและลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 
 
ผลการประเมิน 
        การประเมินผลการติดตามการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ถือปฏิบัติตามแนว
ทางการต ิ ดตามประ เม ิ นผลการควบค ุมภ าย ใน                         
ซึ ่งกำหนดในเอกสารแนะนำ การจัดทำรายงานตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ การติดตาม
ประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี มีการใช้เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลเพื ่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยรายงานคณะกรรมการ
จัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบทุกเดือน เพื ่อรายงานนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นประจำในการประชุมประจำเดือน 
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ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม มีโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้ง 5 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการ
ควบคุม สารสนเทศและการสื ่อสาร กิจกรรมการติดตามผล มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที ่จะทำให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ต้องติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในต่อไปเนื่องจากประสิทธิภาพของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกอง/สำนัก ซึ่งผลการ
ประเมินเป็นไปตามที่วางแผนการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 ส่วนการวิเคราะห์ความเสี่ยงหรือการประเมินความเสี่ยง การกำหนดวัตถุประสงค์ระดังองค์กรและ
กำหนัดหลักเกณฑ์ในการตัดสินระดับความสำคัญของความเสี่ยง การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง และการติดตามประเมนิผลให้ผูบ้รหิารระดับสงูเปน็ผู้กำหนด และให้หัวหน้าส่วนทุกระดับมสี่วนรว่ม
ในการระบุปัจจัยเสี่ยงและมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์รวมทั้งการติดตามประเมินผลระดับกิจกรรม
ด้วย 

 
 
 
 
 
ชื่อผู้รายงาน      

             (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
      ตำแหน่ง    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม 
                                                                    วันท่ี   2  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
 
  


