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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ในด้านการปฏิบัติราชการได้ยึดถือข้อกฎหมาย 
ความซื่อสัตย์ จริยธรรม มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างการบังคับ
บัญชาและการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของส านักงานปลัดให้
สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
แผนยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ เพ่ือ
หาแนวทางลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 

 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    มีวิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ไว้ กิจกรรมการควบคุมจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์
 

 
ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยท าให้
การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผลดี มีการส่งเสริม
ความรู้เรื่องระเบียบวินัย ผู้บริหารมีความรู้และมุ่งมั่นที่จะ
ใช้การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการ
บริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีการมอบหมายอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มียุทธศาสตร์ใน
การบริหารและพัฒนาบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
รูปธรรม อย่างไรก็ตาม มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
บุคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความช านาญของบุคลากร 
และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจ้าหน้าที่ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่ เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้อาศัย
ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดวิธีการควบคุม
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 
 
ได้ก าหนดกิจกรรมการควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม และผลการประเมินความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ทุกคน
ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบ 
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการควบคุมในการ
ประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี  
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกก็มีการ
สื่อสารกันระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามความรับ ผิ ดชอบ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 

ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือทราบและวินิจฉัยสั่งการเพ่ือแก้ไขทันทีพบ
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องก็ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือทราบและวินิจฉัยสั่งการเพื่อ
แก้ไขทันที 

 
 
ได้พัฒนาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ช่อง
ทางการสื่อสารยังไม่หลากหลายและรวดเร็วเท่าที่ควร 
และมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 
 
การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานปลัดมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอในระดับ
หนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการควบคุมต่อไป 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และ
มีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรและสอดส่องดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องส าคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือ
สั่งการหรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่  ๑.การจัดท าประชาคม  ๒.การ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  ๓.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ๔.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และ ๕.การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



กองคลัง 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เป็นความ
เสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาด
ข้อมูลของผู้มีหน้าที่ เสียภาษี  เนื่องจากยังมิ ได้
ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้มี
หน้าที่ต้องช าระภาษี  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ ประชาชนหลีกเลี่ยงการช าระภาษี 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้มีความ
เสี่ยงเล็กน้อย เนื่องจากการประเมินพบว่า ผู้เสีย
ภาษีบางรายไม่มายื่นแบบ ฯ และช าระภาษีตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้มีกิจกรรม
การควบคุม ดังนี้ คือ การออกพ้ืนที่เพ่ือเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสียภาษีและเปิดโอกาส
สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสียภาษี 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้
พนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มี
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติหน้าที่
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา พร้อม
จัดท าข้อมูลข่าวสารเพ่ือประชาสัมพันธ์งานให้กับ
ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 

 
กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พบว่ากิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ไม่
พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญแต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
 
กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตามตรวจสอบที่
เหมาะสม โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย
เพ่ือให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านในดง มีระดับการควบคุมที่เหมาะสม เนื่องจากได้
น า เทคโน โลยี เข้ ามาใช้ ในการท างาน  เช่น  การใช้ ระบบ
อินเตอร์เน็ตในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    มีการก าหนดการติดตามประเมินผลเพื่อท าการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและ
ผู้ควบคุม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 
 
จากการติดตามประเมินผลพบว่ายังมีจุดอ่อนในกิจกรรมงาน
พัฒ นาและจั ด เก็ บ ราย ได้  ซึ่ ง เป็ น ความ เสี่ ย งที่ เกิ ด จาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ ยังมิได้ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษี
เ พ่ื อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ของผู้ มี ห น้ าที่ ช า ระภ าษี  แ ละ เกิ ด จ าก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบ ฯ 
และช าระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จึงจ าเป็นต้อง
ติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมี
ประสิทธิผลอย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงกิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้คือ
ต้องมีการจัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้มีหน้าที่ช าระภาษีได้อย่างทั่วถึง 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



กองช่าง 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    กิจกรรมด้านการออกแบบการก่อสร้าง มีความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    การประเมินความเสี่ยงด้านการออกแบบการ
ก่อสร้าง มีความเสี่ยงเล็กน้อยเนื่องจากการประเมิน 
พบว่า ขาดบุคลากร งานมีปริมาณมากท าให้บุคลากร
ไม่เพียงพอผู้ปฏิบัติงานทั้งส ารวจงาน ประมาณราคา 
งานเขียนแบบ และงานควบคุมการก่อสร้าง 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    สรรหาบุคลากรเพ่ิม รวมถึง การให้เจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมการใช้สารสนเทศเก่ียวกับการออกแบบ 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
 
 
 
 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยท าให้การควบคุมภายใน
ที่ มีอยู่มีประสิทธิผล ผู้ บริหารมีความมุ่ งมั่ นที่ จะให้การ
บริหารงานมีผลสัมฤทธิ์ มีการมอบหมายงานความรับผิดชอบ
อย่างชัด เจน อย่างไรก็ตาม มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
บุคลากรมีประสบการณ์ มีความช านาญ แต่บุคลากรมีปริมาณ
งานมากทั้งส ารวจงาน ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงาน
ควบคุมการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง ต้องมีการสรรหาบุคลากร
เพ่ิม รวมถึง ออกค าสั่งมอบหมายงานก าหนดภารงานให้
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
สรรหาบุคลากรเพ่ิม ออกค าสั่งมอบหมายงานก าหนดภารงาน
ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองช่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านในดง มีระดับการควบคุมที่เหมาะสม เนื่องจาก
ได้น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างาน เช่น การใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตในการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    มีการติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม พร้อมรายงาน
ผลการด าเนินงานและมีการปรับปรุงแก้ไขข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ 

 
การติดตามประเมินผลของกองช่างมีความเหมาะสม และได้รับ
การตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงาน  

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง  มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง และมี
ประสิทธิผลอย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงกิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง เนื่องจาก
บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีมีจ านวนมาก ทั้งส ารวจงาน ประมาณราคา งานเขียนแบบ และงาน
ควบคุมการก่อสร้างจึงจ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรเพ่ิม 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองสวัสดิการสังคม 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
เนื่องจากผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพขาดความร่วมมือในการ
แจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิต(ญาติผู้สูงอายุ) การย้ายที่อยู่ 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ประเมินผลจากการคืนเงินเบี้ยยังชีพในแต่ละปีว่า
มีจ านวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เบี้ ยยังชีพ พร้อมประสานงานกับส่วนราชการ
ภายนอก (อ าเภอ) เพ่ือขอข้อมูลผู้ที่โอนย้าย และเข้า
ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือท าความเข้าใจ
ชี้แจงให้ประชาชนทราบ 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ท าให้
การบริหารงานของกองสวัสดิการสังคมสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา 
 
 
 
 
 

 
ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยท าให้การ
ควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิผลมีการส่งเสริมความรู้เรื่อง
ระเบียบวินัย ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะให้การบริหารงานแบบ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มี
การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม มีการจัดท า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของ
หมู่บ้าน / ต าบล  กรณีมีผู้เสียชีวิต 
 
 
กิจกรรมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคม ต้องมีการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสวัสดิการของประชาชน 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีระดับการควบคุมที่
เหมาะสม เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีเข้ามาในการท างาน เช่น 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการกรอกข้อมูลระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
    ตรวจสอบกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ พร้อมให้
สมาชิกสภาท าการส ารวจผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 
 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการ
สังคมมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอในระดับหนึ่งแต่ยังคง
ต้องมีการควบคุม  

 
ผลการประเมินโดยรวม 
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง 
และมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน / ต าบล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ได้แก่ ด้านสถานที่ภายนอกยังไม่ปลอดภัย ไม่เอ้ือ
ต่อการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กเล็ก 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกองการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรมให้สอดคล้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรและแผนยุทธศาสตร์ โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่ เพ่ือหาแนวทางลดความ
เสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 

 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    มีวิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ ายบริหาร
ก าห น ด ไว้  กิ จ ก ร รม ก ารค วบ คุ ม จ ะท า ให้
ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกก็มีการ
สื่อสารกันระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้
ปฏิบั ติหน้ าที่ ตามความรับผิดชอบได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมในภาพรวม มีความเหมาะสมและการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้อาศัยประสบการณ์ในอดีตที่
ผ่านมาท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
และก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 
 
 
โดยภาพรวมแล้วกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมีกิจกรรม
ควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม มีการใช้
งานโทรศัพท์ โทรสาร ระบบอินเตอร์เน็ต ในการประสานงานใน
ส่วนราชการของ อบต. /อ าเภอ และจังหวัด ตลอดจนหน่วยงาน
อ่ืนๆ 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อทราบและวินิจฉัยสั่งการเพื่อแก้ไข
ทันทีพบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องก็ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือทราบและวินิจฉัยสั่งการเพื่อ
แก้ไขทันที 

 
การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมมีการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอในระดับ
หนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการควบคุมต่อไป 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง  มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอในระดับหนึ่ง และมีประสิทธิผลอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกต ดังนี้ 
 ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรและสอดส่องดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องส าคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องท่ียังคงมีความเสี่ยงอยู่ คือกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 

           ( ลงชื่อ ) 
                                                                                     ( นายถนอง   แสงศิลา ) 

                                                                ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง  
                                                                           วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 

 


