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 ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลต าบลจันจว้า   
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่   ๓๐  กันยายน   ๒๕๖3 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมี

หน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการ
บรรลุวัตถุประสงของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้ก ากับดูแล 

1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนา และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

1.5 การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

     เทศบาลต าบลจันจว้า ได้ประกาศมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง  
เพื่อให้ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ
ได้แจ้งให้ทุกคนถือปฏิบัติโดยนายกเทศมันตรี  มีทัศนคติท่ี
ดี  มีการจัดระบบของงานบุคลากร  มีการจัดโครงสร้าง
สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ี และมีการมอบหมาย
หน้า ท่ีความรับผิดชอบของแต่ละคน   ตามความรู้
ความสามารถ  เพื่อสนองตอบนโยบาย   โดยให้พนักงาน
ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มความสามารถ  มีการติดตาม
การปฏิบั ติงานท่ีมอบหมายอย่างจริง จัง และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการ
ส่ง เสริ ม ให้ บุ คลากร  ไ ด้ รั บความรู้  พัฒนา ทักษะ
ความสามารถ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและ
ประเมินความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

2.2 การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ังหน่วยงาน  และ
วิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียง
นั้น 

2.3 การพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริตเพื่อ
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีสงผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2.4 การระบุและการประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 
     เทศบาลต าบลจันจว้า มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุก
กิจกรรมท่ีด าเนินการ  และเป้าหมายทิศทางการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน  มีการส่ือสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจ
ตรงกัน  มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเส่ียง  มีการก าหนดวิธีการ
ควบคุมความเส่ียงนั้นให้มีผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้
น้อยท่ีสุด  เมื่อก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลด
ความเส่ียงได้แจ้งในท่ีประชุมเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน
ทราบ  เพื่อน าไปปฏิบัติ  แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตาม
แผนด าเนินการท่ีส าคัญบางภารกิจ  ต้องมีการปรับปรุง
กระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความน่าเช่ือถือได้ เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีก าหนด 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลด

ความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 

3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้าน
เทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย  ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวัง และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จริง 

 

 
     บุคลากรของเทศบาลต าบลจันจว้า  มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจ ในการลดความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงาน  ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  มีการแลกเปล่ียนและถ่ายทอดความรู้
ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  และจัด
ให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทุกกระบวนงาน  เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริง  
ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
   

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 การจัดท าหรือการจัดหา  และการใช้สารสนเทศท่ี

เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

4.2 การส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ  รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุม
ภายใน  ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

4.3 การส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องท่ีมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนด 

 

      
     เทศบาลต าบลจันจว้า มีการจัดหาอุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจ  และมีการใช้สารสนเทศในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
อย่างเพียงพอ  เหมาะสม  เช่ือถือได้  ทันต่อเวลา  มีการ
ให้บริการต่างๆ เช่น  ให้บริการปรึกษาแนะน า  เพื่อ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยการแจ้งเวียนข้อมูลข่าวสาร  มีการจัดประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นระยะ  มีการจัดประชุมบุคลากรใน
หน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน  และสอบถามงานในความ
รับผิดชอบท่ีจะเป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในท่ีก าหนด 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 การระบุ  การพัฒนา  และการด าเนินการประเมินผล

ระหว่างการปฏิบัติงาน  หรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามท่ีก าหนด  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

5.2 การประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหาร
และผู้ก ากับดูแล  เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

 
     เทศบาลต าบลจันจว้า  มีการก าหนดปฏิทินเพื่อ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  กรณี
ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน  มีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล  และมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการตามกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงเป็น
ระยะ  เพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ เหมาะสม หรือต้องด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขอย่างไรต่อไป 
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ผลการประเมินโดยรวม 
 เทศบาลต าบลจันจว้า  มีโครงสร้างมาตรฐานการควบคุมภายในครบ  5 องค์ประกอบ  มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  และเหมาะสม  เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  
2561  แต่อย่างไรก็ตาม  ภารกิจตามแผนการด าเนินการท่ีส าคัญบางภารกิจ  ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุม  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  แลบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป  ซึ่งเทศบาลต าบล
จันจว้าได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว 
 
 
 
                      ลายมือช่ือ      ณัฐวุฒิ  ประวัง 
       ( นายณัฐวุฒิ  ประวัง ) 
      รองนายกเทศมนตรีรักษาการในต าแหน่ง 
                      นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 
          วันท่ี    30  พฤศจิกายน  2563 
     


