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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
เทศบาลต าบลท่ีวัง ได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมภายใน เทศบาลต าบลท่ีวัง มีสภาพแวดล้อมการควบคุมของ
เพ่ือแสดงให้เห็นถึง หน่วยงานของรัฐในภาพรวม มีความ   เหมาะสม
(1) การยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม ไม่เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน
(2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระ ดังน้ี
จากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุง  - ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า ตาม
การควบคุมภายใน ค าส่ังแบ่งงานและการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือ
(3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
บัญชาอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล
(4) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจพัฒนา
และรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ
(5) ก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อการ
ปฎิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

2. การประเมินความเส่ียง
เทศบาลต าบลท่ีวัง ได้มีการประเมินความเส่ียงท่ีจะมีผลต่อ เทศบาลต าบลท่ีวัง มีการประเมินความเส่ียงได้
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังน้ี ครอบคลุมและเหมาะสม ไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสม
(6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของ สามารถป้องกัน และลดความเส่ียงในระดับท่ียอมรับได้
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ อย่างสมเหตุสมผล ดังน้ี
อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความ  - มีการระบุความะสียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ี
เส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
(7) หน่วยงานระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ นอกจากน้ีกลไกต่าง ๆ ช้ีให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีเกิด
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ท้ังหน่วยงานและวิเคราะห์ จากการเปล่ียนแปลงการจัดการต่าง ๆ
ความเส่ียงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงน้ัน

เทศบาลต าบลท่ีวัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
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(8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดจากการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุวัตถุ
ประสงค์
(9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผล
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

3. กิจกรรมควบคุม
เทศบาลต าบลท่ีวัง มีกิจกรรมการควบคุมภายใน เพ่ือให้ม่ันใจ เทศบาลต าบลท่ีวัง มีกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญ
ว่าการปฏิบัติจะลดหรือควบคุมความเส่ียงให้สามารถบรรลุ เหมาะสม ครอบคลุม   ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุม
วัตถุประสงค์ได้ ดังน้ี ลดและป้องกันความเส่ียงได้  ไม่สามารถลดและไม่ป้องกัน

(10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด ความเส่ียงได้ ดังน้ี
ความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  - มีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังของส่วนราชการ
(11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไป  - มีการวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน
ด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์  - มีการก าหนดระเบียบในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้เกิดการ
(12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

4. สารสนเทศและการส่ือสาร
เทศบาลต าบลท่ีวัง มีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีจะช่วยให้มี เทศบาลต าบลท่ีวัง มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
การด าเนินการตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด เพ่ือสนับสนุน เหมาะสม   ไม่เหมาะสม ตามควรต่อความต้องการของ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังน้ี ผู้ใช้ท าให้บรรลุวัตถุประงค์ของการควบคุมภายใน ดังน้ี
(13) หน่วยงานจัดท า/จัดหาและให้สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องและ  - มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดตามข้อมูล
มีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี ข่าวสารต่าง ๆ เช่น หนังสือส่ังการ ระเบียบข้อกฏหมายต่าง ๆ 
ก าหนด ท าให้สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันเวลา
(14) หน่วยงานมีการส่ือสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศรวมถึง  - มีการติดต่อประสานงานภายนอก ทางโทรศัพท์ โทรสาร ใช้ใน
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายใน การติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
ซ่ึงจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน  - มีการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตท่ีทันสมัย และมีความรวดเร็ว
ท่ีก าหนด เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน

 - ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
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(15) หน่วยงานส่ือสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีผล

กระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด

5. การติดตามประเมินผล
เทศบาลต าบลท่ีวัง มีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดความ เทศบาลต าบลท่ีวัง มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม

ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของ ภายในท่ี    เหมาะสมในระดับท่ีสมเหตุสมผลและยอมรับได้

การควบคุมภายใน ดังน้ี
(16) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนาและด าเนินการประเมินผล  - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายคร้ังตาม คุณภาพของาน เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ท่ีก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม ภายในอย่างต่อเน่ือง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  - มีการประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณตาม
(17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือ โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้ด าเนินงาน
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ
ผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ังการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม

เทศบาลต าบลท่ีวัง มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในท่ี   ไม่เหมาะสมในระดับท่ีไม่สมเหตุสมผล และยอมรับ

ได้ ดังน้ี
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ผลการประเมินโดยรวม
          หน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ท่ีมีประสิทฺธิผลและเพียงพอท่ีจะส่งผล
ให้การด าเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

(ลงช่ือ)
          (นายเชาวลิต  เจริญพงศ์)
         นายกเทศมนตรีต าบลท่ีวัง
  วันท่ี 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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