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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิณ/ข้อสรุป
1 2

กองคลัง
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
1.1 การยึดม่ันในคุณค่าความซ่ือตรงและจริยธรรม 1.1 บุคลากรของกองคลัง ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์ สุจริต 

มีคุณธรรม จริยธรรม

1.2 ผู้ก ากับดูแลให้ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ี 1.2 ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายใน
ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน องค์กร มีความมุ่งม่ันท่ีจะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน

มีการติดตามการปฏิบัติงานท่ีมอบหมายอย่างจริงจังและมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างขององค์กร สายการบังคับ 1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ี
บัญชาอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการ และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ประกอบด้วย 4 งาน ได้แก่
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล งานบริหารท่ัวไป งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
ของผู้ก ากับดูแล และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โดยมีผู้อ านวยการกองคลัง

เป็นผู้บังคับบัญชา

1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ 1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมิณผลการปฏิบัติงาน
ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน อย่างชัดเจน

1.5 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ 1.5.1 มีการจัดท าค าส่ังมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้อง เหมาะสมและชัดเจนพร้อมท้ังแจ้งให้บุคลากรรับทราบ
กับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และถือปฏิบัติ

1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรม อย่างสม่ าเสมอ
1.5.3 มีการควบคุมก ากับดูแล การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน ท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง 
และสม่ าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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2 การประเมิณความเส่ียง
2.1 มีการระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง 2.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมด าเนินการ
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอท่ีจะ และก าหนดเป้าหมายทิศทางการด าเนินเนินงานอย่างชัดเจน
สามารถระบุและประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับวุตถุประสงค์ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานท่ีมีการสือสารให้บุคลากรทราบ

และเข้าใจตรงกัน

2.2 การระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 2.2 ผู้อ านวยการกองคลังและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับทุกระดับของ
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ังหน่วยงานและวิเคราะห์ หน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน
ความเส่ียงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงน่ัน ท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยก าหนดเกณฑ์ในการ

พิจารณาและจัดล าดับความเส่ียง ผลกระทบของความเส่ียงและ
ความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึน หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจากการวิเคราะห์
ความเส่ียง ดังกล่าว

2.3 พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตเพ่ือประกอบการ 2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบ
ประเมินความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ของความเส่ียงและความถ่ีท่ีจะเกิดข้ึนหรือโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

2.4 การระบุและการประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผล 2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเส่ียงน้ันให้มีผลกระทบกับ
กระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานให้น้อยท่ีสุด เม่ือก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน

หรือลดความเส่ียง ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 การระบุและการพัฒนาการควบคุมเพ่ือลดความเส่ียง 3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการ
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ควบคุมภายใน การก าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุ

ประสงค์และประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเส่ียง
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้

3.2 การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายในด้าน 3.2 มีการประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่าง ๆ เช่นลงเวปไซค์ของ อปท.
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ หอกระจายข่าว แผ่นพับ เป็นต้น และมีการประชุมเพ่ือช้ีแจงให้

บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเส่ียง

3.3 การจัดให้มีกิจกรรมควบคุมก าหนดไว้ในนโยบายประกอบ 3.3.1 มีการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์
ด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือ อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าท่ี
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ความรับผิดชอบให้ทราบโดยท่ัวกัน

3.3.2 อบต.จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ
3.3.3 อบต.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ลงเวปไซค์ของ อบต. แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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หอกระจายข่าว เป็นต้น
4. สารสนเทศและการสือสาร
4.1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง 4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร ท้ังหน่วยงาน
และมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มี การปฏิบัติตามการควบคุม ภายในและภายนอก อย่างเพ่ียงพอ เหมาะสม เช่ือถือได้ และ
ภายในท่ีก าหนด ทันต่อเหตุการณ์

4.2 การส่ือสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ 4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายใน ซ่ึงมีความ และน าข้อมูลลงเวปไซค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง
จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้
ท่ีก าหนด

4.3 การสือสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีผลกระทบ 4.3 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อส่ือสารอย่างเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด เข้าถึงและทันต่อเหตุการณ์ พร้อมจัดแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ

5. กิจกรรมการติดตามผล
5.1 การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการประเมินผล 5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองและ
ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายคร้ัง สม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตามท่ีก าหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ กรณีมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไข
ประกอบของการควบคุมภายใน อย่างทันเหตุการณ์

5.2 มีการประเมินผลและการส่ือสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกิจการควบคุม
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและ ความเส่ียง เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความ
ฝ่ายก ากับดูแลเพ่ือให้ผ็รับผิดชอบสามารถส่ังการได้อย่าง เพียงพอเหมาะสมหรือต้องด าเนินการปรับปรุง
เหมาะสม
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สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินโดยรวม
         กองคลัง  มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบท้ัง 5 องค์ประกอบมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ  แต่อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนท่ีต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ซ่ึงกองคลังจะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงการควบคุมต่อไป

(ลงช่ือ)......................................................................
(นางสาวปฤษดา   วรรณชาติ)
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง


