
แบบ  ปค. 4 
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑ การยึดมั่น ในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 
   ๑.๒ ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
  ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 
 
 
  ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจู ง ใจ  พัฒนาและรั กษาบุ คลากรที่ มี คว ามรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
  ๑.๕ การก าหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

 
๑.๑ บุคลากรของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตายึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัติ
หน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหาร
แบบมุ่ ง ผลสั มฤทธิ์ ของงาน  มี การติ ดตามการ
ปฎิบัติ งานที่มอบหมายอย่างแท้จริ ง  และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 
๑.๓ มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 
๕ ส านัก/กอง ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง 
ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะก อ ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  โ ด ย มี
นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา เป็นผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน 
 
๑.๔ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทั กษะความสามารถของบุ คล ากร  และมี กา ร
ประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
๑.๕.๑ มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้กับบุคลากร
อย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากร
รับทราบและถือปฎิบัติ 
๑.๕.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 



๑.๕.๓ มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฎิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 
 
 

            องค์ประกอการควบคุมภายใน                  ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 
  ๒ .๒  ก าร ร ะบุ ค ว าม เ สี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อก ารบ รรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
 
  ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
  ๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

 
๒.๑.๑ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การยอมรับ
โดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน
และวัดผลได้ 
 
๒.๒ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดย
ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา และจัดล าดับความเสี่ยง 
ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ดังกล่าว เทศบาลต าบลบูเก๊ะตามีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก ๔ แห่งและความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายในและภายนอก ๑ แห่ง 
 
๒.๓ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
๒.๔ มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฎิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฎิบัติ 
 



  ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 
 
  ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
๓.๒ จัดท าแผนที่ภาษีฯ และน าข้อมูลแผนที่ภาษีฯมา
ใช้ในการจัดเก็บภาษี มีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆเช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. หอกระจายข่าว แผ่น
พับ เป็นต้นและมีการประชุมชี้แจงให้บุคลากรทราบถึง
ประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง  

            องค์ประกอการควบคุมภายใน                  ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
  ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฎิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๔.๑ การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
  ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฎิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
  ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฎิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
 

๓.๓.๑ มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 
๓.๓.๒ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตาจัดท าหนังสือแจ้งผู้มี
ส่วนร่วมหรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
๓.๓.๓ เทศบาลต าบลบูเกะ๊ตา จัดท าแผนที่ภาษีฯ และ
น าข้อมูลแผนที่ภาษีฯมาใช้ในการเก็บภาษี 
๓.๓.๔ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆเช่น ลงเว็บไซต์ของ อปท. แผ่นพับ 
ป้ายประชาสัมพันธ์ หอกระจายข่าว เป็นต้น 
 
๔.๑ มีการใช้ระสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่ วยงานภายในและภายนอก อย่ าง เ พียงพอ 
เหมาะสมเชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
 
๔.๒ รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็บไซต์ของเทศบาลต าบลบู
เก๊ะตา เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
 
๔.๓.๑ จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการ
ปรึกษาแนะน า และการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสม เข้าถึง และทันต่อ
เหตุการณ ์



 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
   ๕.๑ การระบุ  การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่างการปฎิบัติ งาน  และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฎิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
  ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

๔.๓.๒ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จัดท าหนังสือแจ้งผู้มี
ส่วนร่วมหรือผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 
๕.๑ มีการติดตามผลในระหว่างการปฎิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
 
๕.๒.๑ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงทุกงวด ๓ เดือน เพ่ือให้มีความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ 
เหมาะสมหรือต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
๕.๒.๒ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีการสรุปผลการ
ด าเนินงาน เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมี
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็
ตาม ภารกิจตามแผนการด าเนินการที่ส าคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การ
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 
 
        ลงชื่อ     ฮ ำแดร์    อำมัด 
                (นายฮ าแดร์    อามัด) 
            นายกเทศมนตรีต าบลบูเก๊ะตา 
                วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ปค. 4 
เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา   อ าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕6๒ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้พิจารณาแต่ละปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมพิจารณาว่า
องค์กรมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี มีการยอมรับ
และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
   ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
      ๑.๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
      ๑.๑.๒ ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

 
 
 
 
 
 
๑.๑.๑ บุคลากรของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตายึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.๒ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฎิบัติ



บริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
      ๑.๑.๓ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
หน้ าที่ภายในองค์กร  รวมทั้ งการติดตามผลการ
ตรวจสอบและการประเมิลผล ทั้งจากการตรวจสอบ
ภายในและการตรวจสอบภายนอก 
      ๑.๑.๔ มีทัศนคติที่ดีที่เหมาะสมต่อการรายงานทาง
การเงินงบประมาณและการด าเนินงาน 
 ๑.๒ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
      ๑.๒.๑ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจู ง ใจ  พัฒนาและรั กษาบุ คลากรที่ มี คว ามรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
      ๑.๒.๒ มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะ
งานแต่ละต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 
      ๑.๒.๓ มีการระบุและแจ้ง ให้พนักงานทราบ
เกี่ยวกับความรู้ทักษะและความสามารถที่ต้องการ
ส าหรับการปฎิบัติงาน 
      ๑.๒.๔ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
พนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม 
 
 

หน้าที่ภายในองค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหาร
แบบมุ่ ง ผลสั มฤทธิ์ ของงาน  มี การติ ดตามการ
ปฎิบัติ งานที่มอบหมายอย่างแท้จริ ง  และมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
๑.๑.๓ ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของภายในเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา เพ่ือให้องค์กร
ขับเคลื่อนการด าเนินงานไปในทิศทางที่อยู่ในระเบียบ
ตามหลักเกณฑ์ที่บังคับให้ปฏิบัติตาม และรวมถึงการ
ติดตามผลการตรวจสอบและประเมินผล ทั้งจากการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 
 
๑.๒.๑ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทั กษะความสามารถของบุ คล ากร  และมี กา ร
ประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างชัดเจน 
๑.๒.๒ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ปฎิบัติตามก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ความรู้ ทักษะและความสามารถของ
บุคลากรโดยการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๓) เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
อัตราก าลังในการสรรหาบุคลากร เพ่ือให้ตรงกับงานที่
จะปฎิบัติ  และมีการคัดเลือกบุคลากรให้ เข้าการ
ฝึกอบรมตามความเหมาะสม  

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 ๑.๓ โครงสร้างองค์กร 
     ๑.๓.๑ มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 ๑.๔ การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ๑.๔.๑ มีการมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 
๑.๓.๑ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตามีการจัดท าโครงสร้าง
องค์กรและออกค าสั่งการมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการตามโครงสร้างส่วนราชการ โดยระบุหน้าที่ของ
แต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตาม
โครงสร้างส่วนราชการที่ก าหนดตามแผนอัตราก าลัง ๓ 
ปี ของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 
๑.๔.๑ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีการมอบอ านาจความ



ให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
 
 
    ๑.๔.๒ การแสองให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แรงจู ง ใจ  พัฒนาและรั กษาบุ คลากรที่ มี คว ามรู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
      เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีการประเมินความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงานในองค์กร 
ด้วยวิธีที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้ 
    ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
        ๒.๑.๑ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในระดับกิจกรรม  
 
        ๒.๑.๒ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การก าหนดและให้การยอมรับ  
     
    ๒.๒ การระบุปัจจัยเสี่ยง 
        ๒.๒.๑ มีการระบุและการประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับ
ลดหรือเพ่ิมของบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
 

รับผิดชอบ โดยผู้บริหารได้มอบอ านาจให้ตามความ
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน 
๑.๔.๒ มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทัษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
๑.๔.๓ มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่าง
สม่ าเสมอ  
๑.๔.๔ มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฎิบัติงานภายใน
หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการประชุมร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๑ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 
๒.๑.๒ ด าเนินงานตามกิจกรรมโดยให้บุคลากรทุกคน
ประเมินความเสี่ยงจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างานโดยไม่ถูกทักท้วง 
 
๒.๒.๑ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตามีการวิเคราะห์ปัจจัย
ความเสี่ยงจากทั้งภายในและภายนอก เช่น การปรับ
ลดหรือเพ่ิมบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ (e – 
LAAS , e – GP) และระบบฐานข้อมูลบุคลากรรวมถึง 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น  
   ๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       ๒.๓.๑ มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ

ระบบการลงทะเบียนผู้สู งอายุ เข้ามาอีกทั้ งการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบข้อกฎหมาย 
 
๒.๓.๑ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีการวิเคราะห์ความ



ความส าคัญของความเสี่ยง 
       ๒ .๓ .๒ มีการวิ เคราะห์และประเมินระดับ
ความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่
จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 
   ๒.๔ การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
       ๒.๔.๑ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง 
       ๒.๔.๒ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะ
เกิดข้ึนจากการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือละ
ความเสี่ยง 
       ๒.๔.๓ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
       ๒.๔.๔ มีการติดตามผลการปฎิบัติตามวิธีการ
ควบคุมท่ีก าหนดเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
     เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีการประเมินการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากกิจกรรมควบคุมที่ส าคัญ
เหมาะสมเพื่อความมีประสิทธิผล ดังนี้ 
    ๓ .๑  กิ จกรรมการควบคุม ได้ ก าหนดขึ้ นตาม
วัตถุประสงค์และผลประเมินความเสี่ยง 
    ๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือลด
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
    ๓.๓ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมควบคุม 
    ๓.๔ มาตรการป้องกันและดูแลทรัพย์สินอย่างรัดกุม
และเพียงพอ 
    ๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรือ
ที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ 
การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 
    ๓.๖ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนิน
ขององค์กรเป็น ไปตามระเบียบข้อบั งคับและมติ
คณะรัฐมนตรี 

เสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น จึงได้
ก าหนดเกณฑ์ความส าคัญและผลกระทบและโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของแต่ละกอง
เปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอก 
 
๒.๔.๑ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ก าหนดหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานขององค์กร โดยให้ข้าราชการ พนักงานทุก
คนถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๑ เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้มีการก าหนดกิจกรรม
การควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลของการประเมิน
ความเสี่ยง ซึ่งบุคลากรทุกคนทราบถึงความส าคัญของ
การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่เป็นอย่างดี และมีการ
ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยมีการจัดท า
โครงสร้างองค์กร และออกค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการตามโครงสร้างส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) โดยระบุ
หน้าที่ของแต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ 
ตามโครงสร้างที่ส่วนราชการก าหนด และถือปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   การด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมิน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารต่อความต้องการของผู้ ใช้และการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
   ๔.๑ มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
   ๔.๒ การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
   ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน
และการบันทึกบัญชี ไว้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
หมวดหมู่ 
   ๔.๔ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบ
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่
เกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข 
๕. การติดตามประเมินผล 
   เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้พิจารณาความเหมาะสม
ของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
    ๕.๑ มีการก าหนดให้มีการติดตามผลระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
    ๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
    ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเองหรือการประเมินการควบคุมอย่าง
เป็นอิสระอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
    ๕.๔ มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ

 
 
 
 
 
 
มีการน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ใน
การปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
โดยมีการจัดท าบัญชีและการเงินผ่านระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างทางระบบ e-GP ท าให้ลดความเสี่ยงในการ
บันทึกข้อมูลผิดพลาด รวมถึงการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีการจัดวางระบบควบคุม
ภายในอย่างเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมและเป้าหมายในการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
และมีการติดตามประเมินผลความพอเพียงของการ
วางระบบการควบคุมในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อม
ทั้งติดตามแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผล
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 



จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้รู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
 
 เทศบาลต าบลบูเก๊ะตา มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมี
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างไรก็
ตาม ภารกิจตามแผนการด าเนินการที่ส าคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การ
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเหมาะ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
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                วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 
 
 


