
๔ 
 

 เทศบาลต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที ่๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๓) 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๔) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม  
ส านักปลัดเทศบาล 
     ๑.๑  เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน ของส ำนักปลัดเทศบำล วิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยใน เช่น บรรยำกำศ สถำนที่ วัสดุ-
อุปกรณ์ บุคลำกรของกำรท ำงำน ฯลฯ ส ำหรับกำร
แสดงควำมเห็นเหตุผลในครั้งนี้ ได้วิเครำะห์ประเมิน
เหตุผลในเรื่องค ำสั่งแบ่งงำน ภำรกิจงำนประจ ำตำม
ค ำสั่งแบ่งงำน ประสิทธิภำพของบุคลำกร คุณธรรม 
จริยธรรมของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ที่มีผลกระทบต่อ
กำรควบคุม ตำมค ำสั่งแบ่งงำน ดังนี้ 
            

ผลการประเมิน 
ส านักปลัดเทศบาล  ได้วิเครำะห์ประเมินระบบ
ควบคุมภำยใน จำกภำรกิจงำนประจ ำ  ตำมค ำสั่ง
เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง ที่ 117/๒๕60 ลงวันที่ 2 
ตุลำคม ๒๕60 โดยวิเครำะห์ประเมินผลตำม
องค์ประกอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔  ผล
กำรประเมิน  พบว่ำ 
พบจุดอ่อนความเสี่ยงของส านักปลัด ๕ กิจกรรม   
๑. กำรวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผน 
๒. งำนนิติกำร 
๓. กำรจัดท ำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
๔. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน 
๕. กิจกรรมกำรบริหำรพัสดุ 
ผลการประเมิน พบว่า 
กำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม  มีบำง
กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุม  ดังนี้ 

      ๑)  การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน   
แผนงำน/โครงกำรมีมำก แต่งบประมำณ  ในกำร
พัฒนำมีจ ำกัดและได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
น้อยลง แผนงำน/โครงกำรขำดกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง ประชำชนยังไม่ให้ข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็น
จริง 

๑.   การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน  มีกำร
ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรประชุมประชำคมจัดท ำ
แผนพัฒนำใช้แบบสอบถำม/แบบส ำรวจประชำชนใน
เขตเทศบำลเกี่ยวกับปัญหำควำมต้องกำรใช้ข้อมูลกำร
ติดตำมประเมินผลแผน มำวิเครำะห์ในกำรจัดท ำแผน
แต่กำรจัดท ำแผนยังไม่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้ทุกโครงกำรเนื่องจำก
งบประมำณ 

       ๒)  งานนิติการ  เจ้ำหน้ำที่บำงรำย  ยังไม่ได้รับ
กำรอบรมในด้ำนด้ำนระเบียบกฎหมำยในกำร
ปฏิบัติงำน ขำดเจ้ำหน้ำที่ในต ำแหน่งนิติกรมำ
รับผิดชอบงำนโดยตรง 

๒.  งานนิติการ  เทศบำลจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำร
อบรมด้ำนระเบียบกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ
ผู้บริหำรมอบหัวหน้ำงำนและผู้บังคับบัญชำ
ควบคุมดูแลตำมล ำดับชั้น แต่ยังไม่สำมำรถสรรหำ
เจ้ำหน้ำที่มำปฏิบัติงำนด้ำนนิติกำรได้  ท ำให้ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

แบบ ปค. ๔ 



๕ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

        ส านักปลัดเทศบาล (ต่อ) 
 ๓)  การจัดท าการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีล่ำช้ำ              
ไม่ถูกต้อง แก้ไขบ่อยครั้ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        ๔)  กิจกรรมการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงาน   
กำรด ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด ำเนินกำรไม่
แล้วเสร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน กำรด ำเนินงำน
โครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเกิดควำมล่ำช้ำ 
 
 
 
      (๕)  กิจกรรมการบริหารพัสดุ 
กำรเบิกจ่ำยครุภัณฑ์ไปใช้ เจ้ำหน้ำที่ที่ขอเบิกไปไม่ใส่
ใจดูแลครุภัณฑ์ท ำให้เกิดกำรช ำรุดเสียหำย 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
ส านักปลัดเทศบาล (ต่อ) 
๓.  การจัดท าการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เทศบำลได้ด ำเนินกำรให้หัวหน้ำกองแต่ละกองส ำรวจ
ควำมต้องกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีให้
ครอบคลุมทุกภำรกิจของงำนภำยในแต่ละกอง แต่
เนื่องจำกภำรกิจหน้ำที่ของเทศบำลมีจ ำนวนมำก 
ประกอบกับ นโยบำยรัฐบำล/นโยบำยผู้บริหำร ท ำให้
ยังต้องมีกำรโอนงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจและนโยบำยรัฐบำล/นโยบำยผู้บริหำร  จึงท ำ
ให้ต้องมีกำรโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมำณอยู่ ท ำ
ให้กิจกรรมนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
ยังมีควำมเสี่ยงอยู่ 
  
๔.  กิจกรรมการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน   
ผู้บริหำรเทศบำลควบคุมสั่งกำรและก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้
ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำนที่ได้จัดท ำไว้ สั่งกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรเร่งรัดให้กำรจัดท ำ
โครงกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้   ท ำให้
กิจกรรมนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมยังมี
ควำมเสี่ยงอยู่ 
   
๕.  กิจกรรมการบริหารพัสดุ 
สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบ
ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน  แต่
กำรบริหำรพัสดุก็ยังไม่เป็นปัจจุบันและเจ้ำหน้ำที่ก็ยัง
ไม่ใส่ใจดูแลครุภัณฑ์ ท ำให้เกิดควำมเสี่ยงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองคลัง  
๑.๑  เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ของกองคลัง โดยวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน เช่น 
บรรยำกำศ สถำนที่  วัสดุ-อุปกรณ์  บุคลำกรของกำร
ท ำงำน ฯลฯ ส ำหรับกำรแสดงควำมเห็นเหตุผลในครั้ง
นี้ได้วิเครำะห์ประเมินเหตุผลในเรื่องค ำสั่งแบ่งงำน 
ภำรกิจงำนประจ ำตำมค ำสั่งแบ่งงำน  ประสิทธิภำพ
ของบุคลำกร คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ ที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุม  ตำมค ำสั่ง
แบ่งงำน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
กองคลัง  ได้วิเครำะห์ประเมินระบบควบคุมภำยใน     
จำกภำรกิจงำนประจ ำ  ตำมค ำสั่งแบ่งงำนที่ 117/
๒๕60 ลงวันที่  2 ตุลำคม ๒๕60 โดยวิ เครำะห์
ประเมินผลตำมองค์ประกอบมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ผลกำรประเมินพบว่ำ 
พบจุดอ่อนความเสี่ยงของกองคลัง 2  กิจกรรม   
๑. กิจกรรมด้ำนรำยรับ/กำรจัดเก็บรำยได้ 
๒. กิจกรรมกำรจัดหำพัสดุ 
ผลการประเมิน 
กำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมมีบำง
กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุมแล้วแต่
บำงกิจกรรมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุม  ดังนี้ 

   (๑) กิจกรรมด้านรายรับ/การจัดเก็บรายได้               
   – มีลูกหนี้คงค้ำงภำษโีรงเรือนและที่ดิน จ ำนวน 1 
รำย เป็นเงิน 2,248 บำท ในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ 
   – กำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดผู้อยู่ในข่ำยจะต้อง
เสียภำษีไม่ครบถ้วน ไม่มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ข้อมูลยังกระจัดกระจำยไม่สำมำรถเรียกดูได้
สะดวก 
 
       (๒)  กิจกรรมการจัดหาพัสดุ 
มีควำมเสี่ยงเกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยในเนื่องจำก 
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป อำจมีข้อผิดพลำดในทำงปฏิบัติตำมระเบียบ 
กฎหมำย กฎกระทรวง หนังสือสั่งกำรท่ีเกี่ยวข้องท ำให้
เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร 
 

๑.  กิจกรรมด้านรายรับ/การจัดเก็บรายได้  เทศบำล
ปรับปรุงค ำสั่งแบ่งงำนให้ชัดเจน ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรช ำระภำษี สั่งกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดเก็บภำษีให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ จัดท ำรำยงำนกำรเงินทำงระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณทำงอินเตอร์เน็ตและระบบกำรบันทึก
บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
 
๒.  กิจกรรมการจัดหาพัสดุ 
กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งมีกำร
มอบหมำยงำนจำกผู้บริหำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด  แต่เจ้ำหน้ำที่ยังปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ไม่ตรงตำมระเบียบ หนังสือสั่งกำร ท ำให้
กิจกรรมนี้เกิดเป็นควำมเสี่ยงใหม่ 
 
 



๗ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองช่าง 
       ๑.๑  เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน ของกองช่ำง โดยวิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในของแต่ละส่วนรำชกำรโดยทั่วไป เช่น  
บรรยำกำศ สถำนที่  วัสดุ-อุปกรณ์ บุคลำกรของกำร
ท ำงำน ฯลฯ ส ำหรับกำรแสดงควำมเห็นเหตุผลในครั้ง
นี้  ได้วิเครำะห์ประเมินเหตุผลในเรื่องค ำสั่งแบ่งงำน  
ภำรกิจงำนประจ ำตำมค ำสั่งแบ่งงำน  ประสิทธิภำพ
ของบุคลำกร  คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่  ที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุม  ตำมค ำสั่ง
แบ่งงำน  ดังนี้ 
       ๑)  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง     
ต่อเติมอาคารต่างๆ ผู้ขออนุญำตก่อสร้ำงไม่ท ำตำม
แบบแปลนที่ขออนุญำต เจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอในกำรออกตรวจกำร
ก่อสร้ำงขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนทรำบ 
            
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
กองช่าง ได้วิเครำะห์ประเมินระบบควบคุมภำยใน       
จำกภำรกิจงำนประจ ำ ตำมค ำสั่ง ทต.ท่ำช้ำง ที่ 117/
๒๕60ลงวันที่ 2 ตุลำคม ๒๕60 โดยวิเครำะห์
ประเมินผลตำมองค์ประกอบมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำ
ด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ ผลกำรประเมินพบว่ำ 
พบจุดอ่อนความเสี่ยงของกองช่าง ๔ กิจกรรม   
๑. กิจกรรมกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง 

ต่อเติมอำคำรต่ำง ๆ 
๒. กิจกรรมกำรจัดท ำผังเมืองรวม 
๓. กิจกรรมกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
๔. กิจกรรมกำรส ำรวจโครงกำร 

กำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม ดังนี้ 
๑.  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงต่อเติม
อาคารต่างๆเทศบำลให้ค ำปรึกษำแก่ประชำชนที่มำ
ติดต่อขออนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงอำคำรจัดท ำ
เอกสำรคู่มือให้ค ำแนะน ำรำยละเอียดเกี่ยวกับแบบ
แปลน แต่ผู้ขออนุญำตบำงรำยก็ยังไม่ท ำตำมแบบ
แปลนที่ขอ และเจ้ำหน้ำที่บำงรำยขำดทักษะในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอท ำให้ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์กำรควบคุมยังมีควำมเสี่ยงอยู่ 

        ๒)  การจัดท าผังเมืองรวม เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
เกี่ยวกับผังเมืองไม่เพียงพอและขำดทักษะในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ กำรขยำยพ้ืนที่ชุมชนไม่เป็นระบบ ขำด
กำรวำงผังเมืองที่ดี เทศบำลไม่มีแผนที่ทำงอำกำศใน
เขตเทศบำลที่เป็นปัจจุบัน ขำดกำรประสำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนใกล้เคียง 
        ๓)  การควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับจ้ำงงำน
ก่อสร้ำงต่ำง ๆ ก่อสร้ำงไม่ได้มำตรฐำนที่ก ำหนดผู้
รับจ้ำงไม่แจ้งล่วงหน้ำในกำรท ำงำนเกิดน้ ำท่วม เพรำะ
พ้ืนที่อยู่ในที่ลำบลุ่มแม่น้ ำมูลเกิดอุปสรรคในกำร 
ท ำงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอในกำรออกส ำรวจควบคุม
กำรก่อสร้ำงงำนเฉพำะหน้ำในพ้ืนที่มีมำก 

๒.  การจัดท าผังเมืองรวมเทศบำลส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมกับหน่วยงำน ต่ำง ๆ แต่กำร
ปฏิบัติงำนก็ยังไม่เป็นรูปธรรม ท ำให้ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์กำรควบคุม ยังมีควำมเสี่ยงอยู่ 
 
 
๓.  การควบคุมงานก่อสร้าง เทศบำลปรับปรุงค ำสั่ง
แบ่งงำนให้ชัดเจน ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงต้องมีควำมรู้
เกี่ยวกับงำนที่ควบคุม ให้ควำมรู้กับผู้ควบคุมและ
ตรวจรับงำนชุมชนมีส่วนร่วมในกำรควบคุมงำน
ก่อสร้ำง แต่เทศบำลก็ประสบปัญหำภัยพิบัติน้ ำท่วม
เพรำะพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ติดแม่น้ ำมูล ท ำให้ยังไม่บรรลุ
วัตถุ ประสงค์กำรควบคุม ยังมีควำมเสี่ยงอยู่ 



๘ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองช่าง  (ต่อ) 
๔)  การส ารวจโครงการ  กำรส ำรวจโครงกำรไม่ตรง
ตำมสภำพชุมชน เช่นกำรวำงระบบกำรระบำยน้ ำขำด
กำรประสำนกับชุมชนในกำรส ำรวจควำมต้องกำรที่
แท้จริงในกำรน ำโครงกำรมำสู่แผนพัฒนำเทศบำล 
 

ผลการประเมิน (ต่อ) 
๔.  การส ารวจโครงการ  เทศบำลมีค ำสั่งให้หัวหน้ำ
กองช่ำงจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด  แต่เจ้ำหน้ำที่ก็ยังส ำรวจ
โครงกำรไม่เป็นปัจจุบัน  ท ำให้ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์กำรควบคุม ยังมีควำมเสี่ยงอยู่ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      ๑.๑   เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยในของแต่ละส่วนรำชกำรโดยทั่วไป  
เช่น บรรยำกำศ สถำนที่ วัสดุ-อุปกรณ ์บุคลำกรของ
กำรท ำงำน ฯลฯ ส ำหรับกำรแสดงควำมเห็นเหตุผลใน
ครั้งนี ้ได้วิเครำะห์ประเมินเหตุผลในเรื่องค ำสั่งแบ่ง
งำน  ภำรกิจงำนประจ ำตำมค ำสั่งแบ่งงำน 
ประสิทธิภำพของบุคลำกร คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่  ที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุม 
ตำมค ำสั่งแบ่งงำน ดังนี้ 

ผลการประเมิน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเครำะห์ประเมิน
ระบบควบคุมภำยใน จำกภำรกิจงำนประจ ำ ประจ ำ 
ตำมค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง ที่ 117/๒๕60 ลง
วันที่ 2 ตุลำคม ๒๕60 โดยวเิครำะห์ประเมินผลตำม
องค์ประกอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  ตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ ผล
กำรประเมิน พบว่ำ 
พบจุดอ่อนความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ๓ กิจกรรม   
๑. กิจกรรมกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก 
๒. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรณรงค์ลด

ภำวะโลกร้อน 
๓. กิจกรรมกำรด ำ เนินกำรป้องกันและระงับ

โรคติดต่อ 
ผลการประเมิน 
กำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม ดังนี้ 

      ๑)  กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก   
          ไม่สำมำรถควบคุมกำรระบำดของโรค
ไข้เลือดออกที่เกิดในพื้นที่ได้อย่ำงทั่วถึง 

๑.  กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้
ประชำชนปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของแพทย์ เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขและ อสม. ในชุมชน ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออก โดยท ำเอกสำรแผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์และประชำ สัมพันธ์ทำงเสียงตำมสำย
ด ำเนินกำรควบคุมทันที เมื่อพบผู้ป่วยเป็น
ไข้เลือดออก 

        ๒)  กิจกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ไม่มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรลดภำวะโลกร้อนอย่ำงจริงจัง 

๒.  กิจกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน  วำงแผนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรลดภำวะโลกร้อน โดยไม่ใช้งบประมำณ  รณรงค์
กำรงดเผำขยะอันตรำย ประชำสัมพันธ์แผ่นพับให้
ควำมรู้เกี่ยวกับภำวะโลกร้อน 



๙ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
(๓)  กิจกรรมการด าเนินการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ เทศบำลด ำเนินโครงกำรฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขสุนัขบ้ำ เพื่อฉีดให้สุนัขและแมวที่มีเจ้ำของ
และไม่มีเจ้ำของในเขตพ้ืนที่เทศบำล เป็นกำรบริหำร
โดยฉีดให้ฟรีโดยไม่จัดเก็บค่ำธรรมเนียมจำกเจ้ำของ
สัตว์  ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทักท้วง เรื่องกำร
ไม่เก็บค่ำธรรมกำรฉีดวัคซีนดังกล่ำวว่ำไม่เป็นไปตำม 
พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ผลการประเมิน 
๓. กิจกรรมการด าเนินการปอ้งกันและระงับ
โรคติดต่อ   
     ผู้บริหำรสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
กำรฉีดวัคซีนตำมโครงกำรดังกล่ำว  ผู้บริหำรสั่งกำร
เจ้ำหน้ำที่ให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 

กองการศึกษา 
      ๑.๑ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพ แวดล้อม
ภายใน ของกองกำรศึกษำ โดยวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยในของแต่ละส่วนรำชกำรโดยทั่วไป 
เช่น บรรยำกำศ สถำนที่ วัสดุ-อุปกรณ ์บุคลำกรของ
กำรท ำงำน ฯลฯ ส ำหรับกำรแสดงควำมเห็นเหตุผลใน
ครั้งนี ้ได้วิเครำะห์ประเมินเหตุผลในเรื่องค ำสั่งแบ่ง
งำน ภำรกิจงำนประจ ำตำมค ำสั่งแบ่งงำน 
ประสิทธิภำพของบุคลำกร  คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ ที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุม 
ตำมค ำสั่งแบ่งงำน ดังนี้ 

ผลการประเมิน 
กองการศึกษา  ได้วิเครำะห์ประเมินระบบควบคุม
ภำยใน  จำกภำรกิจงำนประจ ำ ตำมค ำสั่งเทศบำล
ต ำบลท่ำช้ำง ที่ 117/๒๕60 ลงวันที่ 2 ตุลำคม ๒๕
60 โดยวิ เครำะห์ประเมินผลตำมองค์ประกอบ
มำ ตร ฐ ำ นก ำ ร ค วบ คุ ม ภ ำ ย ใ น  ต ำม ร ะ เบี ย บ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ว่ำด้วยกำรก ำหนด
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลกำร
ประเมิน  พบว่ำ 
พบจุดอ่อนความเสี่ยงของกองการศึกษา ๒ กิจกรรม   
๑.  กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
๒. กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ผลการประเมิน 
กำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม ดังนี้ 

       (๑)  กิจกรรมการจัดการศึกษา บุคลำกรด้ำน
กรศึกษำยังไม่เพียงพอ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กยังไม่ได้
มำตรฐำน สมศ. ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) 

      ๑.  กิจกรรมการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กยังไม่ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนฯยังไม่ผ่ำน
เกณฑ ์ท ำให้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์กำรควบคุมยังมี
ควำมเสี่ยงอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการศึกษา (ต่อ) 
          (๒)  กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงกำรอุดหนุนเงิน
งบประมำณตำมโครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรยีนในเขต
เทศบำลว่ำมีบำงหน่วยงำนรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน
ภำยหลัง ๓๐ วนั นับแตโ่ครงกำรแล้วเสร็จ เป็นกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว๗๔ ลงวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๕๓ เรื่อง กำรตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 
กองสวัสดิการสังคม 
      ๑.๑    เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน  ของกองสวัสดิกำรสังคม  โดยวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมภำยในของแต่ละส่วนรำชกำรโดยทั่วไป  
เช่น  บรรยำกำศ  สถำนที่  วัสดุ-อุปกรณ์  บุคลำกร
ของกำรท ำงำน ฯลฯ ส ำหรับกำรแสดงควำมเห็น
เหตุผลในครั้งนี้  ได้วิเครำะห์ประเมินเหตุผลในเรื่อง
ค ำสั่งแบ่งงำน  ภำรกิจงำนประจ ำตำมค ำสั่งแบ่งงำน  
ประสิทธิภำพของบุคลำกร คุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุม  
ตำมค ำสั่งแบ่งงำน  ดังนี้ 
๑)  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กำรส ำรวจข้อมูล จปฐ. 
ประชำชน  ไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเจ้ำหน้ำที่ไม่
เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน เวลำส ำรวจชำวบ้ำนไม่อยู่
บ้ำนคนที่ได้รับมอบหมำยเก็บข้อมูลไม่เก็บข้อมูลตำม
ข้อเท็จจริงรำยละเอียดในแบบฟอร์มในกำรเก็บข้อมูล
มำกเกินไปอ่ำนเข้ำใจยำก ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล
น้อย 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
กองการศึกษา (ต่อ) 
(๒)  กิจกรรมการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ผู้บริหำรสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กฎหมำยและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
ผลการประเมิน 
กองสวัสดิการสังคม ได้วิเครำะห์ประเมินระบบ
ควบคุมภำยใน จำกภำรกิจงำนประจ ำ  ตำมค ำสั่ง
เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง ที่ 117/๒๕60 ลงวันที่ 2 
ตุลำคม ๒๕60 โดยวิเครำะห์ประเมินผลตำม
องค์ประกอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔  
ผลกำรประเมิน พบว่ำ 
จุดอ่อนความเสี่ยงของกองสวัสดิการสังคม 2  
กิจกรรม   
๑. กิจกรรมกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
๒. กิจกรรมกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร 
ผลการประเมิน 
กำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม ดังนี้ 
๑.  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เทศบำลได้ด ำเนินกำร
ติดตำมประเมินผลจำกผู้น ำชุมชนออกแบบประเมินผล
งำนในหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่องปีละ ๒ ครั้ง แต่กำรส ำรวจ
ข้อมูล จปฐ.ประชำชนไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง ข้อมูล
ครัวเรือนได้ไม่จริงทั้งหมดและเทศบำลก็ไม่ได้น ำมำใช้
ประโยชน์ และผู้ที่ได้รับมอบหมำยเก็บข้อมูลไม่เก็บ
ข้อมูลตำมข้อเท็จจริงท ำให้กิจกรรมนี้ยังไม่บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ของกำรควบคุมยังมีควำมเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่ 
 



๑๑ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองสวัสดิการสังคม (ต่อ) 
๒)  งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ       
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก 
เนื่องจำกผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ พิกำร ขำดควำม
ร่วมมือในกำรแจ้งข้อมูลกรณีเสียชีวิตเปลี่ยนแปลที่อยู่
และกำรได้รับเงินค่ำตอบแทนสวัสดิกำรหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ จำกหน่วยงำนของรัฐ ท ำให้เกิดปัญหำ
เวลำโอนเงินเบี้ยยังชีพและมีเหตุท ำให้เรียกเงินคืน     
 

ผลการประเมิน 
กองสวัสดิการสังคม (ต่อ) 
๒. งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  
ด ำเนินกำรติดตำมข้อมูลผู้เสียชีวิตจำกงำนทะเบียน
ของเทศบำล และข้อมูลจำกผู้น ำชุมชน แต่ก็ยังมี
ควำมเสี่ยงเกิดขึ้นเนื่องจำกญำติของผู้เสียชีวิตไม่เข้ำใจ
หลักเกณฑ์ว่ำเสียชีวิตภำยในเดือนต้องได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร พอตรวจสอบพบเพรำะมีกำรแจ้ง
เสียชีวิตหรือผู้น ำชุมชนชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนก็ท ำให้รับ
เงินมำกกว่ำสิทธิแล้วท ำให้เกิดควำมเสี่ยงที่ต้องมีกำร
ควบคุม  

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
     ส านักปลัด 

       ๑.   กิจกรรมกำรวิเครำะห์นโยบำยและกำร
วำงแผน  เป็นควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยใน  
แผนงำน/โครงกำรมีมำก แต่งบประมำณในกำรพัฒนำมี
จ ำกัดและได้รับกำรจัดสรรงบประมำณน้อยลง 
แผนงำน/โครงกำรขำดกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
ประชำชนยังไม่ให้ข้อมูลที่ตรงกับควำมเป็นจริง 
       ๒.   กิจกรรมด้ำนงำนนิติกำร เจ้ำหน้ำที่บำงรำย  ยัง
ไม่ได้รับกำรอบรมในด้ำนด้ำนระเบยีบกฎหมำยในกำร
ปฏิบัติงำน ขำดเจ้ำหน้ำที่ในต ำแหน่งนิติกรมำรับผิดชอบ
งำนโดยตรง 
        ๓.  กิจกรรมกำรจัดท ำกำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ล่ำช้ำ ไม่ถูกต้อง แก้ไขบ่อยครั้ง   
      ๔.  กิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน   
กำรด ำเนินกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด ำเนินกำรไม่
แล้วเสร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน กำรด ำเนินงำน
โครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเกิดควำมล่ำช้ำ 
      ๕.  กิจกรรมกำรบริหำรพัสดุ กำรเบิกจ่ำย
ครุภัณฑ์ไปใช้ เจ้ำหน้ำที่ท่ีขอเบิกไปไม่ใส่ใจดูแล
ครุภัณฑ์ท ำให้เกิดควำมช ำรุดเสียหำย 

 
 
เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง  มีกำรประเมินควำมเสี่ยง              
โดยน ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นสำกลมำใช้
และมีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ จำกผลกำร
ประเมินอย่ำงเป็นระบบ  รวมทั้งยังสำมำรถก ำหนด
แนวทำง กำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนใน
อนำคตจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
เครื่องมือที่น ำมำใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.  การประเมินความเสี่ยง (ต่อ) 
     กองคลัง 
      (๑)  กิจกรรมด้านรายรับ/การจัดเก็บรายได้   
– จัดท ำตัวชี้วัดเพ่ือเปรียบเทียบผลกำรจัดเก็บรำยได้
ระหว่ำงปีก่อนกับปีปัจจุบัน 
– มีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำร
ให้บริกำรและน ำมำปรับปรุงแก้ไขในกำรให้บริกำร 
– วิเครำะห์ข้อมูลผลกำรจัดเก็บรำยได้ และน ำผล
วิเครำะห์สรุปหำแนวทำงแก้ไขและหำจุดบกพร่อง 

 
 
(๑)  กิจกรรมด้านรายรับ/การจัดเก็บรายได้   
กองคลัง มีกำรประเมินควำมเสี่ยง โดยน ำระบบกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นสำกลมำใช้และมีกำรจัดกำร
กับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ จำกผลกำรประเมินอย่ำงเป็น
ระบบ  รวมทั้งยังสำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยง ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกเครื่องมือที่น ำมำใช้ 

     (2)  กิจกรรมการจัดหาพัสดุ 
– กำรมีข้อผิดพลำดระหว่ำงปฏิบัติตำมระเบียบ 
กฎหมำย กฎกระทรวง และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
– รับฟังปัญหำหรือข้อผิดพลำดระหว่ำงปฏิบัติ 
น ำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือหำแนวทำงแก้ไข  
 

(2)  กิจกรรมการจัดหาพัสดุ 
เนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 
๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดข้ึนระหว่ำงปฏิบัติงำนดังนี้ 
– กระบวนกำร ขั้นตอนและวิธีกำรจะต้องปฏิบัติตำม 
ระเบียบ กฎหมำยและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
– กำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่อสำธำรณชน
ให้เกิดควำมโปร่งใสทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือ
ช่องทำงอ่ืนๆ 
– จัดให้มีหน่วยประชำสัมพันธ์ภำยในองค์กร มีกำร
แสดงข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจอย่ำงชัดเจน 
- ก ำหนดช่องทำงและช่องติดตำมผลให้ประชำชน
สำมำรถร้องเรียน /ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
– ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้อง 
– วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกิจกำรที่ผ่ำนมำเพ่ือก ำหนด
แนวทำงปรับปรุงแก้ไข 
– ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.  การประเมินความเสี่ยง (ต่อ) 
     กองช่าง 

       ๑.  กิจกรรมกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
ดัดแปลง ต่อเติมอำคำรต่ำง ๆ  เป็นควำมเสี่ยงจำก
สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก  สภำพแวดล้อม
ภำยนอกผู้ขออนุญำตก่อสร้ำงไม่ท ำตำมแบบแปลนที่
ขออนุญำต  สภำพแวดล้อมภำยใน เจ้ำหน้ำที่ขำด
ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอในกำร
ออกตรวจกำรก่อสร้ำงขำดกำรประชำสัมพันธ์ให้ชุมชน
ทรำบ 
        ๒.   กิจกรรมกำรจัดท ำผังเมืองรวม  เป็นควำม
เสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยใน เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้
เกี่ยวกับผังเมืองไม่เพียงพอและขำดทักษะในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กำรขยำยพ้ืนที่ชุมชนไม่เป็นระบบ ขำด
กำรวำงผังเมืองที่ดีเทศบำลไม่มีแผนที่ทำงอำกำศใน
เขตเทศบำลที่เป็นปัจจุบันขำดกำรประสำนกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนใกล้เคียง         
        ๓.  กิจกรรมกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง  เป็น
ควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยใน ผู้รับจ้ำงงำน
ก่อสร้ำง  ต่ำง ๆ ก่อสร้ำงไม่ได้มำตรฐำนที่ก ำหนด  
ผู้รับจ้ำงไม่แจ้งล่วงหน้ำในกำรท ำงำน เกิดน้ ำท่วม 
เพรำะพ้ืนที่อยู่ในที่ลำบลุ่มแม่น้ ำมูลเกิดอุปสรรคใน
กำร ท ำงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอในกำรออกส ำรวจ
ควบคุมกำรก่อสร้ำงงำนเฉพำะหน้ำในพ้ืนที่มีมำก 
        ๔.  กิจกรรมกำรส ำรวจโครงกำร  เป็นควำม
เสี่ยง 
จำกสภำพแวดล้อมภำยใน กำรส ำรวจโครงกำรไม่ตรง
ตำมสภำพชุมชน เช่นกำรวำงระบบกำรระบำยน้ ำ 
ขำดกำรประสำนกับชุมชนในกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรที่แท้จริงในกำรน ำโครงกำรมำสู่แผนพัฒนำ
เทศบำล 
 
 
 
 
 
 

เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง  มีกำรประเมินควำมเสี่ยง              
โดยน ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นสำกลมำใช้
และมีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ จำกผลกำร
ประเมินอย่ำงเป็นระบบ  รวมทั้งยังสำมำรถก ำหนด
แนวทำง กำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนใน
อนำคตจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
เครื่องมือที่น ำมำใช้ 
 



๑๔ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.  การประเมินความเสี่ยง (ต่อ) 
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

      ๑  กิจกรรมกำรควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็น
ควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยใน ไม่สำมำรถ
ควบคุมกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกที่เกิดในพ้ืนที่
ได้อย่ำงทั่วถึง 
     ๒  กิจกรรมกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรรณรงค์
ลดภำวะโลกร้อน  เป็นควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อม
ภำยใน  ไม่มีกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรลดภำวะโลก
ร้อนอย่ำงจริงจัง 
     ๓  กิจกรรมกำรด ำเนินกำรป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ  เป็นควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยใน
เทศบำลด ำเนินโครงกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
สุนัขบ้ำ เพ่ือฉีดให้สุนัขและแมวที่มีเจ้ำของและไม่มี
เจ้ำของในเขตพ้ืนที่เทศบำล เป็นกำรบริหำรโดยฉีดให้
ฟรีโดยไม่จัดเก็บค่ำธรรมเนียมจำกเจ้ำของสัตว์  
ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ได้ทักท้วง เรื่องกำรไม่
เก็บค่ำธรรมกำรฉีดวัคซีนดังกล่ำวว่ำไม่เป็นไปตำม 
พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 
 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง       
มีกำรประเมินควำมเสี่ยง โดยน ำระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เป็นสำกลมำใช้และมีกำรจัดกำรกับควำม
เสี่ยงต่ำง ๆ จำกผลกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ  
รวมทั้งยังสำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันควำม
เสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนในอนำคตจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกเครื่องมือที่น ำมำใช้ 

กองการศึกษา 
        ๒.๑  กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำเป็นควำมเสี่ยง
จำกสภำพแวดล้อมภำยในบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำยัง
ไม่เพียงพอและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กยังไม่ได้มำตรฐำน 
สมศ. ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) 
      ๒.๒  กิจกรรมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน ส ำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงกำรอุดหนุนเงินงบประมำณ
ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบำล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง  มีกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง  โดยน ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็น
สำกลมำใช้และมีกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ จำก
ผลกำรประเมินอย่ำงเป็นระบบ  รวมทั้งยังสำมำรถ
ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนใน
อนำคตจำกปัจจัยต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจำก
เครื่องมือที่น ำมำใช้ 



๑๕ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.  การประเมินความเสี่ยง (ต่อ) 
      กองสวัสดิการสังคม 
         ๒.๑  กำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นควำมเสี่ยง
จำกสภำพแวดล้อมภำยนอก กำรส ำรวจข้อมูล จปฐ. 
ประชำชน  ไม่เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง เจ้ำหน้ำที่ไม่
เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน เวลำส ำรวจชำวบ้ำนไม่อยู่
บ้ำน คนที่ได้รับมอบหมำยเก็บข้อมูลไม่เก็บข้อมูลตำม
ข้อเท็จจริง รำยละเอียดในแบบฟอร์มในกำรเก็บข้อมูล 
มำกเกินไปอ่ำนเข้ำใจยำก ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล
น้อย 
        ๒.๒   กิจกรรมกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ/ผู้
พิกำร เป็นควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก 
เนื่องจำกผู้รับมอบอ ำนำจในกำรรับเบี้ยยังชีพมำรับ
เงินแทนทั้งที่เจ้ำของสิทธิ์เสียชีวิตแล้ว และไม่มีกำร
แจ้งเสียชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กองสวัสดิกำรสังคม มีกำรประเมินควำมเสี่ยง โดยน ำ
ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นสำกลมำใช้และมี
กำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงต่ำง ๆ จำกผลกำรประเมิน
อย่ำงเป็นระบบ  รวมทั้งยังสำมำรถก ำหนดแนว
ทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนในอนำคตจำก
ปัจจัยต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเครื่องมือที่น ำมำใช้ 



๑๖ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.  กิจกรรมการควบคุม 
ส านักปลัดเทศบาล 
๑.    กิจกรรมกำรวิเครำะห์นโยบำยและกำรวำงแผน 
- ปรับปรุงค ำสั่งแบ่งงำนให้ชัดเจน กรณี 

ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมำยผู้ท ำงำนแทน 
- ปรับปรุงวิธีกำรจัดท ำแผนโดยท ำ 

ฐำนข้อมูลเดิม ส ำรวจข้อมูลเพ่ิม 
- จัดประชุมประชำคมให้ประชำชนมีส่วน 

ร่วมในกำรเสนอปัญหำควำมต้องกำร 
- น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผน

และ 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณทำงอินเตอร์เน็ต (E-Plan) มำ
ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

๒.    กิจกรรมงำนนิติกำร   
- จัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมด้ำน 

ระเบียบกฎหมำยที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
- ผู้บริหำรมอบหัวหน้ำงำนและ 

ผู้บังคับบัญชำควบคุมดูแลตำมล ำดับชั้น 
๓.    กิจกรรมกำรจัดท ำกำรโอนงบประมำณ 

รำยจ่ำยประจ ำปี 
- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย

วิธีกำร 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔.   กิจกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน 
- ผู้บริหำรควบคุมสั่งกำรและก ำชับ 

เจ้ำหน้ำที่ให้ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำนที่ได้จัดท ำ
ไว้ 

- สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
ด ำเนินกำรเร่งรัดให้กำรจัดท ำโครงกำรให้เป็นไปตำม
แผนงำนที่ก ำหนดไว้ 

๕.   กิจกรรมกำรบริหำรพัสดุ 
            -  ปรับปรุงค ำสั่งแบ่งงำนให้ชัดเจน 
            -  สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
ด ำเนินกำรตรวจสอบ ควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็น
ระบบเป็นปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบได้ 
 

 
 
ในภำพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมำะสมเพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
สมควร  โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำนตำมปกติ  โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำงำน
ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 



๑๗ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.  กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) 
      กองคลัง 

๓.๑ กิจกรรมด้านรายรับ/การจัดเก็บรายได้ 
- ติดตำมทวงถำมลูกหนี้ค้ำงช ำระภำษีเชิงรุก 
- บันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรจัดเก็บรำยได้ 
ในระบบ info e-Laas ให้เป็นปัจจุบัน 
- กำรเปิดเผยขั้นตอนและมำตรฐำน 
ระยะเวลำกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 
- จัดท ำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีกำรและ 
มำตรฐำนที่ใช้ให้บริกำร 
- ให้ข้อมูลเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  
และสร้ำงจิตส ำนึกชัดเจน และสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักให้มีจิตสำธำรณะด้วยวิธี
อ้ืนใดตำมที่องค์กรก ำหนดขึ้น 
- ออกส ำรวจเชิงรุกเพ่ือเก็บข้อมูลผู้อยู่ในข่ำย 
ต้องเสียภำษี ให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ 

       ๓.2 กิจกรรมการจัดหาพัสดุ 
    - ผู้บริหำรสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 
    - มีมำตรกำรป้องกันในกำรเอื้อประโยชน์ธุรกิจ
ของตนพวกพ้อง หรือกำรมีประโยชน์ทับซ้อน 
    - กำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และน ำผล
วิเครำะห์เสนอผู้บริหำรเพ่ือปรับปรุงกระบวน
จัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณถัดไป 
    - กำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้
สำธำรณะชนทรำบผ่ำนเว็บไซต์ขององค์กร หรือ
สื่อช่องทำงอ่ืนๆ 
    - ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเข้ำร่วม
ฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในภำพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมำะสมเพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
สมควร  โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำนตำมปกติ  โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำงำน
ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 



๑๘ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.  กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) 
     กองช่าง 
        ๑.  กิจกรรมกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร    
ดัดแปลง ต่อเติมอำคำรต่ำง ๆ 

- ควบคมุ ให้ค ำปรึกษำแก่ประชำชนที่มำ 
ติดต่อขออนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงอำคำร 

- จัดท ำเอกสำรคู่มือกำรขออนุญำต 
ก่อสร้ำงดัดแปลงอำคำร 

- ให้ค ำแนะน ำรำยละเอียดเกี่ยวกับแบบแปลน 
  ๒.  กิจกรรมกำรจัดท ำผังเมืองรวม 
- จัดท ำผังเมืองรวมเทศบำล 
- เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรม 

        ๓.  กิจกรรมกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
- ปรับปรุงค ำสั่งแบ่งงำนให้ชัดเจน 
- ผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำงต้องมีควำมรู้ 

เกี่ยวกับงำนที่ควบคุม 
- ให้ควำมรู้กับผู้ควบคุมและตรวจรับงำน 

ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง 
         ๔.  กิจกรรมกำรส ำรวจโครงกำร 
หัวหน้ำกองช่ำงจัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ในภำพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมำะสมเพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
สมควร  โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำนตำมปกติ  โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำงำน
ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 



๑๙ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.  กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) 
     กองสาธารณสุข 
       ๑. กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก 

- ขอควำมร่วมมือ อสม. ในชุมชนในกำร 
ก ำกับดูแล 

- ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนเข้ำใจ 
- ด ำเนินกำรควบคุมทันทีเมื่อพบผู้ป่วย 

เป็นไข้เลือดออก 
- สร้ำงเครือข่ำยอำสำสมัครป้องกันและ 

ควบคุมโรค         
       ๒.  กิจกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 

- วำงแผนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรลด 
ภำวะโลกร้อน โดยไม่ใช้งบประมำณ 

- รณรงค์กำรงดเผำขยะอันตรำย 
- ประชำสัมพันธ์แผ่นพับให้ควำมรู้ 

เกี่ยวกับภำวะโลกร้อน 
       ๓.  กิจกรรมการด าเนินการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 
            -  จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ของกองสำธำรณสุข 
            -  ผู้บริหำรสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง 

 
 
ในภำพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมำะสมเพียงพอและ
สอดคล้องกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
สมควร  โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำนตำมปกติ  โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำงำน
ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 ๓.๑ กิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

            – สรรหำบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำปฐมวัยมำ 
ปฏิบัติงำนเพิ่มเติม 
            – ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมในเรื่อง 
ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 
            – ประสำนขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
ไปยังกรมส่งเสริมฯเพ่ือน ำมำปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
       ๓.๒ กิจกรรมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุน 
             – ผู้บริหำรสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ให้ด ำเนินกำร
ตำมระเบียบ กฎหมำยและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัด 
 
 

 

 
กองกำรศึกษำ ในภำพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่
เหมำะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงตำมสมควร โดยกิจกรรมควบคุม
เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ โดย
ผู้บริหำรและหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.  กิจกรรมการควบคุม (ต่อ) 
กองสวัสดิการสังคม 

๓.๑  กิจกรรมกำรจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
- ติดตำม ประเมินผลจำกผู้น ำชุมชน 
- ออกแบบประเมินผลงำนในหน้ำที่อย่ำง 

ต่อเนื่องปีละ ๒ ครั้ง 
- ขำดกำรประสำนงำนด้ำนข้อมูลกับ 

หน่วยงำนอื่น 
๓.๒ กิจกรรมรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร 
- ทบทวนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยฯ กับงำนทะเบียน 

และจำกกำรสอบถำมผ่ำนผู้น ำชุมชนทุกเดือน 
 

 
 
ในภำพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมำะสม เพียงพอ
และสอดคล้องกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
สมควร  โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ปฏิบัติงำนตำมปกติ  โดยผู้บริหำรและหัวหน้ำงำน
ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 
 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร  
     มีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับกำร
ปฏิบัติงำน เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้และมี
กำรสื่อสำรไปยังฝ่ำยบริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสำรสนเทศปฏิบัติหน้ำที่
ตำมควำมรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

๔.๑ ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ 
อินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร มำช่วยใน
กำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมำยต่ำง ๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบต่อไป 

 
ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีควำมเหมำะสม                 
มีระบบสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้งำนได้ครอบคลุม
ระหว่ำงเทศบำลและส่วนรำชกำรต่ำง ๆมีรูปแบบกำร
สื่อสำรที่ชัดเจนทันเวลำและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และประชำสัมพันธ์ผลงำนของ
เทศบำลในรูปแบบต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นทำงอินเตอร์เน็ต
บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำล และชุมชนโดยท ำ
กำรเผยแพร่ทั้งภำยในและภำยนอกเทศบำล 

๔.๒  การประสานงานภายในและภายนอก 
๑. กำรประสำนงำนภำยในของเทศบำล 

ต ำบล ท่ำช้ำง เพื่อประสำนงำนในกองคลังด้ำนกำรท ำ
ฎีกำเบิกจ่ำยเงิน  ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ทุกกองมี
สมุดคุมฎีกำประจ ำกองเพ่ือน ำส่งกองคลังเพ่ือวำงฎีกำ
เบิกจ่ำยเงินต่อไป  ประสำนกับกองต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
หนังสือ รับ–ส่ง ต่ำง ๆ ธุรกำรส ำนักปลัดจะแจ้ง
หนังสือรับและส่งต่อให้กองต่ำง ๆ น ำไปปฏิบัติ มีกำร
น ำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผน และใช้จ่ำย
งบประมำณและบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  (E-
LAAS) มำปฏิบัติงำนด้วย 
 



๒๑ 
 

(๓) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
๒. กำรประสำนงำนภำยนอก  ประสำนงำน 

กับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น อ ำเภอ จังหวัด  โรงเรียนใน
เขตเทศบำล สถำนีต ำรวจ  กำรไฟฟ้ำ ชุมชนในเขต
เทศบำลและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง มีกำร
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบข่ำวสำรต่ำง ๆ อยู่
เสมอ   

ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีควำมเหมำะสม                 
มีระบบสำรสนเทศที่สำมำรถใช้งำนได้ครอบคลุม
ระหว่ำงเทศบำลและส่วนรำชกำรต่ำง ๆมีรูปแบบกำร
สื่อสำรที่ชัดเจนทันเวลำและสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่ำนระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และประชำสัมพันธ์ผลงำนของ
เทศบำลในรูปแบบต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นทำงอินเตอร์เน็ต
บอร์ดประชำสัมพันธ์ของเทศบำล และชุมชนโดยท ำ
กำรเผยแพร่ทั้งภำยในและภำยนอกเทศบำล 

๕.   วิธีการติดตามประเมินผล 
           องค์กรมีกำรติดตำม ประเมินผลกำรควบคุม
ภำยในและประเมินคุณภำพกำรปฏิบัติงำนโดยก ำหนด
วิธีปฏิบัติงำนเพ่ือติดตำมกำรปฏิบัติตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนตำมปกติของฝ่ำยบริหำร ผู้
ควบคุมงำนและผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ มีกำร
ประเมินผลแบบรำยครั้ง เป็นครั้งครำว กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้
ควำมมั่นใจว่ำ ข้อตรวจพบจำกกำรตรวจสอบและกำร
สอบทำนได้รับกำรพิจำรณำสนองตอบและมีกำร
วินิจฉัยสั่งกำรให้ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 
ระบบกำรติดตำมประเมินผลมีควำมเหมำะสม                  
โดยผู้บริหำรมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องและสิ้นปีมีกำรประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน รวมทั้ง
ประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกองค์กำร ผลกำร
ประเมินมีกำรจัดท ำรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ
ผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือสั่งกำรแก้ไขและก ำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 
 เทศบำลต ำบลท่ำช้ำง  มีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภำพและ     
เพียงพอที่จะท ำให้กำรปฏิบัติงำนประสบผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ อย่ำงไรก็ตำมมีบำงกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนกำรควบคุม  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก ำหนดวิธีกำรและ
แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมไว้แล้ว 
 
 
                                                   ชื่อผู้รำยงำน 
                                                                        (นำยรำชัน  เศวตอมรกุล) 
                                                       ต ำแหน่ง รองนำยกเทศมนตรี  รักษำรำชกำรแทน 
 นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำช้ำง 
                                                           วันที่  8  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 


