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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 
 
 

เรียน  นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 
  เทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประเมินผลการควบคุม
ภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่เทศบาลต าบลท่าช้างก าหนด       
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรบานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ
รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ            
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน  

  จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าช้าง เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงาน   
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ         
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายในสรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๑.๑  การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน  ซึ่งแผนงาน/โครงการ มีจ านวนมาก แต่ 
 งบประมาณในการพัฒนา มีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ   
๑.๒ กิจกรรมด้านงานนิติการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรมในด้านระเบียบ  

กฎหมายในการปฏิบัติงาน   
      ๑.๓ กิจกรรมการจัดท าการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  มีการโอน แก้ไข 

    เปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง   
 ๑.๔ กิจกรรมการการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน 
 ๑.๕ กิจกรรมการบริหารพัสดุ 

      ๑.๖ กิจกรรมด้านรายรับ/การจัดเก็บรายได้ 
    ๑.๗ กิจกรรมการจัดหาพัสดุ 

๑.๘  กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ  ผู้ขออนุญาต 
ก่อสร้างไม่ท าตามแบบแปลนที่ขออนุญาต 

๑.๙  กิจกรรมการจัดท าผังเมืองรวม  การขยายพ้ืนที่ชุมชนไม่เป็นระบบ ขาดการวางผัง 
เมืองที่ดี 

๑.๑๐ กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจการก่อสร้าง 
๑.๑๑ กิจกรรมการส ารวจโครงการ การส ารวจโครงการไม่ตรงตามสภาพชุมชน 
 
 

๑ 



 

๑.๑๒ กิจกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออก ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรค 
 ไข้เลือดออกท่ีเกิดในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึง 

      ๑.๑๓ กิจกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ไม่มีการด าเนินงาน 
 เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนอย่างจริงจัง 

      ๑.๑๔ กิจกรรมการด าเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ไม่เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือ 
  สั่งการ 

     ๑.๑๕ กิจกรรมการจัดการศึกษา 
     ๑.๑๖ กิจกรรมใช้จ่ายเงินอุดหนุน  

๑.๑๗ กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การส ารวจข้อมูล จปฐ. ประชาชนไม่เปิดเผยข้อมูล 
 ที่แท้จริง  

 ๑.๑๘ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ 
   การรับเงินเบี้ยยังชีพ 
๒.   การปรับปรุงควบคุมภายใน 

๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการประสานงานการจัดท าแผนพัฒนา  
      ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนา ใช้แบบสอบถาม/ 

  แบบส ารวจประชาชนในเขตเทศบาลเกี่ยวกับปัญหาความต้องการ ใช้ข้อมูลการ 
  ติดตามประเมินผลแผน มาวิเคราะห์ในการจัดท าแผน รายงานทางระบบ 
  สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ (E-Plan)ของกรมส่งเสริมฯ  
  มาร่วมในการวิเคราะห์ด้วย 

 ๒.๒ จัดให้มีการประชุมหัวหน้างานทบทวนกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงานทุกระยะ 
  สรรหาเจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง  นิติกร มีการติดตามประเมินผลต่อเนื่อง 

      2.3 ก่อนการจัดท างบประมาณในแต่ละปีให้หัวหน้ากองแต่ละกองส ารวจความต้องการ 
  ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้ครอบคลุมทุกภารกิจของงานภายในแต่ละกอง 

 ๒.๔ ติดตามประเมินผลใช้แบบสอบทานน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง 
        ๒.๕ ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบ 

  สารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง 
  ต่อเนื่อง 

      2.6 ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล รวมทั้งใช้ระบบ 
  สารสนเทศและการสื่อสาร ก าหนดให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
  วิเคราะห์ ผลการด าเนินงานหาจุดเด่นจุดด้อยโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  และก าหนด นโยบายรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 

        2.7  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการที่เก่ียวข้องกับระเบียบการบริหารพัสดุ 
   ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างสม่ าเสมอ น าเทคโนโลยีที่มันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
   ให้มี ประสิทธิภาพรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 

๒.๘ ติดตามประเมินผลจากชุมชน ใช้แบบสอบถามในการวิเคราะห์ข้อมูล ลงตรวจสอบ 
 พ้ืนที่ขออนุญาตก่อสร้าง อย่างน้อย ๒ ครั้งเพ่ือติดตามประเมินผล 

        2.9 ติดตาม ประเมินผล ความต้องการของชุมชน จัดท าประชาคมชุมชนในการวาง ผัง 
 เมืองรวม 
 
 

๒ 



 

  2.10 ติดตาม ประเมินผลพื้นที่ ด าเนินการก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุก 
    ครั้ง ให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด ผู้บริหารก าชับหัวหน้างาน ให้ควบคุมดูแลการ 
    ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 

 2.11 ติดตาม ประเมินผล ความต้องการของชุมชน จัดท าประชาคมชุมชนในการวาง ผัง 
   เมืองรวม 

 2.12 ขอความร่วมมือ อสม. ในชุมชนในการก ากับดูแล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
   เข้าใจด าเนินการควบคุมทันทีเมื่อพบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกสร้างเครือข่าย 

       อาสาสมัครป้องกันและควบคุมโรค 
 2.13 วางแผนในการด าเนินงาน เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน โดยไม่ใช้งบประมาณ 
      รณรงค์การงดเผาขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลก 
         ร้อน 

      2.14 ผู้บริหารสั่งการให้ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องตรวจสอบการฉีดวัคซีนตามโครงการ 
    ดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

  ๒.๑๕ ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯเตรียมพร้อมการ 
     ประเมินภายนอกของสถานศึกษา 
 ๒.๑๖ ติดตามประเมินผลใช้แบบสอบทานน ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริง 

      ๒.๑๗ ติดตามประเมินผล จากผู้น าชุมชนออกแบบประเมินผลงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  
   ปีละ ๒ ครั้ง 

      2.18 ติดตามประเมินผล จากผู้น าชุมชน ออกแบบประเมินผลงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  
    ปีละ ๒ ครั้ง 

  
 
 
                    ลายมือชื่อ 
                                                                        (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
                                                       ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
 นายกเทศมนตรีต าบลท่าช้าง 
                                                           วันที่  ๘   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๓ 


