
                                                                                                                          ปอ 2

         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
                            (1)

 ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญต่อการควบคุมภายใน   การประเมินปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม
มีการรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งท่ีตรวจพบหรือสิ่ง ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีระบบการควบคุมภายในมีความเพียง
ท่ีต้องการตรวจสอบ รูปแบบการทํางานของผู้บริหาร พอเหมาะสมมีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
เหมาะสมต่อการบริหารควบคุมภายในและดํารงไว้ซ่ึงความควบคุม
 ภายในท่ีมีปรพะสิทธิผลการมอบอํานาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และจํานวนผู้ปฏิบัติงานมีสัดส่วนท่ี
เหมาะสมกับกับภาระงานท่ีปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติงาน
ด้านบุคลากร เหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

ของสภาพการควบคุมภายในให้ดียิ่งข้ึน

  การดําเนินการเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงมีความ
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานย่อยและวัตถุประสงค์ระดับ เหมาะสมพอสมควร แต่ก็ยังมีสิ่งท่ีเพ่ือให้การประเมินความ 
กิจกรรมสอดคล้องกันในการท่ีจะทํางานให้สําเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรท่ีกําหนดไว้ อย่างเหมาะสม
ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

เหมาะสม นอกจากมีกลไกชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากความ

 มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําให้ม่ันใจว่าเม่ือนํามาไป การดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอ 
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสําเร็จ ตามท่ีฝ่ายบริหารได้กําหนดไว้ ความเหมาะสม ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการควบคุมภายในตามสมควร คณะกรรมการฯ 
จะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับการบันทึกข้อบกพร่องของ

คําอธิบายว่ากิจกรรมการควบคุมจะลดความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน และระดับกิจกรรมอย่างไรใน
กิจกรรมท่ีอาจมีความเสี่ยง

  แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรการฯจําเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
ทุกฝ่ายให้มีความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์เพ่ิมเติม และ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบในหน้าท่ี
 เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ควบคุมภายใน

สํานักปลัดเทศบาล
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

2 การประเมินความเส่ียง
 มีการกําหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานย่อยท่ีชัดเจน

    หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงท่ี

เปลี่ยนแปลง เช่นการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงวิธีการ เป็นต้น
3 กิจกรรมการควบคุม

                               (2)

                                                  ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2560                                             
              รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร                  

                                     ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตําบลเมืองแกลง                                

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติ
งานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่ละกิจกรรม และ โครงสร้างการควบคุมภายในที่กําหนดและจัดทํา

เสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมายิ่งข้ึน
  การประเมินความเสี่ยงทุกส่วนงาน นอกจากการประเมิน
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในแล้วควรพิจารณาถึงปัจจัยภาย
นอกท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ส่วนงาน
และหน่วยงาน

กิจกรรมเพ่ือลดการควบคุม ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน



 ปอ 2

         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
                            (1)

   มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสมต่อความ
การดําเนินการ การปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบ ต้องการของผู้ใช้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ปฏิบัติต่างๆ ท่ีในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ภายใน เนื่องจากเทศบาลฯ ได้วางระบบควบคุมภายใน
  รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศท่ีจากภายนองหน่วยงานการมีการสื่อสาร ไว้อยู่แล้วและมีการควบคุมและปรับปรุงอยู่เสมอ

มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล และให้ความม่ันใจว่า

 มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมตามสมควร และได้ดําเนินการใช้วิธีการประเมิน
การควบคุมภายในตามระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 โดยเคร่งครัด

  ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดี และเอ้ืออาทรต่อการ   พนักงานมีทัศนคติท่ีดีและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการมีศีลธรรม ตามแผนการควบคุมภายใน และผู้บริหารได้มีการส่งเสริม
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการพิจารณาดําเนินการ ให้พนักงานได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม
ตามสมควรแก่กรณีท่ีพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม และความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีนโยบายในการ
ยอมรับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน รูปแบบการทํางาน บริหาร โดยการกําหนดและควบคุมให้มีการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในท่ีมี เป็นไปตามความรับผิดชอบตรงตามตําแหน่งและ
ประสิทธิผล การมอบอํานาจหน้าท่ีและรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะ ความเหมาะสม
ความรู้ความสามารถของบุคลากรและการกําหนดแนวทางการ
บริหารงานภายในหน่วยงานมีความเหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

  หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

                               (2)

เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

กองคลัง

ไปยังผู้บริหารผู้ใช้ภายในหน่วยงาน ในรูปแบบท่ีช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่าง

5 การติดตามประเมินผล

4 สารสนเทศและการส่ือสาร

และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติ
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1 สภาพแวดล้อมการควบคุม



 ปอ 2

         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
                            (1)

  กองคลังมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีท่ีกําหนดตามคํา
ใต้วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาของเทศบาล แนะนําการนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ
และการกําหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
จากการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม

3 กิจกรรมการควบคุม
  มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ีทําให้ม่ันใจว่าเม่ือนําไป   มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ ตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ท่ีมีการกําหนดไว้

ชัดเจน โดยมีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ี
ความรับผิดของพนักงานตามลําดับชั้นของสายบังคับบัญชา

  มีระบบข้อมูลข่าวสารสารสรเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ   มีระบบสารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน โดยตรงและมีการกําหนดข้ันตอนและแนวทางการติดต่อ
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้ใน สื่อสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนท่ีมาใช้บริการ

ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกมีการสื่อสารไปยังผู้
บริหารและผู้ใช้ภายในหน่วยงานในรูปแบบท่ีช่วยเหลือให้ผู้
รับข้อมูลข่าวสารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล

5 การติดตามประเมินผล
  หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีการ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสารคําแนะนําการจัดทํารายงาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 
ตามปกติของฝ่ายบริหารควบคุมและผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร

                               (2)

  เป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้อยู่ภาย
2 การประเมินความเส่ียง
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กิจกรรมเพ่ือการควบคุมและชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเห็นถึงความเสี่ยง

4 สารสนเทศและการส่ือสาร

การควบคุมและดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน รวมทั้ง

ท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเพ่ือให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์



 ปอ 2

         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
                            (1)

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

  2 มีการประชุมกอง/ฝ่าย ขอความร่วมมือให้อํานวยความ

หน้าท่ีระดับต่างๆในเทศบาลตําบลเมืองแกลง ทํางาน

ของแต่ละคน จึงส่งผลให้ภารกิจท่ีปฏิบัติสําเร็จลุล่วงด้วยดี

ภายในโดยประเมินจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพ
แวดล้อมภายนอก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จุดอ่อน
หรือความเสี่ยงท่ีทําให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าท่ีควร และนําความเสี่ยงท่ีตรวจพบมาบริหารจัดการ
ให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดี

   (1) แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจทานเอกสาร จัดสรรแบ่งงาน
เพ่ือให้เกิดความสมดุล และให้งานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด
   (2) จัดหาเจ้าหน้าท่ีเพ่ิมเติม แบ่งหน้าท่ี มอบหมายงาน
ให้มีความเหมาะสม รับโอนย้ายหรือสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม
   (3) มอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบให้ประสาน
เจ้าหน้าท่ีตํารวจและอปพร ดูแลเรื่องความปลอดภัย

-4-

                               (2)
กองการศึกษา

   (1) มีคําสั่งแบ่งงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ
  (2) ประสิทธิภาพของบุคลากร ส่วนใหญ่เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ชํานาญ

อย่างให้พนักงานและลูกจ้างถือปฏิบัติ ในส่วนของพนักงานมีการแบ่ง
ภารกิจไปปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบงานและตามความถนัด

บรรลุวัตถุ-ประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

2 การประเมินความเส่ียง

ในการปฏิบัติหน้าท่ี มีการช่วยเหลือกันภายในหน่วยงาน
ในลักษณะของการทํางานเป็นทีมทําให้งานประสบความสําเร็จ 

  (3) จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี คณะผู้บริหารมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี สามารถสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและเจ้า

อุทิศตนและเวลาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นแบบ

3 กิจกรรมการควบคุม

  กองการศึกษาได้วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุม

    1 ได้มีการติดตามและมอบหมายให้ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ดําเนินการ รับ-ส่งหนังสือภายนอกที่ระบุชั้นความเร่งด่วน

 ทําให้การค้นหาเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
เพ่ือดําเนินการก่อนหลังให้เสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด

สะดวกช่วยกันดูแลมิให้เกิดความผิดพลาด
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  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
การรายงานทางการเงิน และการดําเนินการ การปฏิบัติ
ตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคุม
และดําเนินกิจกรรมขององค์กรรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก 
ภายนอกองค์กร มีการสื่อสาร ไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภาย
ในองค์กร ในรูปแบบท่ีช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผล และให้ความม่ันใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กรท่ีมีผลทําให้องค์กรบรรลุ วัตถุประสงค์
5 การติดตามประเมินผล
 มีการประชุมพนักงานกองการศึกษา เพ่ือวางแผน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดือน

กองการประปา

   1.1 กองการประปามีโครงสร้างงานแบ่งงาน เป็นงานธุรการ   สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสม
งานผลิต งานจําหน่ายและบริการ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ

ของพนักงาน ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างภายในกอง
เพ่ือให้แต่ละคนทราบหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน
2 การประเมินความเส่ียง
  มีการกําหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับ  ในภาพรวมมีการประเมินความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพียงพอ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ทําให้งานส่วนใหญ่สําเร็จ ยังขาดงบประมาณ ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรให้บุคลากรทุกคน ได้มี
ในการแก้ไขปัญหาและบุคลากรในหน่วยงานไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทําให้ทราบปัจจัยเสื่ยง
ความเสี่ยง และยังมีเจ้าหน้าท่ีบางส่วนไม่ได้ให้ความสําคัญกับกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด เพ่ือหาวิธีป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
ดังกล่าว มีการเผยแพร่กิจกรรมควบคุมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือป้องกันหรือ 
ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
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                               (2)
4 สารสนเทศและการส่ือสาร

   1.3 กองการประปา มีการกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

   1.2 พนักงานกองการประปามีความชํานาญและมีประสบการณ์
 ในงานแต่ละด้านเป็นอย่างดี มีซ่ือสัตย์และมีจริยธรรมในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆภายในกอง แต่ยังขาดบุคลากรในการดูแลหลายส่วน.
 เช่น งานมาตร งานการเงินฯ
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มีการกําหนดกิจกรรมควบคุมให้ครอบคลุมกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด-  ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอ และมี
ข้ึน เม่ือนําไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสําเร็จ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ ประสิทธิผลตามสมควร แต่บางครั้งบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จ วิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด ต้องมีการติดตามโดยผู้บังคับ
ตามวัตถุประสงค์ บัญชาอยู่เสมอ

 ในภาพรวมข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตามควรให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจ
และให้ความสําคัญในกิจกรรมการควบคุม

  มีการกําหนดให้ผู้บังคับบัญชาติดตามประเมินผลการ    การติดตามประเมินการควบคุมภายในถือปฏิบัติตาม
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ี
ท่ีกําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการดําเนินการ เหมาะสม แต่บางครั้งบุคลากรไม่ปฏิบัติในการติดตาม

การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในโดยเคร่งครัด
ทําให้เจ้าหน้าท่ีหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดไว้

มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองปีละครั้ง

กองช่าง

- มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคและการก่อสร้างในด้านต่างๆ
รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองสีเขียว

นิเวศวิทยา - มีการสร้างจิตสํานึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพ่ือให้เกิดความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันโดยการ
นํากลับมาใช้ซ้ําร่วมอีกคร้ัง การรู้คุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และใช้อย่างประหยัดเพ่ือลดเมืองร้อน
- การให้ความสําคัญกับงานประเพณีวัฒนธรรมท่ีมีมาแต่เดิม
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความรักความภูมิใจในความเป็นเมืองแกลง
- การปฏิบัติงานในเชิงรุกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา โดยยึดระเบียบ
กฏเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดเป็นแนวทางสําคัญเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
- การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลควบคู่กันไป

                               (2)
3 กิจกรรมการควบคุม

4 สารสนเทศและการส่ือสาร

-6-

  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
การดําเนินงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ท่ีใช้ในการควบคุม และดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5 การติดตามประเมินผล

งานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน เสนอผู้บังคับบัณชาและ
ในระหว่างปฏิบัติงาน และจัดประชุมทุกเดือน พร้อมท้ังจัดทําราย

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
  ผู้บริหารมีแนวคิดการพัฒนาองค์กรในภาพรวม เพื่อให้ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่งสอดคล้องกลมกลืนโดยมิให้เสียสมดุลทาง

  1.1 ปรัชญา รูปแบบการบริหาร
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  1.2 ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม - ผู้บริหารได้จัดทําประกาศการกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม

จริยธรรม เป็นกรอบทางความคิด เพื่อปลูกจิตใต้สํานึกให้พนักงาน
- การปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติต่อ
หน้าท่ีของพนักงาน
- ปฏิบัติงานด้วยความอารีท้ังต่อผู้ใหญ่ ผู้เสมอภาคและผู้น้อย
- สร้างสายสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นกันเอง
ให้ความเสมอภาค นํามาซ่ึงความร่วมแรงร่วมใจ

  1.3 ความรู้และทักษะของบุคลากร - ผู้บริหารจึงจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม และพัฒนา
ความรู้เพ่ือสร้างภูมิปัญญาใหม่ๆท้ังในด้านการทํางานและ
โครงการอบรมต่างๆท่ีทางเทศบาลจัดให้มีข้ึน

  1.4 การสร้างทีมงาน - ผู้บริหารเชื่อม่ันว่าการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ต้องเน้นทีมงาน เพ่ือให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมีระบบ
โดยทางเทศบาลมีการจัดโครงการเพ่ือการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ในท้องถ่ินหลากหลาย เช่น
งานราชพิธี วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ประเพณีตักบาตรระหว่างพรรษาประเพณีงานบุญกลางบ้าน
เทศกาลกินเจ เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้มีผลต่อการสร้าง
สายสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นกันเอง นํามา
ซ่ึงความร่วมแรงร่วมใจในลักษณะทีมงานหัวใจบริการ

  1.5 นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล - นโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีผู้บริหารนํามาใช้

1. การเป็นพ่ีเลี้ยง ผู้บริหารจะเป็นท่ีปรึกษาและติดตามการ
ดําเนินงานของทุกกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล และปรับปรุงไปด้วย โดยมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดและริเริ่มการทํากิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆท่ีสอดคล้องในการกําหนดและริเริ่มการทํา
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆท่ีสอดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายท่ีแถลงต่อสภาเทศบาล
2.การฝึกฝนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
-การประชุมผู้บริหารให้อิสระภาพทางความคิดกับพนักงาน
ทุกคนจึงเห็นความสําคัญของการประชุม เนื่องจากเป็น
ช่องทางท่ีพนักงานควรทําเพ่ือชุมชนในประเด็นต่างๆได้
อย่างถูกต้องตรงกัน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตลอด
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เป็นไปใน 2 ลักษณะ ดังนี้
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จนสามารถมองเห็นวิสัยทัศน์หรือภาพความสําเร็จใน
อนาคตร่วมกันได้
-การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารจึงได้สนับสนุน
ให้พนักงานและคนในฃุมชนเข้าร่วมโครงการสังคมคุณภาพ
สร้างจิตสํานึกสาธารณะ เช่น ระบบการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โครงการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการขยะแลกแต้ม โครงการ
จัดสร้างศูนย์ให้ความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน ซ่ึงทําให้พนักงาน
เทศบาลได้เรียนรู้จากการปฏิบัติเกิดทักษะในการคิด และ
สามารถปฏิบัติงานท่ีมีความสลับซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ

2. การประเมินความเส่ียง
  2.1 ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอน
  2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง -ภารกิจหลักของกองช่าง คือการรับผิดชอบดูแลการจัดการ

ด้านสาธารณูปการ ซ่ึงมีความสําคัญต่อการอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน และเพ่ือให้การอยู่ดีมีสุขนี้เป็นไปตามแผนพัฒนา
ประเทศรัฐบาลจึงมีนโยบายการถ่ายโอนภารกิจงานด้าน
ต่างๆมาให้จากหลายหน่วยงาน ซ่ึงต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ด้านในปฏิบัต แต่โดยข้อเท็จจรงิแล้ว จะมีการถ่ายโอน
เฉพาะภารกิจงานมา แต่ไม่ได้ถ่ายโอนบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
กับภารกิจเหล่านั้นมาให้ด้วย ทําให้ปริมาณงานไม่สัมพันธ์
กับจํานวนบุคลากรท่ีเทศบาลมีอยู่ การปฏิบัติงานค่อนข้าง
ยากลําบาก แม้จะมีการฝึกอบรมในลักษณะคอยเป็นพ่ีเลี้ยง
ก่อนการถ่ายโอนก็ตาม แต่การรับทราบข้อมูลเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถสร้างทักษะทางเทคนิคได้ท้ังหมดภายใต้
เวลาอันจํากัด ดังนั้น จึงทําให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ถ่ายโอนลา่ช้า และขาดแคลนมาตรฐานตามระเบียบท่ีถูก
ต้อง เนื่องจากต้องมีการลองผิดลองถูกไปพร้อมๆกับการ
เรียนรู้

   2.3 การจัดการความเสี่ยง - ปัจจุบันบุคลากรของกองในสายงานด้านช่าง มีเพียง 5
ท่าน คือ หัวหน้าหน่วยงาน 1 อัตรา ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 1 อัตรา ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วิศวกร 1 อัตรา และ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ซ่ึงการปฏิบัติภารกิจหลักตาม
แผนงานประจําปีอยู่แล้ว เม่ือรัฐบาลถ่ายโอนภารกิจงานมา
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ให้ อัตรากําลังท่ีมีอยู่จึงไม่พอ ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบาย
การถ่ายโอนภารกิจงานสู่ท้องถ่ินให้ได้มาตรฐานฉับไว จึง
ควรสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับภารกิจการถ่ายโอน
จากหน่วยงานต่างๆได้ตามนโยบาย

3.  กิจกรรมการควบคุม
     กิจกรรมการควบคุม ท่ีมีอยู่เหมาะสม
และเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
  3.1 การมอบอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ - มีการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

โดยจัดทําเป็นคําสั่งแบ่งงานภายในกองงาน ซ่ึงเป็นไปตาม
ความรู้ความสามารถ เพ่ือให้พนักงานทราบถึงหน้าท่ีหลัก
ในการปฏิบัติงาน

  3.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส เช่น การ
รายงานข้อมูลสถิติการก่อสร้าง รายงานข้อมูลอาคาร
สาธารณะ รายงานตรวจสอบอาคาร รายงานการใช้เชื้อ
เพลิง รายงานการดําเนินการตามเหตุร้องเรียน เป็นต้น
เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําข้อมูลไปประมวลผล
เพ่ือเป็นฐานในการคํานวณสภาวการณ์ของประเทศต่อไป

4. สารสนเทศและการส่ือสาร
  4.1 สารสนเทศ - มีการนําระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติ

ราชการ ทําให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- ข้อมูลสารสนเทศของกองช่าง ถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย
ภายในห้องเก็บเอกสาร และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทําให้
สามารถสืบค้นข้อมูลเดิมเพ่ือนํามาอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
ได้อยู่เสมอ โดยมีการจัดเรียงเอกสารตามประเภทและ
ลักษณะของหน่วยงานอย่างชัดเจนรวมถึงการรวมหนังสือ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติ ละเป็นแนวทาง
ในการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานได้

  4.2 การสื่อสาร
  4.2.1 ภายในองค์กร - พนักงานสามารถประสานงานระหว่างฝ่ายงานภายใน

กองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็น
ทางการตามภาคถ่ิน ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยราบรื่น

  4.2.2 ภายนอกองค์กร - มีการปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อด้วยความเอาใจใส่
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ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้คําท่ีสุภาพ และเห็นถึงความยุ่งยาก
ลําบากของประชาชนเสมือนของตนเอง นอกจากนี้ ยังเพ่ิม
ช่องทางการสื่อสารด้านเอกสารจากใบคําร้อง เพ่ือลด
ต้นทุนการเสียเวลาในการมาติดต่อราชการของประชาชน

5. การติดตามประเมินผล
   แบบการควบคุมภายใน เนื่องจากพนักงาน
ภายในกองรับทราบความคาดหวังขององค์กร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้กิจกรรมการ
ควบคุมท่ีกําหนดไว้ถูกปฏิบัติตามกฏระเบียบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
  5.1 การมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ - เม่ือมีการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย หรือการออกจากงาน

มีข้ันตอนการปฏิบัติ ซ่ึงต้องเป็นไปตามระเบียบบริหารงาน
บุคคลฯ และต้องผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
หลังจากนั้นจะดําเนินการจัดทําคําสั่งแบ่งงานภายใน
กองใหม่ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานต่อเนื่อง ลดช่องว่าง
งานระหว่างทาง ท่ีอาจส่งผลกระทบต่องานในภาพรวมได้

  5.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน - บุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงานทําการสอบทานการราย
งานทุกครั้งก่อนส่งให้หน่วยงานภายนอก และกํากับดูแลให้
อยู่ในระยะเวลาตามกําหนด

กองวิชาการและแผนงาน
 -สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองวิชาการและแผนงาน

  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงานและบุคลากร ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทําให้การควบคุมภายในมี
มีทัศนคติท่ีดี และเอ้ือต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ส่วนงานย่อยบางหน่วยซ่ึงเป็น
ความสําคัญกับการมีศีล จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ ส่วนน้อยมีการมอบหมายหน้าท่ีบุคลากรไม่เหมาะสมกับ
และมีการพิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่า ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร
บุคลากรประพฤติปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและวินิจ
ฉัยสิ่งท่ีตรวจพบหรือสิ่งท่ีต้องตรวจพบหรือสิ่งท่ีต้องตรวจ
สอบ ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผู้บริหารเหมาะสม
ต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดํารงไว้ซ่ึงการควบคุม
ภายในท่ีมีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบอํานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบและจํานวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
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งานท่ีปฏิบัตินโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสม
ในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน

   มีการกําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรท่ีชัดเจน -กองวิชาการและแผนงานมีการประเมินความเสี่ยง ตามวิธี
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอด ท่ีกําหนดตามเอกสารคําแนะนํา การนํามาตรฐานการควบคุม
คล้องกัน ในการท่ีจะทํางานให้สําเด็จด้วยงบประมาณและ ภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบ
ทรัพยากรท่ีกําหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุ ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงิน
ความเสี่ยงท้ังจากปัจใจภายในและภายนอกอาจมีผลกระทบ แผ่นดิน อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมินความเสี่ยง
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ กระทําโดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึงป็นข้าราชการระดับ 8 ลงมา ไม่มี
ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงกว่าระดับ 8 เข้าร่วมด้วย จึงไม่มีการระบุ
มีกลไกลท่ีชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ

   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานท่ีทําให้ม่ันใจว่า เม่ือนําไป  -ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอ และ
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝ่ายบริหารกําหนดไว้ กิจกรรม มีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุ
เพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน ความเสี่ยงในทุกจุดท่ีสําคัญ จึงทําให้บางกิจกรรมย่อย
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงาน มีการควบคุมท่ีไม่เพียงพอ
ให้สาํเร็จตามวัตถุประสงค์

   รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย  - ข้อมูลระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมี
และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคุมและดําเนินกิจกรรม ความเหมาะสม
ขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากภายนอกองค์กร มีการ
สื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบท่ีช่วยให้
ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ความม่ันใจว่ามีการติดต่อ
สื่อสารภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีผลทําให้องค์กรบรรลุ
วตัถุประสงค์เป้าหมาย

   องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมิน - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองวิชาการ
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตาม และแผนงาน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็น การควบคุมภายใน ซ่ึงกําหนดในเอกสารคําแนะนํา การจัดทํา

2. การประเมินความเส่ียง

3. กิจกรรมการควบคุม

4. ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร

5. การติดตามประเมินผล
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 ปอ 2

         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
                            (1)                                (2)
ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 
ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร
  นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกําหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความ
ม่ันใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับ
การพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดําเนินการ
แก้ไข ข้อบกพร่องทันที
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจของ
กองสาธารณสุขฯ ท่ีปรากฏตามโครงการสร้างและการ
ปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ภารกิจงาน 4 ภารกิจ คือ
1. งานสุขาภิบาลและอานามัยสิ่งแวดล้อม

     เป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้อยู่ภายใต้ 2. งานรักษาความสะอาด
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลและการ 3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
กําหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 4. งานโรงฆ่าสัตว์

 ผลการประเมินพบว่า
   3.1 มีการปฏิบัติงานและควบคุมตามสายงานโดยมีคําสั่งการ    มีการกําหนดวัตถุประสงค์ภายในหน่วยงานท่ีมีความ
แบ่งงานและมอบหมายงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
   3.2 มีการปฏิบัติงานตามแนวทาง พ.ร.บ. สาธารณสุข ของเทศบาล และมีการควบคุมติดตาม ตรวจสอบความเสี่ยง
ปี 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองแกลง ท่ีจะเกิดข้ึนพร้อมท้ังกําหนดแนวทางแก้ไข พบว่าภายใต้
   3.3 มีการประชุมในหน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ภารกิจของกองสาธารณสุขฯ งานโรงฆ่าสัตว์มีการควบคุม
   3.4 มีการประสานและออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน ท่ีเหมาะสม ไม่พบความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง
   3.5 จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม เพ่ือนําความรู้มาใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
   4. สารสนเทศและการส่ือสาร
   4.1 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
หลายช่องทาง เช่น ทางเวปไซต์ เสียงจากเมืองแกลง 
FM 104 MHz รถประชาสัมพันธ์ วารสาร แผ่นพับ เป็นต้น

     เป็นการควบคุมในด้านการมอบหมายอํานาจหน้าท่ี 
และรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะ ควบคุมความสามารถของ

 3. กิจกรรมการควบคุม

2. การประเมินความเส่ียง
หน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
บุคลากรและการกําหนดแนวทางของการบริหารงานภายใน

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
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 ปอ 2
         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
                            (1)                                (2)
   4.2 นําระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการติดตามข้อมูล ระเบียบฯ
หนังสือสั่งการ ทําให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว
   4.3 มีระบบการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนหลายช่องทาง 
เช่น ตู้รับความคิดเห็น ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ เวปไซต์เมืองแกลง
เพ่ือให้เข้าถึงการบริการอย่างท่ัวถึง

   5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามสายบังคับบัญชา
   5.2 ประชุมในหน่วยงานเพ่ือวางแผนงานและติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง
   5.3 ประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเรื่องการควบคุมโรค

(นายสันติชัย  ตังสวานิช)
           นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง
    วันท่ี  30    เดือน กันยายน   พ.ศ. 2560

5. การติดตามและประเมินผล
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