
                                                                                                                          ปอ 2
                                                ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลเมืองแกลง
                       รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
                                                  ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
                            (1)                                (2)
ส านักปลัดเทศบาล
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม   การประเมินปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุม
 ผู้บริหารและบุคลากรให้ความส าคัญต่อการควบคุมภายใน ทีแ่สดงให้เห็นว่ามีระบบการควบคุมภายในมีความเพียง
มีการรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยส่ิงทีต่รวจพบหรือส่ิง พอเหมาะสมมีประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ทีต้่องการตรวจสอบ รูปแบบการท างานของผู้บริหาร ควบคุมภายใน
เหมาะสมต่อการควบคุมภายใน การมอบอ านาจหน้าที่   คณะกรรมการฯ จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย
ความรับผิดชอบ และจ านวนผู้ปฏิบัติงานมีสัดส่วนที่ ให้มีความรู้ ทักษะ มีประสบการณ์เพิม่ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
เหมาะสมกับกับงานทีป่ฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบในหน้าที ่เพือ่ให้เกิด
ด้านบุคลากร เหมาะสมในการจูงใจ และสนับสนุนผู้ ประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์กรของการควบคุม
ปฏิบัติงาน ภายในให้ดียิ่งขึ้น
2 การประเมินความเส่ียง
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับหน่วยงานย่อยทีช่ัดเจน   การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงให้มีความ
และกิจกรรมสอดคล้องกันในการทีจ่ะท างานให้ส าเร็จด้วย เหมาะสมพอสมควร ทุกส่วนงาน ควรพิจารณาถึงปัจจัย
งบประมาณและทรัพยากรทีก่ าหนดไว้ อย่างเหมาะสม ภายนอกทีม่ีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ฝ่ายบริหารมีการระบุความเส่ียงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกทีอ่าจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน
3 กิจกรรมการควบคุม
 มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ าให้มั่นใจว่าเมื่อน ามา  การด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมมีความเพียงพอ 
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จ ตามทีฝ่่ายบริหารก าหนดไว้ ความเหมาะสม ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์
กิจกรรมเพือ่ลดการควบคุม ชี้ให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานเห็น ของการควบคุมภายในตามสมควร คณะกรรมการฯ 
ความเส่ียงทีเ่กิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความ จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการบันทึกข้อ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุ บกพร่องของแต่ละกิจกรรม จัดท าค าอธิบายว่ากิจกรรม
ประสงค์ การควบคุมจะลดความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์

ของหน่วยงาน
4 สารสนเทศและการส่ือสาร
 มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีระบบสารสนเทศ และการส่ือสารทีเ่หมาะสมต่อความ
การด าเนินการ การปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบ ต้องการของผู้ใช้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ปฏิบัติต่างๆ ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรมของ ภายใน เนื่องจากเทศบาลฯ ได้วางระบบควบคุมภายใน



         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
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หน่วยงาน รวมทัง้ข้อมูลสารสนเทศจากภายนองหน่วยงาน อยู่แล้วและได้ปรับปรุงอยู่เสมอ
ส่ือสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในหน่วยงาน ปฏิบัติ
หน้าทีต่ามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
5 การติดตามประเมินผล
 หน่วยงานมีการติดตามประมวลผลการควบคุมภายใน  มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่
และการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามทีก่ าหนดไว้ เหมาะสมตามสมควร และได้ด าเนินการใช้วิธีการประเมิน
เพือ่ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่าง การควบคุมภายในตามระเบียบฯ คณะกรรมการตรวจเงิน
ต่อเนื่อง แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ.2544 โดยเคร่งครัด
กองคลัง
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
  ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติทีดี่ และเอื้ออาทรต่อการ   พนักงานมีทัศนคติทีดี่และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ
ควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีศีลธรรม ตามแผนการควบคุมภายใน และผู้บริหารได้มีการส่งเสริม
จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย์ และมีการพิจารณาด าเนินการ ให้พนักงานได้เพิม่พูนความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม
ตามสมควรแก่กรณีทีพ่บว่าบุคลากรประพฤติไม่เหมาะสม และความซ่ือสัตย์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีนโยบายในการ
ยอมรับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน รูปแบบการท างาน บริหาร โดยการก าหนดและควบคุมให้มีการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในทีม่ี เป็นไปตามความรับผิดชอบตรงตามต าแหน่ง
ประสิทธิผล การมอบอ านาจหน้าทีแ่ละรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะ และความเหมาะสม
ความรู้ความสามารถของบุคลากรและการก าหนดแนวทางการ
บริหารงานภายในหน่วยงานมีความเหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
2 การประเมินความเส่ียง
  เป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้อยู่ภาย   กองคลังมีการประเมินความเส่ียงตามวิธีทีก่ าหนดตามค า
ใต้วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาของเทศบาล แนะน าการน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ
และการก าหนดแนวทางการควบคุมความเส่ียงทีเ่กิดขึ้น และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุม
จากการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเส่ียงและ ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
บริหารความเส่ียงทีเ่หมาะสม
3 กิจกรรมการควบคุม
  มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานทีท่ าให้มั่นใจว่าเมื่อน าไป   มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามทีฝ่่ายบริหารก าหนดไว้ ตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ทีม่ีการก าหนดไว้
กิจกรรมเพือ่การควบคุมและชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานทีเ่ห็นถึงความเส่ียง ชัดเจน โดยมีการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
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ทีอ่าจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพือ่ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบของพนักงานตามล าดับชั้นของสายบังคับ

บัญชา
4 สารสนเทศและการส่ือสาร
  มีระบบข้อมูลข่าวสารสารสรเทศทีเ่กี่ยวเนื่องกับการ   มีระบบสารสนเทศทีช่่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน โดยตรงและมีการก าหนดขั้นตอนและแนวทางการติดต่อ
การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทีใ่ช้ใน ส่ือสารระหว่างหน่วยงานกับประชาชนทีม่าใช้บริการ
การควบคุมและด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน รามทัง้
ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ด้จากภายนอกมีการส่ือสารไปยังผู้
บริหารและผู้ใช้ภายในหน่วยงานในรูปแบบทีช่่วยเหลือให้ผู้
รับข้อมูลข่าวสารสนเทศปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิผล
5 การติดตามประเมินผล
  หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีการ ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ปฏิบัติงาน เพือ่ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน ภายใน ซ่ึงก าหนดในเอกสารค าแนะน าการจัดท ารายงาน
อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 
ตามปกติของฝ่ายบริหารควบคุมและผู้มีหน้าทีเ่กี่ยวข้อง การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร
บริหารควบคุมและผู้มีหน้าทีเ่กี่ยวข้อง
กองการศึกษา
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 1 ได้มีการติดตามและมอบหมายให้ผู้มีหน้าทีรั่บผิดชอบ
(1) มีค าส่ังแบ่งงานในหน้าทีค่วามรับผิดชอบ ประกอบด้วย ด าเนินการ รับ-ส่งหนังสือภายนอกทีร่ะบุชั้นความเร่งด่วน
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานพัฒนาชุมชน งานธุรการ ตามระยะเวลาทีก่ าหนด ท าให้การค้นหาเป็นไปด้วยความ
(2) ประสิทธิภาพของบุคลากร เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ ช านาญ สะดวกรวดเร็ว
ในการปฏิบัติหน้าที ่มีการช่วยเหลือกันภายในหน่วยงาน 2 มีการประชุมกอง/ฝ่าย ขอความร่วมมือให้อ านวยความ
ในลักษณะของการท างานเป็นทีม สะดวกช่วยกันดูแลมิให้เกิดความผิดพลาด
(3) จริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่คณะผู้บริหารมี
มนุษยสัมพันธ์ทีดี่ สามารถส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับต่างๆ มีการอุทิศตนและเวลาเพือ่ประโยชน์ของ
ประชาชน โดยเห็นแก่ส่วนรวมใช้ในการปฏิบัติ จึงส่งผล
ให้ภารกิจทีป่ฏิบัติส าเร็จลุล่วงด้วยดี
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2 การประเมินความเส่ียง
  กองการศึกษาได้วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุม
ภายในโดยประเมินจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพ
แวดล้อมภายนอก เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จุดอ่อน
หรือความเส่ียงทีท่ าให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าทีค่วร และน าความเส่ียงทีต่รวจพบมาบริหารจัดการ
ให้เกิดการบริหารจัดการทีดี่
3 กิจกรรมการควบคุม
3.1 แต่งต้ังเจ้าหน้าทีต่รวจทานเอกสาร จัดสรรแบ่งงาน
เพือ่ให้เกิดความสมดุล และให้งานเสร็จทันเวลาทีก่ าหนด
3.2 จัดหาเจ้าหน้าทีเ่พิม่เติม แบ่งหน้าที ่มอบหมายงาน
ให้มีความเหมาะสม รับโอนย้ายหรือสรรหาบุคลากรเพิม่เติม
3.3 มอบหมายเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับผิดชอบให้ประสาน
เจ้าหน้าทีต่ ารวจและอปพร ดูแลเร่ืองความปลอดภัย
4 สารสนเทศและการส่ือสาร
  มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
การรายงานทางการเงิน และการด าเนินการ การปฏิบัติ
ตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทีใ่ช้ในการควบคุม
และด าเนินกิจกรรมขององค์กร ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ด้จาก 
ภายนอกองค์กร มีการส่ือสาร ไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภาย
ในองค์กร ในรูปแบบทีช่่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผล และให้ความมั่นใจ ทีผ่ลจะท าให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
5 การติดตามประเมินผล
 มีการประชุมพนักงานกองการศึกษา เพือ่วางแผน
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน

กองการประปา
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 กองการประปามีโครงสร้างงานแบ่งงาน งานธุรการ   สภาพแวดล้อมการควบคุมมีความเหมาะสม
งานผลิต งานจ าหน่ายและบริการ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ
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1.2 พนักงานมีความช านาญและมีประสบการณ์ และมี
ความรับผิดชอบในงานแต่ละด้านเป็นอย่างดี มีความ
ซ่ือสัตย์และมีจริยธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ แต่ยัง
ขาดบุคลากรในการดูแลหลายส่วน เช่น งานมาตร
งานการเงินฯ
1.3 มีการก าหนดหน้าทีค่วามรับผิดชอบของพนักงาน
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างภายในกอง
2 การประเมินความเส่ียง
  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมทีช่ัดเจนและ  ในภาพรวมมีการประเมินความเส่ียงทีเ่หมาะสม เพียงพอ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ท าให้งานส่วนใหญ่ ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรให้บุคลากรทุกคน ได้มี
ส าเร็จ ยังขาดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและบุคลากร ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเส่ียงท าให้ทราบปัจจัยเส่ืยง
ในหน่วยงานไม่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเส่ียง และ ทีเ่กิดขึ้นทัง้หมด เพือ่หาวิธีป้องกันความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้น
ยังมีเจ้าหน้าทีบ่างส่วนไม่ได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรม
ดังกล่าว มีการเผยแพร่กิจกรรมควบคุมทีเ่กิดขึ้น 
เพือ่ป้องกันหรือลดความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้น
3 กิจกรรมการควบคุม
  มีการก าหนดกิจกรรมควบคุมให้ครอบคลุมกับความเส่ียง  ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสมเพียงพอ และมี
ทีอ่าจเกิดขึ้น เมื่อน าไปปฏิบัติจะเกิดผลส าเร็จ กิจกรรมเพือ่การ ประสิทธิผลตามสมควร แต่บางคร้ังบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
ควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติ วิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด ต้องมีการติดตามโดยผู้บังคับ
งานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ บัญชาอยู่เสมอ
4 สารสนเทศและการส่ือสาร
  มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  ในภาพรวมข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อส่ือสารมีความ
การด าเนินงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เหมาะสม อย่างไรก็ตามควรให้บุคลากรทุกคนมีความเข้าใจ
ทีใ่ช้ในการควบคุม และด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน และให้ความส าคัญในกิจกรรมการควบคุม
เพือ่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5 การติดตามประเมินผล
  มีการก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาติดตามประเมินผลการ    การติดตามประเมินการควบคุมภายในถือปฏิบัติตาม
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามระบบควบคุมภายใน แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่
ทีก่ าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามการด าเนินการ เหมาะสม แต่บางคร้ังบุคลากรไม่ปฏิบัติในการติดตาม
การปฏิบัติงาน และจัดประชุมทุกเดือน พร้อมจัดท าราย การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในโดยเคร่งครัด
งานการปฏิบัติงานประจ าเดือน และมีการประเมินการ ท าให้เจ้าหน้าทีห่ลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามระเบียบทีก่ าหนดไว้
ควบคุมด้วยตนเองปีละคร้ัง
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กองชา่ง
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
  ผู้บริหารมีแนวคิดการพัฒนาองค์กรในภาพรวม เพือ่ให้
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่งสอดคล้องกลมกลืน 
โดยมิให้เสียสมดุลทางนิเวศวิทยา
1.1 ปรัชญา รูปแบบการบริหาร - มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคและการก่อสร้างในด้าน

ต่างๆ รวมทัง้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้เป็นเมือง
สีเขียว
- มีการสร้างจิตส านึกด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมในชุมชน
เพือ่ให้เกิดความตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันโดยการ
น ากลับมาใช้ซ้ าร่วมอีกคร้ัง การรู้คุณค่าของทรัพยากรส่ิง
แวดล้อมธรรมชาติ และใช้อย่างประหยัดเพือ่ลดเมืองร้อน
- การให้ความส าคัญกับงานประเพณีวัฒนธรรมทีม่ีมาแต่
เดิม เพือ่ให้ชุมชนเกิดความรักความภูมิใจในความเป็น
เมืองแกลง
- การปฏิบัติงานในเชิงรุกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า โดยยึด
ระเบียบกฏเกณฑ์ทีท่างราชการก าหนดเป็นแนวทางส าคัญ
เพือ่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
- การปฏิบัติหน้าทีข่องพนักงาน ต้องเป็นไปอย่างมีประสิท
ธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กันไป

1.2 ความซ่ือสัตย์ จริยธรรม - ผู้บริหารได้จัดท าประกาศการก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม เป็นกรอบทางความคิด เพือ่ปลูกจิต
ใต้ส านึกให้พนักงาน
- การปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตในการปฏิบัติต่อ
หน้าทีข่องพนักงาน
- ปฏิบัติงานด้วยความอารีทัง้ต่อผู้ใหญ่ ผู้เสมอภาค และ
ผู้น้อย
- สร้างสายสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นกันเอง
ให้ความเสมอภาค น ามาซ่ึงความร่วมแรงร่วมใจ

1.3 ความรู้และทักษะของบุคลากร - ผู้บริหารจึงจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม และพัฒนา
ความรู้เพือ่สร้างภูมิปัญญาใหม่ๆทัง้ในด้านการท างานและ
โครงการอบรมต่างๆทีท่างเทศบาลจัดให้มีขึ้น
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1.4 การสร้างทีมงาน - ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

ต้องเน้นทีมงาน เพือ่ให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ
โดยทางเทศบาลมีการจัดโครงการเพือ่การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่นหลากหลาย เช่น
งานราชพิธี วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ประเพณีตักบาตรระหว่างพรรษาประเพณีงานบุญกลางบ้าน
เทศกาลกินเจ เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้มีผลต่อการสร้าง
สายสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นกันเอง น ามา
ซ่ึงความร่วมแรงร่วมใจในลักษณะทีมงานหัวใจบริการ

1.5 นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล - นโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลทีผู้่บริหารน ามาใช้
เป็นไปใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การเป็นพีเ่ล้ียง ผู้บริหารจะเป็นทีป่รึกษาและติดตามการ
ด าเนินงานของทุกกิจกรรมอย่างใกล้ชิด เพือ่ให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล และปรับปรุงไปด้วย โดยมี
บทบาทส าคัญในการก าหนดและริเร่ิมการท ากิจกรรมใน
รูปแบบต่างๆทีส่อดคล้องในการก าหนดและริเร่ิมการท า
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆทีส่อดคล้องกับนโยบายและ
เป้าหมายทีแ่ถลงต่อสภาเทศบาล
2.การฝึกฝนเพือ่การพัฒนาคุณภาพบุคลากร
-การประชุมผู้บริหารให้อิสระภาพทางความคิดกับพนักงาน
ทุกคนจึงเห็นความส าคัญของการประชุม เนื่องจากเป็น
ช่องทางทีพ่นักงานควรท าเพือ่ชุมชนในประเด็นต่างๆได้
อย่างถูกต้องตรงกัน ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานตลอด
จนสามารถมองเห็นวิสัยทัศน์หรือภาพความส าเร็จใน
อนาคตร่วมกันได้
-การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารจึงได้สนับสนุน
ให้พนักงานและคนในฃุมชนเข้าร่วมโครงการสังคมคุณภาพ
สร้างจิตส านึกสาธารณะ เช่น ระบบการจัดการพลังงาน
และส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 โครงการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโครงการขยะแลกแต้ม โครงการ
จัดสร้างศูนย์ให้ความรู้เร่ืองภาวะโลกร้อน ซ่ึงท าให้พนักงาน
เทศบาลได้เรียนรู้จากการปฏิบัติเกิดทักษะในการคิด และ



         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
                            (1)                                (2)

สามารถปฏิบัติงานทีม่ีความสลับซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ
2. การประเมินความเส่ียง
2.1 ปัจจัยเส่ียง -บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอน
2.2 การวิเคราะห์ความเส่ียง -ภารกิจหลักของกองช่าง คือการรับผิดชอบดูแลการจัดการ

ด้านสาธารณูปการ ซ่ึงมีความส าคัญต่อการอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน และเพือ่ให้การอยู่ดีมีสุขนี้เป็นไปตามแผนพัฒนา
ประเทศรัฐบาลจึงมีนโยบายการถ่ายโอนภารกิจงานด้าน
ต่างๆมาให้จากหลายหน่วยงาน ซ่ึงต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ด้านในปฏิบัต แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว จะมีการถ่ายโอน
เฉพาะภารกิจงานมา แต่ไม่ได้ถ่ายโอนบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง
กับภารกิจเหล่านั้นมาให้ด้วย ท าให้ปริมาณงานไม่สัมพันธ์
กับจ านวนบุคลากรทีเ่ทศบาลมีอยู่ การปฏิบัติงานค่อนข้าง
ยากล าบาก แม้จะมีการฝึกอบรมในลักษณะคอยเป็นพีเ่ล้ียง
ก่อนการถ่ายโอนก็ตาม แต่การรับทราบข้อมูลเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถสร้างทักษะทางเทคนิคได้ทัง้หมดภายใต้
เวลาอันจ ากัด ดังนั้น จึงท าให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ
ถ่ายโอนล่าช้า และขาดแคลนมาตรฐานตามระเบียบทีถู่ก
ต้อง เนื่องจากต้องมีการลองผิดลองถูกไปพร้อมๆกับการ
เรียนรู้

2.3 การจัดการความเส่ียง - ปัจจุบันบุคลากรของกองในสายงานด้านช่าง มีเพียง 5
ท่าน คือ หัวหน้าหน่วยงาน 1 อัตรา ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 1 อัตรา ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วิศวกร 1 อัตรา และ
เป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ซ่ึงการปฏิบัติภารกิจหลักตาม
แผนงานประจ าปีอยู่แล้ว เมื่อรัฐบาลถ่ายโอนภารกิจงานมา
ให้ อัตราก าลังทีม่ีอยู่จึงไม่พอ ดังนั้น เพือ่ตอบสนองนโยบาย
การถ่ายโอนภารกิจงานสู่ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานฉับไว จึง
ควรสรรหาบุคลากรเพิม่เติม เพือ่รองรับภารกิจการถ่ายโอน
จากหน่วยงานต่างๆได้ตามนโยบาย

3.  กิจกรรมการควบคุม
     กิจกรรมการควบคุม ทีม่ีอยู่เหมาะสม
และเพียงพอกับการปฏิบัติงาน
3.1 การมอบอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบ - มีการมอบหมายหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
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โดยจัดท าเป็นค าส่ังแบ่งงานภายในกองงาน ซ่ึงเป็นไปตาม
ความรู้ความสามารถ เพือ่ให้พนักงานทราบถึงหน้าทีห่ลัก
ในการปฏิบัติงาน

3.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส เช่น การ
รายงานข้อมูลสถิติการก่อสร้าง รายงานข้อมูลอาคาร
สาธารณะ รายงานตรวจสอบอาคาร รายงานการใช้เชื้อ
เพลิง รายงานการด าเนินการตามเหตุร้องเรียน เป็นต้น
เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปประมวลผล
เพือ่เป็นฐานในการค านวณสภาวการณ์ของประเทศต่อไป

4. สารสนเทศและการส่ือสาร - มีการน าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติ
4.1 สารสนเทศ ราชการ ท าให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นปัจจุบัน

- ข้อมูลสารสนเทศของกองช่าง ถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย
ภายในห้องเก็บเอกสาร และเป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้
สามารถสืบค้นข้อมูลเดิมเพือ่น ามาอ้างอิงในการปฏิบัติงาน
ได้อยู่เสมอ โดยมีการจัดเรียงเอกสารตามประเภทและ
ลักษณะของหน่วยงานอย่างชัดเจนรวมถึงการรวมหนังสือ
ระเบียบกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติ ละเป็นแนวทาง
ในการเพิม่ศักยภาพการปฏิบัติงานได้

4.2 การส่ือสาร
4.2.1 ภายในองค์กร - พนักงานสามารถประสานงานระหว่างฝ่ายงานภายใน

กองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็น
ทางการตามภาคถิ่น ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยราบร่ืน

4.2.2 ภายนอกองค์กร - มีการปฏิบัติต่อประชาชนผู้มาติดต่อด้วยความเอาใจใส่
ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ค าทีสุ่ภาพ และเห็นถึงความยุ่งยาก
ล าบากของประชาชนเสมือนของตนเอง นอกจากนี้ ยังเพิม่
ช่องทางการส่ือสารด้านเอกสารจากใบค าร้อง เพือ่ลด
ต้นทุนการเสียเวลาในการมาติดต่อราชการของประชาชน
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5. การติดตามประเมินผล
   แบบการควบคุมภายใน เนื่องจากพนักงาน
ภายในกองรับทราบความคาดหวังขององค์กร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้กิจกรรมการ
ควบคุมทีก่ าหนดไว้ถูกปฏิบัติตามกฏระเบียบ
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1 การมอบหมายหน้าทีรั่บผิดชอบ - เมื่อมีการบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย หรือการออกจากงาน

มีขั้นตอนการปฏิบัติ ซ่ึงต้องเป็นไปตามระเบียบบริหารงาน
บุคคลฯ และต้องผ่านการเห็นชอบจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
หลังจากนั้นจะด าเนินการจัดท าค าส่ังแบ่งงานภายใน
กองใหม่ เพือ่ให้ผู้รับผิดชอบงานต่อเนื่อง ลดช่องว่าง
งานระหว่างทาง ทีอ่าจส่งผลกระทบต่องานในภาพรวมได้

5.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน - บุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงานท าการสอบทานการราย
งานทุกคร้ังก่อนส่งให้หน่วยงานภายนอก และก ากับดูแลให้
อยู่ในระยะเวลาตามก าหนด

กองวิชาการและแผนงาน
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานและบุคลากร  -สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองวิชาการและแผนงาน
มีทัศนคติทีดี่ และเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมี
ความส าคัญกับการมีศีล จรรยาบรรณและความซ่ือสัตย์ ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม ส่วนงานย่อยบางหน่วยซ่ึงเป็น
และมีการพิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่า ส่วนน้อยมีการมอบหมายหน้าทีบุ่คลากรไม่เหมาะสมกับ
บุคลากรประพฤติปฏิบัติทีไ่ม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและวินิจ
ฉัยส่ิงทีต่รวจพบหรือส่ิงทีต้่องตรวจพบหรือส่ิงทีต้่องตรวจ
สอบ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหารเหมาะสม
ต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและด ารงไว้ซ่ึงการควบคุม
ภายในทีม่ีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบอ านาจ
หน้าทีค่วามรับผิดชอบและจ านวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
งานทีป่ฏิบัตินโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสม
ในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
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2. การประเมินความเส่ียง
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรทีช่ัดเจน -กองวิชาการและแผนงานมีการประเมินความเส่ียง ตามวิธี
วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอด ทีก่ าหนดตามเอกสารค าแนะน า การน ามาตรฐานการควบคุม
คล้องกัน ในการทีจ่ะท างานให้ส าเด็จด้วยงบประมาณและ ภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบ
ทรัพยากรทีก่ าหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุ ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงิน
ความเส่ียงทัง้จากปัจใจภายในและภายนอกอาจมีผลกระทบ แผ่นดิน อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมินความเส่ียง
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หน่วยงาน มีการวิเคราะห์ กระท าโดยเจ้าหน้าทีซ่ึ่งป็นข้าราชการระดับ 8 ลงมา ไม่มี
ความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงทีเ่หมาะสม นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงกว่าระดับ 8 เข้าร่วมด้วย จึงไม่มีการระบุ
มีกลไกลทีช่ี้ให้เห็นถึงความเส่ียงทีเ่กิดจากการเปล่ียนแปลง เช่น ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอก
การเปล่ียนแปลงวิธีการจัดการ
3. กิจกรรมการควบคุม
   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ าให้มั่นใจว่า เมื่อน าไป  -ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสมเพียงพอ และ
ปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามทีฝ่่ายบริหารก าหนดไว้ กิจกรรม มีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ไม่มีการระบุ
เพือ่การควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้น ความเส่ียงในทุกจุดทีส่ าคัญ จึงท าให้บางกิจกรรมย่อย
ในการปฏิบัติงานเพือ่ให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถปฏิบัติงาน มีการควบคุมทีไ่ม่เพียงพอ
ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์
4. ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร
   รายงานทางการเงินและการด าเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบาย  -ข้อมูลระบบสารสนเทศและการติดต่อส่ือสาร
และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ทีใ่ช้ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรม มีความเหมาะสม
ขององค์กร รวมทัง้ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ด้จากภายนอกองค์กร มีการ
ส่ือสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบทีช่่วยให้
ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าทีต่ามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อ
ส่ือสารภายในและภายนอกองค์กรทีม่ีผลท าให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย
5. การติดตามประเมินผล
   องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมิน - การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองวิชาการ
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพือ่ติดตาม และแผนงาน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็น การควบคุมภายใน ซ่ึงก าหนดในเอกสารค าแนะน า การจัดท า
ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ 6 
ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าทีเ่กี่ยวข้อง การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร
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  นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายคร้ังเป็นคร้ังคราว กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติ เพือ่ให้เกิดความ
มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับ
การพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยส่ังการให้ด าเนินการ
แก้ไข ข้อบกพร่องทันที
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1 สภาพแวดล้อมการควบคุม    กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้วิเคราะห์

ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจของ
กองสาธารณสุขฯ ทีป่รากฏตามโครงการสร้างและการ
ปฏิบัติหน้าทีภ่ายใต้ภารกิจงาน 4 ภารกิจ คือ
1. งานสุขาภิบาลและอานามัยส่ิงแวดล้อม

2. การประเมินความเส่ียง 2. งานรักษาความสะอาด
     เป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้อยู่ภายใต้ 3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลและการ 4. งานโรงฆา่สัตว์
ก าหนดแนวทางการควบคุมความเส่ียงทีเ่กิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  ผลการประเมินพบว่า
 3. กิจกรรมการควบคุม    มีการก าหนดวัตถุประสงค์ภายในหน่วยงานทีม่ีความ
   3.1 มีการปฏิบัติงานและควบคุมตามสายงานโดยมีค าส่ังการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
แบ่งงานและมอบหมายงาน ของเทศบาล และมีการควบคุมติดตาม ตรวจสอบความเส่ียง
   3.2 มีการปฏิบัติงานตามแนวทาง พ.ร.บ. สาธารณสุข ทีจ่ะเกิดขึ้นพร้อมทัง้ก าหนดแนวทางแก้ไข พบว่าภายใต้
ปี 2535 และเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเมืองแกลง ภารกิจของกองสาธารณสุขฯ งานโรงฆา่สัตว์มีการควบคุม
   3.3 มีการประชุมในหน่วยงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง ทีเ่หมาะสม ไม่พบความเส่ียง
   3.4 มีการประสานและออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
   3.5 จัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการอบรม เพือ่น าความรู้มาใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
   4. สารสนเทศและการส่ือสาร
   4.1 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
หลายช่องทาง เช่น ทางเวปไซต์ เสียงจากเมืองแกลง 
FM 104 MHz รถประชาสัมพันธ์ วารสาร แผ่นพับ เป็นต้น
   4.2 น าระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการติดตามข้อมูล ระเบียบฯ
หนังสือส่ังการ ท าให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็ว

     เป็นการควบคุมในด้านการมอบหมายอ านาจหน้าที ่
และรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะ ควบคุมความสามารถของ

หน่วยงานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
บุคลากรและการก าหนดแนวทางของการบริหารงานภายใน



         องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                      ผลการประเมิน/ข้อสรุป
                            (1)                                (2)
   4.3 มีระบบการรับแจ้งเร่ืองร้องเรียนหลายช่องทาง 
เช่น ตู้รับความคิดเห็น ตู้รับเร่ืองร้องทุกข์ เวปไซต์เมืองแกลง
เพือ่ให้เข้าถึงการบริการอย่างทัว่ถึง
5. การติดตามและประเมินผล
   5.1 รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามสายบังคับบัญชา
   5.2 ประชุมในหน่วยงานเพือ่วางแผนงานและติดตามงาน
อย่างต่อเนื่อง
   5.3 ประสานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในเร่ืองการควบคุมโรค

(นายสันติชัย  ตังสวานิช)
           นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง
    วันที ่   8    เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2561


