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เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองช่าง 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  
     - ก ำหนดจริยธรรมที่บุคลำกรควรปฏิบัติไว้
เป็นลำยลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทรำบโดยทั่วถึง
อย่ำงสม่ ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์และ
จริยธรรมโดยสื่อสำรทำงวำจำในที่ประชุมหรือ
พูดคุยกับบุคลำกรในองค์กร 
 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง  
     - ก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันควำม
เสี่ยงจัดให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึน
และก ำหนดวิธีกำรควบคุมและป้องกันหรือลด
ควำมเสี่ยง จัดให้มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจ
เกิดข้ึนและก ำหนดวิธีกำรเพ่ือควบคุมและป้องกัน
หรือลดควำมเสี่ยงทั้งจำกปัจจัยภำยในและ
ภำยนอก 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     - ก ำหนดกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์และผล
กำรประเมินควำมเสี่ยง มีกำรปฏิบัติตำมกิจกรรม
ควบคุมท่ีก ำหนดไว้ มีกำรแบ่งงำนและหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่เหมำะสมกับ
งำนมีมำตรกำรป้องกันและดูแลทรัพย์สินอย่ำง
รัดกุมและเพียงพอ 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร  
     - ก ำหนดให้มีระบบสำรสนเทศและกำร
รำยงำนเพื่อใช้ส ำหรับกำรบริหำรและตัดสินใจ
ของฝ่ำยบริหำร มีกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนกำรเงิน และกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่ำง
ถูกต้องและครบถ้วนจัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำร
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสำมำรถ
ค้นหำได้สะดวกรวดเร็ว 
 

 
 
 
- บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถของกำรปฏิบัติงำนไม่ดี
เท่ำท่ีควรต้องมีกำรศึกษำหำควำมรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลำ 
และได้แจ้งให้พนักงำนทรำบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำร
ปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์และมีควำมรับผิดชอบกับกำร
ท ำงำนของแต่ละฝ่ำย/งำนให้ยึดถือปฏิบัติแนวที่ถูกต้อง 
มีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริต
และจริยธรรมในกำรท ำงำน 
 
   - กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกองช่ำงมีควำมเสี่ยงใน
ด้ำนต่ำงๆหลำยด้ำน เนื่องจำกกำรท ำงำนและกำรออก
ตรวจงำนควบคุมกำรก่อสร้ำงกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง
ผู้รับผิดชอบต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถวิเครำะห์และ
วินิจฉัยได้ถูกต้อง รวมทั้งต้องมีควำมรอบคอบในกำร
ท ำงำน และยึดถือกฎระเบียบข้อปฏิบัติและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
 
 

   - มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตลอดเวลำและกำร
ท ำงำนให้ยึดหลักตำมกฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือให้เป็น
ระบบและป้องกันควำมผิดพลำด มีกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของงำนในกรณีเร่งด่วนมีระบบกำรควบคุมที่
ดีก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
เพ่ือป้องกันกำรผิดพลำดที่อำจเกิดข้ึนได้ในภำยหลัง 
 
  

   - มีกำรจัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับ
กำรท ำงำนเพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็วและสำมำรถ
ค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ที่จ ำเป็นได้มีกำรพัฒนำควำมรู้และ
ศึกษำเกี่ยวกับสำรสนเทศ เพ่ือที่จะได้รับรู้ข่ำวสำรทันต่อ
เหตุกำรณ์ 
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5.  การติดตามประเมินผล 
     - ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลใน
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอมีกำรรำยงำนผลกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     - เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอก คือ ฤดูฝนมีกำรแพร่ระบำดของโรค
ไข้เลือดออก และโรคมือเท้ำปำก  ฤดูหนำวมีกำร
แพร่ระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่ กำรพัฒนำตัว
ของเชื้อโรค และประชำชนไม่ตระหนักและไม่
ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรควบคุมและกำรป้องกัน
แพร่ระบำดของโรค 
    - มีกำรจัดตั้งงบประมำณไม่เพียงพอกับควำม
จ ำเป็นที่จะต้องใช้ 
    - มีกำรโอนเงินงบประมำณและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงินงบประมำณตลอดปีงบประมำณ 
    - มีกำรอนุมัติโครงกำรต่ำงๆจำกส่วนกลำงเช่น
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและก ำหนดให้มี
กำรอุดหนุนงบประมำณร่วมกันซึ่งทำงเทศบำลฯ
ไม่ได้จัดตั้งงบประมำณดังกล่ำวไว้ 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
     - ฤดูฝนมีกำรแพร่ระบำดของโรคไข้เลือดออก
ยุงที่เป็นพำหนะน ำโรคมีกำรพัฒนำสำยพันธุ์ 
และโรคมือเท้ำปำก ประชำชนไม่ตระหนักและไม่
ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรควบคุมและป้องกันแพร่
ระบำดของโรค 
     เพ่ือให้มีกำรจัดตั้งงบประมำณให้เพียงพอกับ
ควำมจ ำเป็นและถูกต้องตำมระเบียบวิธีกำร
งบประมำณ 
 
 

 

 
   - มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนทุกครั้งหลังจำก
ท ำงำนเสร็จต่อผู้บังคับบัญชำเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
และด ำเนินกำรแก้ไขได้ถูกต้องมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง สม่ ำเสมอ เพ่ือให้งำนส ำเร็จ
ลุล่วงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
 
 
ผลประเมิน พบว่ำ  
   1 กำรพัฒนำตัวของเชื้อโรค และพำหะน ำโรค  
   2 ประชำชนขำดองค์ควำมรู้ในด้ำนกำรป้องกัน 
ควบคุมและปฏิบัติตนเมื่อป่วย 
 
 
 
 
ผลการประเมิน พบว่ำ 
   ยังมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรขออนุมัติงบประมำณ
รำยจ่ำย และกำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2561 เกิน
จ ำนวนของมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้ 
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3.  กิจกรรมการควบคุม 
-  สนับสนุน อสม.ในกำรจัดกิจกรรมกำร

ส่งเสริมสุขภำพในชุมชน 
-  จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ให้น่ำสนใจ และประชำสัมพันธ์ให้หลำกหลำย
ช่องทำง เช่นป้ำยไวนิล แผ่นพับ สปอรต์โฆษณำ 
จดหมำยข่ำว สำธำรณสุขเคลื่อนที่ เสียงตำมสำย
ภำยในหมู่บ้ำน  
รถประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่ของเทศบำลฯ  
อสม. ในพ้ืนที่เป็นต้น 

-  จัดตั้งงบประมำณไว้ให้เหมำะสมเพียงพอ
กับควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้ 

- โอนเงินงบประมำณให้เพียงพอกับกำรใช้จ่ำย 
-  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ

รำยจ่ำยอย่ำงรอบคอบและให้ถูกต้องตำม
ระเบียบและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     - กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมภำยนอก  
โดยกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ให้
ประชำชนได้ตระหนักและปฏิบัติตนในกำรควบคุม
และกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่ออย่ำง
สม่ ำเสมอ 
    ประสำนกับทุกงำน โดยขอให้พิจำรณำจัดท ำ
งบประมำณให้เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยตลอด
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
     - ติดตำมจำกทะเบียนผู้มำใช้บริกำร
โรงพยำบำลในพ้ืนที่ 
     - ติดตำมจำกสถำนกำรณ์เกิดโรคโดย
กระทรวงสำธำรณสุข 
     - รำยงำนสถำนกำรณ์และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

- มีกำรจัดท ำรำยงำนขออนุมัติงบประมำณ
รำยจ่ำย และกำรขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณโดยมี
รำยกำรไม่เกินจ ำนวนของมำตรฐำนกำรปฏิบัติ
รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนด 
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กองคลัง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 ปรัชญำและรูปแบบกำรท ำงำนของ
ผู้บริหำร  
 
 
 
 
     1.2 ควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
     1.3 ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ 
ของบุคลำกร  
 
     1.4 โครงสร้ำงองค์กร  
 
 
 
     1.5 กำรมอบอ ำนำจและหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ  
 
 
     1.6 นโยบำยวธิีบริหำรดำ้นบุคลำกร  
     
 
 
 
    1.7 กลไกกำรติดตำมกำรตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำน     

 
 
ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  
   - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ภำยใน
องค์กร  
   - มีทศันคติกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมต่อรำยงำนทำง
กำรเงิน งบประมำณและกำรด ำเนินงำน 
   -มีควำมมุ่งมั่นที่จะใช้บริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม  
    - ฝ่ำยบริหำรส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม  
   - ฝ่ำยบริหำรมีกำรด ำเนินงำนตำมควรแก่กรณี เมื่อ 
ไม่มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยวิธีปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ  
   - ฝ่ำยบริหำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนที่เป็นไป
ได้และไม่สร้ำงควำมกดดันให้แก่พนักงำนในกำร
ปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่เป็นไปไม่ได้ 
ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร  
   - กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนพิจำรณำจำกกำร
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของงำน 
โครงสร้างองค์กร  
   - มีกำรจัดโครงสร้ำงและสำยงำนบังคับบัญชำที่ชัดเจน  
   - มีกำรแสดงแผนภูมิกำรจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงำนทุกคนทรำบ 
การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
   - มีกำรมอบหมำยอ ำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ให้บุคคลที่เหมำะสมและเป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีกำร
แจ้งให้พนักงำนทุกคนทรำบ 
นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
   - กำรเลื่อนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือน และกำร
โยกย้ำยขึ้นอยู่กับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
   - กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 
ได้พิจำรณำรวมถึงควำมซื่อสัตย์และจริยธรรม 
กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
   - มีคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำร  
ตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรและมีกำรก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กรให้เป็นไปตำมระบบ 
กำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 
   - มีผู้ตรวจสอบภำยในและมีกำรรำยงำนผลกำร 
ตรวจสอบภำยในต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

 



-5- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ  
 
 
 
    2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
    2.3 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง  
 
 
    2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
 
 
 
    2.5 กำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพ่ือป้องกัน
ควำมเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ  
   - มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจนและวัดผลได้  
   - มีกำรเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลำกรทุกระดับทรำบ
และเข้ำใจ 
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
   - มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
ในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ  
   - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้และ
วัดผลได้  
   - บุคลำกรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
และให้กำรยอมรับ 
การระบุปัจจัยเสี่ยง 
   - ผู้บริหำรทุกระดับมีส่วนร่วมในกำรระบุและประเมิน
ควำมเสี่ยง 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
   - มีกำรวิเครำะห์และประเมินระดับควำมส ำคัญหรือ
ผลกระทบของควำมเสี่ยงและควำมถี่ท่ีเกิดหรือโอกำสที่
จะเกิดควำมเสี่ยง 
การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
   - มีกำรวิเครำะห์สำเหตุของควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น 
และก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง 
   - มีกำรแจ้งให้บุคลำกรทุกคนทรำบเกี่ยวกับวิธีกำร
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง 
   - มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมวิธีกำรควบคุม 
ที่ก ำหนดเพ่ือป้องกันหรือลดควำมเสี่ยง 
 

กิจกรรมการควบคุม  
   3.1 กิจกรรมกำรควบคุมได้ก ำหนดขึ้นตำม
วัตถุประสงค์และผลกำรประเมินควำมเสี่ยง  
   3.2 บุคลำกรทุกคนทรำบและเข้ำใจวัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรมกำรควบคุม  
   3.3 มีมำตรกำรป้องกันและดูแลทรัพย์สินอย่ำงรัดกุม
และเพียงพอ  
   3.4 มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญหรือ 
งำนที่เสี่ยงต่อควำมเสียหำยตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น  
กำรอนุมัติ กำรบันทึกบัญชี 
 
 
 

 



-6- 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำเป็น
ควำมเสี่ยงที่เกิดจำก“สภำพแวดล้อมภำยใน” 
ดังนี้ 
      สภำพแวดล้อมภำยในกองกำรศึกษำ  
พนักงำนทรำบและเข้ำใจลักษณะของพฤติกรรม 
ที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตำม
ข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรมและแนวทำงกำรปฏิบัติ 
ที่ถูกต้อง มีกำรก ำหนดระดับควำมรู้ทักษะและ
ควำมสำมำรถ และมีกำรจัดท ำเอกสำรค ำบรรยำย
คุณลักษณะงำนของแต่ละต ำแหน่งและเป็น 
ปัจจุบัน โดยมีกำรจัดโครงสร้ำงและสำยงำนกำร
บังคับบัญชำที่ชัดเจน มีกำรแสดงแผนภูมิกำรจัด
องค์กร มีกำรมอบหมำยอ ำนำจและหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบให้กับแต่ละบุคคล และมีกำรแจ้งให้
พนักงำนทุกคนทรำบ 

สารสนเทศและการสื่อสาร  
   4.1 จัดให้มีระบบสำรสนเทศและกำรรำยงำนส ำหรับ
กำรบริหำรและตัดสินใจของฝ่ำยบริหำร  
   4.2 มีกำรจัดท ำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน  
   4.3 มีกำรจัดเก็บข้อมูล/เอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงิน
และบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่  
   4.4 มีกำรรำยงำนข้อมูลที่จ ำเป็นทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกให้ผู้บริหำรทุกระดับ  
   4.5 มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอก
อย่ำงเพียงพอ  
   4.6 มีกำรรับฟังและพิจำรณำข้อร้องเรียนจำก
ภำยนอก 
 

การติดตามประเมินผล  
   5.1 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลให้ผู้ก ำกับดูแลทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงต่อเนื่อง  
   5.2 มีกำรก ำหนดให้ติดตำมผลในระหว่ำงกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ  
   5.3 มีกำร ประเมินผลควำมเพียงพอและ
ประสิทธิภำพของกำรควบคุมภำยในหรือประเมินกำร
ควบคมุอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
 

ผลการประเมิน 
กองกำรศึกษำแบ่งโครงสร้ำงและกำรปฏิบัติงำนออกเป็น 
2 ฝ่ำย 11 งำนดังนี้  
1. ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ 2. ฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร 
11 งำนประกอบด้วย 1. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่  
2. งำนแผนงำนและโครงกำร 3. งำนระบบสำรสนเทศ 
4. งำนงบประมำณ 5. งำนกำรศึกษำในระบบนอกระบบ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 6. งำนพัฒนำกิจกรรมเด็กและ
เยำวชน 7. งำนส่งเสริมกีฬำนันทนำกำร 8. ส่งเสริม
ศำสนำขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 9. งำนโรงเรียน 10. งำนกิจกำรนักเรียน 
11. งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
     จำกกำรวิเครำะห์และประเมินผลตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำร
ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ  
พ.ศ. 2561   
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       (1) บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ภำยในกอง 
ทั้งพนักงำนและพนักงำนจ้ำงยังขำดประสบกำรณ์
ด้ำนกำรท ำงำนที่ต้องใช้ควำมละเอียดรอบคอบ  
       (2) สถำนที่ภำยในกอง มีสถำนที่คับแคบ
และยังขำดวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นหลำยอย่ำง  
      (1.2) กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมศำสนำ
ประเพณีและวัฒนธรรมเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยในดังนี้  
       - งำนล่ำช้ำ ไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์
เนื่องจำกปัจจัยเสี่ยงคือ 
      1. ขำดบุคลำกรปฏิบัติงำนต ำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่สันทนำกำรที่ต้องรับผิดชอบงำนส่งเสริม
ศำสนำประเพณ ีและวัฒนธรรมโดยตรง  
และบุคลำกรที่มีอยู่ได้รับมอบหมำยงำนด้ำนอ่ืน
นอกเหนือจำกงำนในหน้ำที่ท ำให้ปริมำณงำนมำก  
     2. สภำพแวดล้อมภำยนอกกองกำรศึกษำ 
มีผู้ตรวจสอบภำยในและมีกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
     - มีกำรวิเครำะห์และประเมินระดับ
ควำมส ำคัญหรือผลกระทบของควำมเสี่ยง ที่เกิด
จำกควำมเสี่ยงจำกสภำพแวดล้อมภำยในคือ  
     2.1 พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงบำง
คนยังขำดประสบกำรณ์ท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ        
     2.2 กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
ศำสนำ และวัฒนธรรม เกิดควำมเสี่ยงจำก
สภำพแวดล้อมภำยในเนื่องจำกบุคลำกรในกอง
กำรศึกษำมีน้อยไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
ในหน้ำที่ ซึ่งได้รับงำนจำกส่วนอื่น อำจส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     - มีกิจกรรมกำรควบคุมได้ก ำหนดขึ้นตำม
วัตถุประสงค์และผลกำรประเมินควำมเสี่ยง คือ 
     1. บรรจุบุคลำกรให้ครบตำมกรอบ
อัตรำก ำลังเพ่ือแบ่งงำนรับผิดชอบงำนในหน้ำที่ให้
ชัดเจนและควบคุมภำรกิจหน้ำที่  
     2. ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำอบรมเพ่ือเพ่ิมควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  
     3. จัดหำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วทันตำมก ำหนด 

ผู้บริหำรกองกำรศึกษำและพนักงำนทรำบและเข้ำใจ
ลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและ
บทลงโทษตำมข้อก ำหนดด้ำนจริยธรรมและแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ถูกต้อง มีกำรก ำหนดระดับควำมรู้ ทักษะและ
ควำมสำมำรถ และมีกำรจัดท ำเอกสำรค ำบรรยำย
คุณลักษณะงำนของแต่ละต ำแหน่งโดยมีกำรจัด
โครงสร้ำงและสำยงำนกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจน มีกำร
แสดงแผนภูมิกำรจัดองค์กรมีกำรมอบหมำยอ ำนำจและ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้กับบุคคล และมีกำรแจ้งให้
พนักงำนทุกคนทรำบ และมีกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบภำยในต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรในกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม มีกิจกรรมกำร
ควบคุมได้ก ำหนดขึ้นตำมวัตถุประสงค์และผลกำร
ประเมินควำมเสี่ยงมีระบบกำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยใน
และภำยนอกอย่ำงเพียงพอและ มีกำรรำยงำนผลกำร
ประเมินและรำยงำนกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภำยในโดยตรงต่อผู้ก ำกับดูแล 
 
 
 

ผลการประเมิน 
   กำรควบคุมท่ีมีอยู่เหมำะสม และเพียงพอโดยกำร
แต่งตั้งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำรักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ก ำกับดูแล และช่วยงำนโดยผลกำรปรับปรุงควบคุม 
อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ คือ กำรส่งเสริมให้พนักงำน
เทศบำลพนักงำนจ้ำงในสังกัดเข้ำรับกำรฝึกอบรม และ
ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือน ำควำมรู้มำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 
 
 
 

   กำรควบคุมท่ีมีอยู่ของกองกำรศึกษำเป็นไปตำม
โครงสร้ำงองค์กรและมีค ำสั่งแบ่งงำนที่ชัดเจนแต่ผลกำร
ประเมินกำรควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจน
เท่ำท่ีควร ดังนั้น จึงควรมีกำรติดตำมตรวจสอบอย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป 
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4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     - มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกอย่ำงเพียงพอเชื่อถือได้และท ำกำรโดย  
     1. น ำระบบอินเตอร์เน็ตมำใช้ในกำรบริหำร
และกำรปฏิบัติรำชกำร กำรสื่อสำร กำรติดต่อ
ข้อมูลข่ำวสำร ระเบียบหนังสือสั่งกำร จึงสำมำรถ
ปฏิบัติตำมระเบียบหนังสือสั่งกำรได้ทันที  
     2. กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน
ภำยนอกประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนในพื้นท่ี 
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น ให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริงจัด
ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนเทศบำลและ
พนักงำนจ้ำงในกำรใช้สื่ออินเตอร์เน็ต  
     3. ติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท์และ
โทรสำรกำรติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำร
อ่ืนๆ 
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
- มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินและรำยงำน

กำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยในโดยตรงต่อ
ผู้ก ำกับดูแลติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่องโดย เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนหัวหน้ำ
งำนและ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำต้องติดตำม
ก ำกับดูแล 

 
กองวิชาการและแผนงาน 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
- บุคลำกรมีทัศนคติท่ีดีต่อกำรควบคุมภำยใน 

มีควำมซื่อสัตย์และประพฤติตนในกำรท ำงำน มี
ควำมรับผิดชอบในงำนที่ได้รับมอบหมำยภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของผู้บังคับบัญชำและมีจ ำนวน
ผู้ปฏิบัติงำนเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 
 

 
   ในภำพรวมระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ของกองกำรศึกษำ มีควำมครอบคลุมทุกด้ำนและมีกำร 
ติดต่อประสำนงำนทั้งภำยในและภำยนอกในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มีกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรตรวจสอบ 
ของกองกำรศึกษำ มีควำมเหมำะสมและเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
    - สภำพแวดล้อมโดยรวมของกองวิชำกำรและแผนงำน 
มีควำมเหมำะสม บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีกำร
มอบหมำยงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถตำมต ำแหน่ง
หน้ำที่ 
   - ได้มีกำรประชุมชี้แจงให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดรับทรำบ
อ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
เป็นประจ ำ 
   - ผู้อ ำนวยกำรกองเป็นแบบอย่ำงที่ดีและปฏิบัติงำน
ด้วยควำมทุ่มเทเสียสละ ไม่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ทำงรำชกำร 
   - มีกำรประชุมเพ่ือรับทรำบปัญหำ เพ่ือหำแนว
ทำงแก้ไขพร้อมให้ค ำแนะน ำกับเจ้ำหน้ำที่ ให้ถือปฏิบัติ 
ไปในทำงเดียวกัน 
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2.  การประเมินความเสี่ยง 
     - มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร 
ที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
สอดคล้องกับกำรท ำงำนให้ส ำเร็จด้วย
งบประมำณและทรัพยำกรที่มีอย่ำงเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     - มีกำรปฏิบัติงำนภำยใต้ข้อกฎหมำย 
ระเบียบและหนังสือสั่งกำร 
 
 
 
 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     - มีระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ที่เก่ียวเนื่องกับกำรปฏิบัติงำนโดยตรง 
 
 
 
 
 
5.  กิจกรรมการติดตามผล 
     - ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผล 
ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอมีกำรรำยงำนผลกำรท ำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

   
   - มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนปีละ 2 ครั้ง 
   - วำงแนวทำงปฏิบัติและจัดระบบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแต่ละงำนในสังกัดให้สำมำรถตรวจสอบได้
ง่ำยและรวดเร็ว 
   - ได้มีค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่แต่ละกอง/ฝ่ำย รวมเป็น
คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนย่อย 
   - กองวิชำกำรและแผนงำนท ำแผนและปฏิบัติตำมแผน 
   - มีกำรประเมินควำมเสี่ยงตำมรูปแบบกำรประเมิน
องคป์ระกอบควบคุมภำยใน 
   - บุคลำกำรในสังกัดมีส่วนร่วม ปรึกษำหำรือ และ
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขปรับปรุง 
   - วิเครำะห์ตำมค ำแนะน ำกำรน ำมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยในของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
   - ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
 
 

- กองวิชำกำรและแผนงำน ได้มีกิจกรรมกำรควบคุม
ตนเองตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติของฝ่ำย
บริหำรน ำมำปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะสม 
   - ได้จัดประชุมและซักซ้อมควำมเข้ำใจเชิงปฏิบัติกำร
เกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงให้แก่หน่วยงำนย่อย 
เป็นประจ ำ 
 
 

   - กองวิชำกำรและแผนงำน มีระบบข้อมูลจำก
ฐำนข้อมูลและติดต่อสื่อสำรใหม่ๆเข้ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
   - ได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมและพัฒนำระบบสำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรท ำงำนให้รวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น 
   - หำกพบว่ำมีปัญหำหรือจุดอ่อนของหน่วยงำนย่อย 
จะมีกำรแจ้งเพ่ือให้รับทรำบและหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 
 
   - กองวิชำกำรและแผนงำน ได้ถือปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเงินแผ่นดิน 
   - มีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
เสร็จตำมก ำหนด 
   - เจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบและประเมินระบบกำรควบคุม
ภำยในของส่วนงำนย่อยในสังกัดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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กองสวัสดิการสังคม 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 บริหำรและบุคลำกรมีทัศนคติที่ดีและ
เอ้ือต่อกำรควบคุมภำยใน 
     1.2 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรมี
ศีลธรรม จรรยำบรรณและควำมซื่อสัตย์ และ 
มีกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี  
ถ้ำพบว่ำบุคลำกรประพฤติปฏิบัติไม่เหมำะสม  
กำรรับทรำบข้อมูลและกำรวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบ
หรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ กำรมอบอ ำนำจและ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบและจ ำนวนผู้ปฏิบัติงำน
เหมำะสมกับงำนท่ีปฏิบัติ 
 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กร
ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกับในกำรที่
ท ำงำนให้ส ำเร็จด้วยงบประมำณและทรัพยำกร 
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงเหมำะสม  
 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 มีนโยบำยและวิธีปฏิบัติงำนที่ท ำให้
มั่นใจว่ำ เมื่อน ำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส ำเร็จ
ตำมท่ีคณะฝ่ำยบริหำรก ำหนดไว้ 
 
 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

     4.1 มีระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
กำรปฏิบัติงำน กำรรำยงำนกำรด ำเนินงำน กำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ  
ที่ใช้ในกำรควบคุมและด ำเนินกิจกรรมขององค์กร 
 

   - ได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน 
   - กรณีกำรทุจริตหรือสงสัยว่ำมีกำรทุจริต ต้องรำยงำน
ชี้แจงต่อผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว 
 
 
 

   - สภำพแวดล้อมกำรควบคุมของกองสวัสดิกำรสังคม 
และแผนงำนภำพรวม เหมำะสมและมีส่วนท ำให้กำร
ควบคุมภำยในมีประสิทธิผล อย่ำงไรก็ตำมส่วนงำนย่อย
บำงหน่วยงำน ซึ่งเป็นส่วนน้อยมีกำรมอบหมำยหน้ำที่
บุคคลำกรที่ไม่เหมำะสมกับควำมควำมสำมำรถของ
บุคลำกร 
   - มีกำรประชุมเพ่ือรับทรำบปัญหำ เพ่ือหำแนวทำง 
แก้ไขพร้อมให้ค ำแนะน ำแก่เจ้ำหน้ำที่ให้ถือปฏิบัติ 
ไปในทิศทำงเดียวกัน 
 
 
 
 

   - กองสวัสดิกำรสังคม ท ำแผนปฏิบัติงำนและปฏิบัติ
ตำมแผนที่ก ำหนด มีกำรประเมินควำมเสี่ยงตำมรูปแบบ
กำรประเมินองค์ประกอบกำรควบคุมภำยในติดตำมผล
กำรปฏิบัติงำนของแต่งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
 
 
 

   - กองสวัสดิกำรสังคม ได้มีกิจกรรมควบคุมตำม
นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติของฝ่ำยบริหำรน ำมำ
ปฏิบัติได้อย่ำงเหมำะ ในภำพรวมมีกิจกรรมควบคุม 
ที่เหมำะสมเพียงพอและมีประสิทธิภำพตำมสมควร 
บำงครั้งไม่มีกำรระบุควำมเสี่ยงในทุกจุดที่ส ำคัญ 
 
   - กองสวัสดิกำรสังคม  มีระบบข้อมูลสำรสนเทศและ
กำรติดต่อสื่อสำรใหม่ๆ เข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
ได้อย่ำงเหมำะสม 
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5.  กิจกรรมการติดตามผล 
     5.1 กำรติดตำมและกำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในและประเมินคุณภำพในกำร
ปฏิบัติงำน โดยก ำหนดวิธีปฏิบัติงำนเพื่อติดตำม
กำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนตำมปกติของคณะฝ่ำยบริหำร 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
1.  สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
      
 
 
 
 
 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
 
 
 
 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

๕.  การติดตามประเมินผล 
 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     - หัวหน้ำงำนให้ควำมส ำคัญและตระหนัก
สร้ำงบรรยำกำศในหน่วยงำน  ให้บุคลำกรใน
หน่วยงำนเกิดจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน ตำม
ควำมรับผิดชอบ โดยให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกร
ในหน่วยงำน  มีกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในแต่ละต ำแหน่งมีกำรบริหำรจัดกำร 
ที่สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลมีกำรก ำหนด
แนวทำงท่ีชัดเจนต่อกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง 

   - กำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในของกอง
สวัสดิกำรสังคม ถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของคณะกรรมกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน มีกำรติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเสร็จตำมก ำหนด 
 
 
 
 
   - สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม เกิดจำกปัจจัยกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนและกำรสร้ำงแรงจูงใจ 
ของผู้บริหำรในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ขององค์กร ควรมีแผนกำรกำรฝึกอบรมตำมควำม
ต้องกำรของพนักงำนทั้งหมด อย่ำงเหมำะสม เป็นกำร
เพ่ิมพูนควำมรู้ และทักษะ เกิดประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 
 

   - ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักปลัด 
มีควำมเสียงสูง เนื่องจำกเป็นหน่วยงำนใหญ่ที่รับผิดชอบ
หลำยฝ่ำยแลเป็นหน่วยงำนในส ำนักงำน 
 

   - ให้มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของงำน โดยภำพรวม
และบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบในกำร
ท ำงำนและปฏิบัติงำนตำมระเบียบต่ำงๆเพื่อป้องกัน
ควำมเสี่ยง 
 

   - ควรให้พนักงำนทุกคนมีกำรพัฒนำควำมรู้ ศึกษำ
เกี่ยวกับสำรสนเทศเพ่ือให้ทันต่อเหตุกำรณ์ 
 

   - กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง
สม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันกำรผิดพลำดและให้งำนส ำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี ไม่ขัดต่อระเบียบบังคับ 
 
 
 
   - สภำพแวดล้อมกำรควบคุมของหน่วยตรวจสอบ
ภำยในมีส่วนท ำให้กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพและ 
ประสิทธิผลท ำให้ข้ำรำชกำรในหน่วยงำนมีทัศนคติที่ดี 
ต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถ
ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยส่งเสริมสนับสนุนและ
สื่อสำรให้เข้ำใจ ขอบเขต หน้ำที่ รวมทั้งควำมรู้ 
ควำมสำมำรถทักษะในกำรปฏิบัติงำน กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
     มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
หน่วยงำน และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
ที่ชัดเจนก ำหนดจุดควบคุมและกำรบริหำรควำม
เสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนกำรท ำงำน ให้สอดคล้องกับ
งบประมำณและทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม มีกำร
ระบุควำมเสี่ยงทั้งจำกปัจจัยภำยในและภำยนอก
ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรบรรลุส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 
 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     มีนโยบำยและวิธีปฏิบัติงำนที่ก ำหนดเป็น 
ลำยลักษณ์อักษรได้ระบุอย่ำงชัดเจนถึงหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของพนักงำนแต่ละคนเกี่ยวกับ
กำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
พนักงำนแต่ละคนเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบตำมค ำสั่งบ่งงำน และมีนโยบำย
และวิธีปฏิบัติงำนที่ท ำให้มั่นใจว่ำเมื่อน ำไปปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลส ำเร็จตำมที่ผู้บริหำรก ำหนดไว้  
เพ่ือให้สำมำรถวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     - มีระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรใช้งำนอยู่
อย่ำงเหมำะสมโดยกำรน ำระบบสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรใช้ในกำรปฏิบัติงำนประสำนงำนทั้ง
ภำยนอกและภำยใน ในกำรสืบค้นข้อมูล ระเบียบ
กฎหมำย หนังสือสั่งกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 
 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
     - หน่วยงำนมีกำรติดตำมประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในและประเมินคุณภำพ 
กำรปฏิบัติงำน  โดยก ำหนดวิธีปฏิบัติงำนเพื่อ
ติดตำมกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงต่อเนื่อง  มีกำรปรึกษำหำรือเก่ียวกับกำร
ติดตำมควำมเสี่ยงของหน่วยงำนและร่วมกัน
ก ำหนดควำมเสี่ยงในปีปัจจุบันเพื่อให้ควำมเสี่ยงที่
มีอยู่ได้รับกำรแก้ไขในจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง 

 
   - มีกำรประเมินควำมเสี่ยงตำมแนวทำงที่หน่วยงำน
ก ำหนด 
   - มีกำรจัดกำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงจำกผลกำรประเมิน
อย่ำงเป็นระบบ ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนให้
สอดคล้องและสนันสนุนวัตถุประสงค์  รวมทั้งเป้ำหมำย
ด้วยงบประมำณและทรัพยำกรที่เหมำะสม 
 
 
 
 
   - มีกิจกรรมควบคุมที่เหมำะสมเพียงพอและสอดคล้อง
กับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมสมควร 
กำรปฏิบัติงำนมีผู้บริหำรและหัวหน้ำหน่วยงำนก ำกับ
ดูแลให้มีกำรปฏิบัติงำนตำมกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

   - ข้อมูลสำรสนเทศและติดต่อสื่อสำรมีควำมเหมำะสม
คือมีระบบสำรสนเทศท่ีสำมำรถใช้งำนได้ครอบคลุม
ระหว่ำงองค์กรในกำรปฏิบัติงำน มีส่วนท ำให้กำรควบคุม
ภำยในมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลของกำร
ท ำงำน 
 
 
 
 

   - มีกำรติดตำมและประเมินผลที่เหมำะสมโดย 
หัวหน้ำงำนมีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมระบบควบคุม
ภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรประเมินตนเองร่วมกัน
ระหว่ำงหัวหน้ำงำนและเจ้ำหน้ำที่น ำเสนอผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับชั้น 
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ผลการประเมินโดยรวม  
 

    1. กองช่าง มีควำมเสี่ยง 6 ภำรกิจ ที่ต้องจัดท ำแผนปรับปรุงต่อไป คือ 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

- กรณกีำรควบคุมดูแลตรวจสอบกำรส ำรวจออกแบบและกำรควบคุมงำน   
   ก่อสร้ำงอำคำรต่ำงไม่ทั่วถึงเนื่องจำกมีบุคลำกรไม่เพียงพอ 

- กรณรีำคำวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำงมีรำคำไม่แน่นอนขึ้นลงตำมรำคำท้องตลำด  
   ท ำให้กำรประมำณรำคำก่อสร้ำง คลำดเคลื่อน 
ฝ่ายการโยธา งานไฟฟ้าถนน 

- กรณมีีบุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำรออกปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
- กรณไีม่เรียงล ำดับควำมส ำคัญของงำนและขำดกำรรำยงำน กำรปฏิบัติงำน 
  ท ำให้กำรท ำงำนซ้ ำซ้อน 
- กรณขีำดวัสดุอุปกรณ์ในกำรออกปฏิบัติงำน 

ฝ่ายการโยธา งานสวนสาธารณะ 
- กรณวีัสดุอุปกรณ์มีสภำพเก่ำช ำรุดบ่อยท ำให้กำรท ำงำนล่ำช้ำ 
- กรณพีนักงำนผู้ปฏิบัติงำนดูแลสวนมีไม่เพียงพอต่อขนำดของพ้ืนที่     

   สวนสำธำรณะท ำให้กำรดูแลไม่ค่อยทั่วถึง  
       - กรณขีำดวัสดุอุปกรณ์ในกำรออกปฏิบัติงำนมีไม่เพียงพอ 
ฝ่ายช่างสุขาภิบาล งานบ าบัดน้ าเสีย  

- กรณขีำดบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน  
- กรณขีำดวัสดุอุปกรณ์ในกำรออกปฏิบัติงำน 
- กรณรีะบบบ ำบัดน้ ำเสียยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล งานก าจัดขยะมูลฝอยฯ  
    - กรณขียะมีกลิ่นรบกวนประชำชนที่อำศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณโดยรอบ 

- กรณงีบประมำณในกำรด ำเนินกำรมีไมเ่พียงพอ  
- กรณขีำดบุคลำกรผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนขำดวัสดุอุปกรณ์ในกำรออก    
  ปฏิบัติงำน 

งานบริหารช่าง งานธุรการ  
- กรณจีัดท ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบันท ำให้กำรตรวจสอบไม่ถูกต้อง 
- กรณจีัดเก็บเอกสำรยังไม่เป็นระเบียบไม่ถูกต้องตำมหลักพจนำนุกรม 
 

  2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีควำมเสี่ยง 2 ภำรกิจ ที่ต้องจัดท ำแผนปรับปรุงต่อไป คือ 

งานป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ 
 - กรณีกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 
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งานธุรการ 
     - กรณีกำรจัดท ำกำรโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณ 
 
     3. กองคลัง  มีควำมเสี่ยง 5 ภำรกิจ ที่ต้องจัดท ำแผนปรับปรุงต่อไป คือ 

งานการเงินและบัญชี 
 - กรณกีำรตรวจฎีกำก่อนอนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณเอกสำรประกอบกำร    

เบิกจ่ำยไม่ครบ 
 - กรณีกำรจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินกำรบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ไม่ถูกต้อง 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- กรณีกำรจัดเก็บรำยได้ไม่ครบถ้วนเละทั่วถึงทุกรำยที่มีหน้ำที่ช ำระภำษีและ    
  ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
    - กรณีจนท. ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรบันทึกในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงไม่ครบถ้วน 
      ตำมข้ันตอนของระเบียบพัสดุฯ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

- กรณีกำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงบันทึกในระบบ 
  จัดซื้อจัดจ้ำง e-gp และระบบ e-laas ไม่ครบถ้วน ล่ำช้ำ 
 

  4. กองการศึกษา มีควำมเสี่ยง 1 ภำรกิจ ที่ต้องจัดท ำแผนปรับปรุงต่อไป คือ  
       - กรณีกำรจัดท ำโครงกำรงำนส่งเสริมกำรศึกษำและกำรส่งเสริมศำสนำ 
          ประเพณีและวัฒนธรรมกำรจัดท ำโครงกำรพบว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำง 
           ล่ำช้ำและเกิดข้อผิดพลำดในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงท ำให้ไม่มีทุนส ำรองเวลำ 
           ด ำเนินงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนไม่ตรงตำมสำยงำน 
 
  5. กองวิชาการและแผนงาน  มีควำมเสี่ยง 2 ภำรกิจ ที่ต้องจัดท ำแผนปรับปรุงต่อไป คือ 
   งานนิติการ 
    - กรณีบุคลำกรไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 
   ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
    - กรณบีุคลำกรด้ำนประชำสัมพันธ์ไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน 

- กรณรีะบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงำนไม่ค่อยเสถียร 
 

 6. กองสวัสดิการสังคม มีควำมเสี่ยง 2 ภำรกิจ ที่ต้องจัดท ำแผนปรับปรุงต่อไป คือ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

- กรณีงบประมำณมีไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 
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งานสังคมสงเคราะห์ 
- กรณีกระบวนกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยเอดส์ ต้องเป็นไปตำม     

   หลักเกณฑ์ 
 

  7. ส านักปลัดเทศบาล มีควำมเสี่ยง  6 ภำรกิจ ที่ต้องจัดท ำแผนปรับปรุงต่อไป คือ  
   งานธุรการ 
    - จัดท ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบันท ำให้กำรตรวจสอบไม่ถูกต้อง 
    - จัดเก็บเอกสำรยังไม่เป็นระเบียบไม่ถูกต้องตำมหลักพจนำนุกรม 
   งานด้านการเงิน 
    - ผู้ปฏิบัติงำนยังไม่มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้องตำมระเบียบฯ 
   งานฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 
    - กรณขีำดบุคลำกรที่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน เช่น 
      ไม่มีต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
    - กรณขีำดบุคลำกรที่จะท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
      ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ปัจจุบันเจ้ำหน้ำที่ 
      ผู้ปฏิบัติไม่ตรงกับสำยงำนมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งสุ่มเสี่ยงต่อกำรโดน  
      สตง.เรียกเงินคืนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำงๆ 
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - กรณขีำดบุคลำกรที่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน เช่น 
      ไม่มีต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร  
    - กรณขีำดบุคลำกรที่จะท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุตำมมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 
      ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ปัจจุบันเจ้ำหน้ำที่ 
      ปฏิบัติไม่ตรงกับสำยงำนมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งสุ่มเสี่ยงต่อกำรโดน  
      สตง.เรียกเงินคืนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงต่ำงๆ 
    - กรณขีำดบุคลำกรที่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน เนื่องจำกปัจจุบัน  
        ภำระงำนและปริมำณงำนเพ่ิมมำกข้ึนตำมกำรเจริญเติบโตของจังหวัดมุกดำหำร
      เช่น ขำดนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร  
   งานรักษาความสงบเรียบร้อย(เทศกิจ) 
    - กรณขีำดบุคลำกรที่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน เช่น 
    - ไม่มีต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร เจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
    - กรณปีัจจุบันเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติไม่ตรงกับสำยงำน 
    - กรณขีำดบุคลำกรที่ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน  
    - กรณขีำดนักป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร 
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   ฝ่ายปกครอง 
    - กรณีผู้มำรับบริกำรงำนทะเบียนรำษฎรบำงรำยน ำเอกสำรหลักฐำน 
      มำประกอบกำรแจ้งไม่ถูกต้องตำมข้อเท็จจริง เช่น น ำส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
      (ฉบับเจ้ำบ้ำน)บัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุซึ่งเป็นเอกสำรที่ได้แจ้ง 
       สูญหำยแล้ว 
 
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน มีควำมเสี่ยง 3 ภำรกิจ ที่ต้องจัดท ำแผนปรับปรุงต่อไป คือ  
   ภารกิจงานบริหารทั่วไป 
    - กรณีไม่มีบุคลำกร รับผิดชอบกลุ่มงำนทั่วไป ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
    - กรณีห้องปฏิบัติงำนหน่วยตรวจสอบภำยในไม่มี และปัจจุบันอยู่รวมกับ 
      กองสวัสดิกำรสังคม 
   ภารกิจงานตรวจสอบภายใน 
    - กรณีบุคลำกรต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน มีไม่เพียงพอกับภำรกิจ 

 
 
 
 

ลำยมือชื่อ     สุวรรณี   ตั้งปณิธานนท์        . 
             (นำงสุวรรณี    ตั้งปณิธำนนท์) 

         ต ำแหน่ง   นำยกเทศมนตรีเมืองมุกดำหำร    . 
   วันที่         เดือน               พ.ศ.            .  

 


