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สรุปผลการประเมิน 
ส านักปลัด 
ฝ่ายอ านวยการ 
งานการเจ้าหน้าที่ 
มีโครงสร้างการควบคุมภายใน   ครบ ๕ องค์ประกอบ   ของการควบคุมภายใน   เพื่อป้องกันความ

เสี่ยง    บางประการที่เกิดข้ึน  อันเกิดจากบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  จึงมีจุดอ่อนที่
ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน  คือการพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
เพ่ิมข้ึน  โดยการเข้ารับการฝึกอบรม  ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากระเบียบกฎหมาย  สอบถามจากผู้มีความรู้
หรือผู้บังคับบัญชา  รวมถึงส่งเสริมการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามห้ วงระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
และมีการติดตามตรวจสอบข้อมูลของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อให้เกิดถูกต้อง
และเป็นปัจจุบันมากที่สุด  เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป 

งานนิติการ 
ปัญหาและอุปสรรคพนักงานเทศบาล พนักงานจ้ าง ยังขาดความรู้เรื่องวินัย ระเบียบ กฎหมาย 

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
งานนโยบายและแผน 

 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
๑. จัดท าแผนโครงการของเทศบาลให้ชัดเจนตามก าหนดเวลาทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี

ตามหลักการจัดท าแผนงานโครงการ ส าหรับแผนประจ าปีไม่ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยเด็ดขาดถ้า
หากมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่มิได้อยู่ในแผน ให้มีการประชุมคระกรรมการปรับแผนงานให้
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

๒. หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดท าแผ น โครงการ ควร
ปรับปรุงกระบวนการการจัดท าแผน โครงการและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผน โครงการ ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากแผนงาน โครงการ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
จัดท างบประมาณแบบแผนงาน 

๓. ควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการประชาคมให้ กับประชาชนทุกหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอและ
ทั่วถึงให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดท าประชาคมว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนและหมู่บ้านอย่างไร 

งานงบประมาณ 
 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้  

๑. ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกบุคคลกรของแต่ละกองคัดเลือกบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านการจัดท างบประมาณอย่างแท้จริง 

๒. ควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณให้กับบุคลากรของแต่ละกองอย่าง
สม่ าเสมอและทั่วถึงให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดท างบประมาณอย่างแท้จริง 

๓. ควรยึดถือการปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณอย่างเคร่งครัดทั้งเทศบาลและหน่วยงานภายนอกที่ 
เกี่ยวข้อง เนื่องจากความล่าช้าในกระบวนการขั้นตอนหนึ่งๆ จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการขั้นตอนต่อไป 
และหากผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณอย่างเคร่งครัด ความล่าช้าและภาระก็จะไม่ตกอยู่กับผู้ที่
จัดท างบประมาณแต่เพียงผู้เดียวสามารถด าเนินการได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

 
/ ฝ่ายปกครอง... 
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ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนราษฎร 
๑.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาในระบบการ

ให้บริการประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ ระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตมีความล้าช้าอยู่
พอสมควร 

๒.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาการให้บริการ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดีขึ้น 

๓.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ในการ
ให้บริการประชาชนดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อนคือ เนื่องด้วยพ้ืนที่ข้อจ ากัดของอาคารคับแคบ  

งานทะเบียนพาณิชย์ 
การติดตามประเมินผลการพบว่า กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาในระบบการให้บริการประสบ

ผลส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ ระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตมีความล้าช้าอยู่พอสมควร 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากการวิเคราะห์ส ารวจ  ส านักงานปลัด   พบว่า  มี  ๒  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
๑. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้ายังคงมีจุดอ่อน  คือ ยังไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง    
๒. กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยยังคงมีจุดอ่อน  คือ  ยังไม่สามารถ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีซึ่งการติดตามมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีความเสี่ยงที่ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานธุรการ 
กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ บางเรื่องเจ้าของเรื่อง 

มาลงเลขจองหนังสือท่ีสารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับธุรการกลาง ท าให้
ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 

งานกิจการสภา 
๑. มีการติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางครั้งยังมีการส่งเอกสารล่าช้า 
๒. การตรวจเอกสารมีข้อบกพร่อง เนื่องจากเร่งด าเนินการจัดท าให้ทันเวลา  จึงท าให้ข้อความในเอกสาร

ตกหล่นและท าให้ยังมีการขอแก้ไขรายงานประชุม 
งานประชาสัมพันธ์ 

            กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์การติดตามประเมินการควบคุม กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์  ยัง
ไม่บรรลุภารกิจ   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบถ้วน   เนื่องจาก  ข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละกองยังเป็น
ข้อมูลของเทศบาลที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน  และเจ้าหน้าที่น้อยจึงปฏิบัติไม่แล้วเสร็จตามแบบที่ก าหนดไว้ ซึ่ง ส านัก
ปลัด จะต้องติดตามผลและจัดท าแผนการปรับปรุง  ต่อไป 

งานพัฒนาชุมชน 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและ

ผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมท่ีเพียงพอประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังมีจุดอ่อน คือ ความปลอดภัยในการน า
เงินสดลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพในพ้ืนที่ 

/ งานสวัสดิการ... 
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งานสวัสดิการและสังคม 
            จากการวิเคราะห์ส ารวจ  พบว่ามีกิจกรรมท่ีต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือกิจกรรมด้านสังคม
สงเคราะห์จากการติดตามประเมินการควบคุมติดตามกิจกรรมด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชนและกิจกรรม
ด้านส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  มีการควบคุมท่ีมีความเพียงพอแล้ว  ส าหรับกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์
ยังไม่บรรลุภารกิจ   ด้านสังคมสงเคราะห์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ครบถ้วน   เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
เพียงคนเดียวจึงปฏิบัติไม่แล้วเสร็จตามแบบที่ก าหนดไว้ ซึ่งงานสวัสดิการสังค ม จะต้องติดตามผลและจัดท า
แผนการปรับปรุงต่อไป 

งานการเกษตร 
เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อความรับผิดชอบต่อพ้ืนที่ของ 

เทศบาลซึ่งประชาชนประกอบอาชีพท านากันเป็นส่วนมาก และปัจจัยภายนอกคือประชาชนประสบปัญหา
ด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 
 มีการควบคุม  และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุง โดยจะก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุก
งานภายในส านักปลัดเทศบาลต าบลจั นจว้า  โดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานน าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อน
ของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อก าหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้การ
ควบคุมมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

กองคลัง 
ผลการประเมินพบว่างานระเบียบงานคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  งานแผนที่
ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน  และงานธุรการ  มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม  มีความเพียงพอ   มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร  อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน  ดังนี้    
งานการเงินและบัญชี 
๑) การวางแผนการเบิกจ่ายเงิน  มีความเสี่ยงคือ   
- การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ต้องมีการปรับแผนหรือจัดท าแผนเพ่ิมเติมระหว่างปี  
ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เนื่องจากความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผน
ความต้องการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
๒) การเบิกจ่ายเงิน  มีความเสี่ยงคือ   
- การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานมาโดยเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องและครบถ้วน 
- การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานมาโดยลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน 
๓) การบันทึกบัญชีและการรายงาน  มีความเสี่ยงคือ   
- ระบบอินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้า และขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ 
 
การพัสดุและทรัพย์สิน 
๑)  การวางแผนการจัดหาพัสดุ  มีความเสี่ยงคือ   
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ต้องมีการปรับแผนหรือจัดท าแผนเพ่ิมเติมระหว่างปี  
ท าให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้เนื่องจากความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผน
ความต้องการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

/ ๒) การจัดซื้อจัดจ้าง... 
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๒)  การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยง คือ 
- การจัดซื้อพัสดุบางรายการระบุประเภทไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภทและเบิกจ่าย
งบประมาณเกินกว่าเงินที่ก าหนด 
๓)  การควบคุมพัสดุ มีความเสี่ยง คือ 
 - การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน  ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียน  และ
รายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน 
๔) การจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP มีความเสี่ยง คือ  
- เจ้าหน้าที่พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) 
๕) การคืนหลักประกันสัญญา มีความเสี่ยง คือ  
- รายงานผลการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องล่าช้า 
- การแก้ไขซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องล่าช้า 
- เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารสัญญาและใบตรวจรับไม่ครบถ้วนทุกโครงการ 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๑. การรับเงิน  มีความเสี่ยง  คือ 
- ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการรับเงิน 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ  และระเบียบและข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
- ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๒. การพัฒนารายได้  มีความเสี่ยง  คือ 
- ประชาชนผู้ช าระภาษีบางรายยังไม่เข้าใจถึงการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และไม่ทราบก าหนดเวลา
ในการช าระภาษี 
 

กองการสาธารณสุข 
จากการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่าบางกิจกรรมสมควรต้องได้รับการปรับปรุง 
การควบคุมภายใน ดังนี้  

๑. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
๒. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 
กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 

   จากการวิเคราะห์ส ารวจ  พบว่า  กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ  กิจกรรมแบ่งงานตาม
หน้าที่และภารกิจงาน โดยเฉพาะงานด้านการเงินและพัสดุ  ให้มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา มีการ
กระจายงาน ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุให้มีความรู้ความช านาญมากข้ึน  จะท าให้งานเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการประเมิน   กิจกรรมแบ่งงานตามหน้าที่และภารกิจงาน โดยเฉพาะงานด้านการเงินและบัญชี
ของโรงเรียน และและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา กิจกรรมด้านแผนและงบประมาณ ให้มี
การก าหนดแผนขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีถือ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

/ โรงเรียนเทศบาล ๒... 



๔๗ 
 

 

โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 
ปัญหาของทางโรงเรียนโดยรวมคือ ขาดครูที่ตรงตามเอกครูขาดความช านาญในการสอน ครูต้อง

ปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือการสอนมากเกินท าให้ประสิทธิภาพในการสอนลดลง 
 

กองช่าง 
จากผลการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่ามี 5 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ   
๑.  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  การติดต่อ

ประสานงานระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและไม่มีการจัดท าทะเบียนเบิก-รับ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า    
 ๒. กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - ปริมาณ
งานที่มีจ านานมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากร   เมื่อผู้รับจ้างเข้าท างานไม่มีหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนท าให้
ตรวจพบว่าผู้รับจ้างก่อสร้าง/ใช้วัสดุไม่ตรงกับประมาณราคาและแบบแปลนตามท่ีเทศบาลก าหนด  ดังนั้น 
ก่อนเข้าด าเนินการก่อสร้างทุกครั้งจึงต้องมีการเชิญประชุมชี้แจงให้กับผู้รับจ้างพร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้น าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้การปกป้อง ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน  
  3. กิจกรรมด้านการจัดเอกสาร  มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ มีการมอบหมาย
หน้าที่ในการปฏิบัติงานไม่ตรงกับสายทางท่ีปฏิบัติ ท าให้เกิดความผิดพลาดของการจัดท าเอกสารอยู่บ่อยครั้ง 
 4. กิจกรรมด้านการซ่อมแซมเครื่องจักรกล มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากร
ไม่มีความรู้ความช านาญที่เพียงพอต่อการปฏิบัติซึ่งช่างดูแลประจ าศูนย์เครื่องจักรกลจ าเป็นต้องสามารถ
ด าเนินการซอ่มแซมได้เองภายในศูนย์ฯ โดยไม่มีการส่งซ่อมบ ารุงจากบุคคลภายนอก 

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมด้านซ่อมแซมไฟฟ้า ก่อสร้าง  การ
ค านวณประมาณการช่าง การจัดท าเอกสาร และการซ่อมแซมเครื่องจักรกล มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ ดังนั้น 
จึงต้องติดตามประเมินผลต่อไป 
 

กองการประปา 
กองการประปา  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลและเพียง

พอที่จะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕  องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน     มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน  คือ  กิจกรรม
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
                      
 

                 ( นายบรรจง  ยางยืน ) 
 นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 

                           วันที่           เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 


