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สรุปผลการประเมิน 
ส านักปลดั 
ฝ่ายอ านวยการ 
งานการเจ้าหน้าที ่
มีโครงสร้างการควบคุมภายใน   ครบ 5 องคป์ระกอบ   ของการควบคุมภายใน   เพื่อป้องกนัความ

เส่ียง    บางประการท่ีเกิดข้ึน  อนัเกิดจากบุคลากรปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้ม่บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ จึงมีจุดอ่อนท่ี
ตอ้งปรับปรุงการควบคุมภายใน  คือการพฒันาความรู้  ความเขา้ใจ  และทกัษะของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานให้
เพิ่มข้ึน  โดยการเขา้รับการฝึกอบรม  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากระเบียบกฎหมาย  สอบถามจากผูมี้ความรู้
หรือผูบ้งัคบับญัชา  รวมถึงส่งเสริมการวางแผนการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามห้ วงระยะเวลาท่ีกฎหมาย
ก าหนด  และมีการติดตามตรวจสอบขอ้มูลของพนกังานในองคก์รอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อให้
เกิดถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนัมากท่ีสุด  เพื่อเป็นการป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดต่้อไป 

งานนิติการ 
ปัญหาและอุปสรรคพนกังานเทศบาล พนกังานจ้ าง ยงัขาดความรู้เร่ืองวนิยั ระเบียบ กฎหมาย 

เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
งานนโยบายและแผน 

 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบวา่ กิจกรรมการด าเนินการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 
๑. จดัท าแผนโครงการของเทศบาลใหช้ดัเจนตามก าหนดเวลาทั้งแผนยทุธศาสตร์และแผนสามปี

ตามหลกัการจดัท าแผนงานโครงการ ส าหรับแผนประจ าปีไม่ควรใหมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขโดยเด็ดขาดถา้
หากมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีมิไดอ้ยูใ่นแผน ใหมี้การประชุมคระกรรมการปรับแผนงานให้
ถูกตอ้งตามระเบียบฯ 

๒. หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าแผ น โครงการ ควร
ปรับปรุงกระบวนการการจดัท าแผน โครงการและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าแผน โครงการ ใหมี้
ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากแผนงาน โครงการ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
จดัท างบประมาณแบบแผนงาน 

๓. ควรมีการจดัการอบรมเก่ียวกบัการประชาคมให้ กบัประชาชนทุกหมู่บา้นอยา่งสม ่าเสมอและ
ทัว่ถึงใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นการจดัท าประชาคมวา่มีประโยชน์ต่อประชาชนและหมู่บา้นอยา่งไร 

งานงบประมาณ 
 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบวา่ กิจกรรมการด าเนินการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี  

๑. ปรับปรุงกระบวนการคดัเลือกบุคคลกรของแต่ละกองคดัเลือกบุคคลกรท่ีมีความรู้
ความสามารถดา้นการจดัท างบประมาณอยา่งแทจ้ริง 

 
/ ๒. ควรมีการจดัการอบรม... 
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๒. ควรมีการจดัการอบรมเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณใหก้บับุคลากรของแต่ละกองอยา่ง
สม ่าเสมอและทัว่ถึงใหมี้ความรู้ความสามารถดา้นการจดัท างบประมาณอยา่งแทจ้ริง 

๓. ควรยดึถือการปฏิบติัตามปฏิทินงบประมาณอยา่งเคร่งครัดทั้งเทศบาลและหน่วยงานภายนอกท่ี 
เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากความล่าชา้ในกระบวนการขั้นตอนหน่ึงๆ จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการขั้นตอนต่อไป 
และหากผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดป้ฏิบติัตามปฏิทินงบประมาณอยา่งเคร่งครัด ความล่าชา้และภาระก็จะไม่ตกอยู่กบัผู ้
ท่ีจดัท างบประมาณแต่เพียงผูเ้ดียวสามารถด าเนินการไดท้นัเวลาและมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายปกครอง 
งานทะเบียนราษฎร 
๑.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบวา่ กิจกรรมการด าเนินการแกไ้ขปัญหาในระบบการ

ใหบ้ริการประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง แต่ยงัมีจุดอ่อน คือ ระบบส่ือสารอินเตอร์เน็ตมีความลา้ชา้อยู่
พอสมควร 

๒.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบวา่ กิจกรรมการด าเนินการแกไ้ขปัญหาการ
ใหบ้ริการของพนกังานเจา้หนา้ท่ีดีข้ึน 

๓.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบวา่ กิจกรรมการด าเนินการแกไ้ขปัญหาพื้นท่ีในการ
ใหบ้ริการประชาชนดีข้ึนในระดบัหน่ึง แต่ยงัมีจุดอ่อนคือ เน่ืองดว้ยพื้นท่ีขอ้จ ากดัของอาคารคบัแคบ  

งานทะเบียนพาณชิย์ 
การติดตามประเมินผลการพบวา่ กิจกรรมการด าเนินการแกไ้ขปัญหาในระบบการใหบ้ริการ

ประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง แต่ยงัมีจุดอ่อน คือ ระบบส่ือสารอินเตอร์เน็ตมีความลา้ชา้อยูพ่อสมควร 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
จากการวเิคราะห์ส ารวจ  ส านกังานปลดั   พบวา่  มี  ๒  กิจกรรมท่ีตอ้งบริหารความเส่ียง  คือ  
๑. กิจกรรมการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้ยงัคงมีจุดอ่อน  คือ ยงัไม่สามารถแกไ้ข

ปัญหาความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง    
๒. กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยัยงัคงมีจุดอ่อน  คือ  ยงัไม่สามารถ 

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดท้นัท่วงทีซ่ึงการติดตามมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีความเส่ียงท่ีตอ้งจดัท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
งานธุรการ 
กจิกรรมด้านงานสารบรรณ  การลงเลขหนงัสือรับ-ส่ง  ค  าสั่งและประกาศ บางเร่ืองเจา้ของเร่ือง 

มาลงเลขจองหนงัสือท่ีสารบรรณกลางโดยไม่ไดร้ะบุช่ือเร่ืองและไม่น าส าเนาคู่ฉบบัใหไ้วก้บัธุรการกลาง 
ท าใหไ้ม่ทราบวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร หรืออาจเกิดความล่าชา้ในการสืบคน้ 
 

/ งานกิจการสภา... 
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งานกจิการสภา 
๑. มีการติดตามเอกสารอยา่งต่อเน่ือง แต่ในบางคร้ังยงัมีการส่งเอกสารล่าชา้ 
๒. การตรวจเอกสารมีขอ้บกพร่อง เน่ืองจากเร่งด าเนินการจดัท าใหท้นัเวลา  จึงท าใหข้อ้ความใน

เอกสารตกหล่นและท าใหย้งัมีการขอแกไ้ขรายงานประชุม 
งานประชาสัมพนัธ์ 

            กิจกรรมดา้นประชาสัมพนัธ์การติดตามประเมินการควบคุม กิจกรรมดา้น ประชาสัมพนัธ์  ยงัไม่
บรรลุภารกิจ   การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ียงัไม่ครบถว้น   เน่ืองจาก  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแต่ละกองยงัเป็น
ขอ้มูลของเทศบาลท่ียงัไม่เป็นปัจจุบนั   และเจา้หนา้ท่ีนอ้ยจึงปฏิบติัไม่แลว้เสร็จตามแบบท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
ส านกัปลดั จะตอ้งติดตามผลและจดัท าแผนการปรับปรุง  ต่อไป 

งานพฒันาชุมชน 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในพบวา่ กิจกรรมการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคนพิการ

และผูป่้วยเอดส์ มีการควบคุมท่ีเพียงพอประสบผลส าเร็จในระดบัหน่ึง แต่ยงัมีจุดอ่อน คือ ความปลอดภยัใน
การน าเงินสดลงไปจ่ายใหก้บัผูสู้งอาย ุคนพิการและผูป่้วยเอดส์ท่ีมีสิทธิรับเบ้ียยงัชีพในพื้นท่ี 

งานสวสัดิการและสังคม 
            จากการวเิคราะห์ส ารวจ  พบวา่มีกิจกรรมท่ีตอ้งจดัการบริหารความเส่ียง คือกิจกรรมดา้นสังคม
สงเคราะห์จากการติดตามประเมินการควบคุมติดตามกิจกรรมดา้นสวสัดิการและพฒันาชุมชนและกิจกรรม
ด้านส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี  มีการควบคุมท่ีมีความเพียงพอแลว้  ส าหรับกิจกรรมดา้นสังคม
สงเคราะห์ยงัไม่บรรลุภารกิจ   ดา้นสังคมสงเคราะห์การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ียงัไม่ครบถว้น   เน่ืองจากมี
เจา้หนา้ท่ีเพียงคนเดียวจึงปฏิบติัไม่แลว้เสร็จตามแบบท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงงานสวสัดิการสังคม จะตอ้งติดตามผล
และจดัท าแผนการปรับปรุงต่อไป 

งานการเกษตร 
เป็นความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มภายใน  คือ  เจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอต่อความรับผดิชอบต่อพื้นท่ีของ 

เทศบาลซ่ึงประชาชนประกอบอาชีพท านากนัเป็นส่วนมาก และปัจจยัภายนอกคือประชาชนประสบปัญหา
ดา้นการเกษตร จากภยัธรรมชาติ อาทิ โรคขา้วไหม ้โรคเก่ียวกบัพืช 
 มีการควบคุม  และหน่วยงานไดว้างแผนการปรับปรุง โดยจะก าหนดใหมี้การประเมินความเส่ียง
ทุกงานภายในส านกัปลดัเทศบาลต าบลจั นจวา้  โดยใหผู้รั้บผดิชอบงานทุกงานน าเสนอขอ้บกพร่องและ
จุดอ่อนของการปฏิบติังานร่วมกนั  เพื่อก าหนดการควบคุมท่ีครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัความเส่ียง  ซ่ึงจะ
ท าใหก้ารควบคุมมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

/ กองคลงั... 
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กองคลงั 
ผลการประเมินพบวา่งานระเบียบงานคลงั  งานพสัดุและทรัพยสิ์น  งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ 

งานแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิ์น  และงานธุรการ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  มีความ
เพียงพอ   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสมควร  อยา่งไรก็ตามมีจุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  ดงัน้ี    

๑. กจิกรรมการยมืเงินงบประมาณ มีความเส่ียงคือ   การส่งใชเ้งินยมืยงัไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา   
๒.  กจิกรรมการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน  มีความเส่ียงคือ   

๑. การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานล่าชา้ ไม่เป็นไปตามก าหนด 
๒. การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานมาโดยเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกตอ้งและครบถว้น 
๓. การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานมาโดยลงลายมือช่ือไม่ครบ 

      ๓.   กจิกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  มีความเส่ียงคือ  
๑.  การก าหนดราคากลาง/คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑไ์ม่สมบูรณ์ถูกตอ้ง 
๒.  ขาดการประสานงานระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดความตอ้งการพสัดุ 
๓.  หน่วยงานเจา้ของงบประมาณไม่มีการวางแผนในการจดัหาพัสดุ/ครุภณัฑ์/การจดัท าโครงการ
หรือไม่ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 

     ๔.  กจิกรรมการจัดเกบ็รายได้  มีความเส่ียงคือ   
           ประชาชนผูเ้สียภาษีบางรายยงัไม่เขา้ใจการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และไม่ทราบ
ก าหนดเวลาในการเสียภาษี 
    ๕.  กจิกรรมด้านสถานที ่ มีความเส่ียงคือ   
          สถานท่ีจดัเก็บพสัดุมีไม่เพียงพอและไม่มีการประกนัภยั 
    ๖.  กจิกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร  มีความเส่ียง  คือ   ระบบอินเตอร์ยงัมีความล่าชา้ในการลง
ระบบ  ดงัน้ี 

๑. ระบบ  e-GP 
๒. ระบบ  e-Plan  
๓. ระบบ  e-LASS 
๔. ระบบ GFMIS Web  Online (e-Token keys) 
๕. ระบบเบิกจ่ายตรงสวสัดิการพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  (สปสช.) www.nhso.go.th 
๖. ระบบ MCS-WEB 
๗. ระบบ e-pension 

 
 

/ กองการสาธารณสุข... 

http://www.nhso.go.th/


๕๓ 
 

 

กองการสาธารณสุข 
จากการประเมิน กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่บางกิจกรรมสมควรตอ้งไดรั้บการปรับปรุง 

การควบคุมภายใน ดงัน้ี  
๑. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
๒. กิจกรรมการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
๓. กิจกรรมการบ ารุงรักษาพสัดุ 

 
กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 1  ( ต้นยาง ) 

   จากการวเิคราะห์ส ารวจ  พบวา่  กิจกรรมท่ีตอ้งจดัการบริหารความเส่ียง  คือ  กิจกรรมแบ่งงานตาม
หนา้ท่ีและภารกิจงาน โดยเฉพาะงานดา้นการเงินและพสัดุ  ใหมี้การก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา มีการ
กระจายงาน ศึกษาระเบียบเก่ียวกบัการเงินและพสัดุใหมี้ความรู้ความช านาญมากข้ึน  จะท าใหง้านเกิด
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ผลการประเมิน   กิจกรรมแบ่งงานตามหนา้ท่ีและภารกิจงาน โดยเฉพาะงานดา้นการเงินและบญัชี
ของโรงเรียน และและกิจกรรมการบริหารความเส่ียงดา้นการศึกษา กิจกรรมดา้นแผนและงบประมาณ ใหมี้
การก าหนดแผนขั้นตอนและระยะเวลาแลว้เสร็จของงานและใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชี
ถือปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการอยา่งเคร่งครัด 

โรงเรียนเทศบาล 2  ( บ้านใหม่ ) 
ปัญหาของทางโรงเรียนโดยรวมคือ ขาดครูท่ีตรงตามเอกครูขาดความช านาญในการสอน ครูตอ้ง

ปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเหนือการสอนมากเกินท าใหป้ระสิทธิภาพในการสอนลดลง 
 

กองช่าง 
จากผลการวเิคราะห์ส ารวจ พบวา่มี 5 กิจกรรม ท่ีตอ้งจดัการบริหารความเส่ียงคือ   
๑.  กจิกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ  การติดต่อ

ประสานงานระหวา่งบุคลากรผูป้ฏิบติังานและผูป้ฏิบติังานกบัผูน้ าชุมชน/ช่างไฟฟ้าประจ าหมู่บา้น 
 ๒. กจิกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ สาธารณสมบติัท่ีเป็น
โครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ไดรั้บการดูแลรักษา ซ่ึงท าใหสู้ญเสียงบประมาณในการบูรณะ
ซ่อมแซมอยูเ่สมอ ดงันั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูน้ าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีไดก้าร
ปกป้อง ป้องกนั รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบติัของส่วนรวมร่วมกนั  
 
 

/ กิจการดา้นงานการค านวณ... 



๕๔ 
 

 

  ๓.  กจิกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   มีความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ 
การอา้งอิงการใชร้าคากลางแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั 
 ๔.  กจิกรรมด้านการจัดเอกสาร  มีความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ มีการมอบหมาย
หนา้ท่ีในการปฏิบติังานไม่ตรงกบั สายทางท่ีปฏิบติั ท าใหเ้กิดความผดิพลาดของการจดัท าเอกสารอยู่
บ่อยคร้ัง 
 5. กจิกรรมด้านการซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล มีความเส่ียงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ บุคลากร
ไม่มีความรู้ความช านาญท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติัซ่ึงช่างดูแลประจ าศูนยเ์คร่ืองจกัรกลจ าเป็นตอ้งสามารถ
ด าเนินการซ่อมแซมไดเ้องภายในศูนยฯ์ โดยไม่มีการส่งซ่อมบ ารุงจากบุคคลภายนอก 

ผลการประเมิน การติดตามประเมินผลการควบคุม กิจกรรมดา้นซ่อมแซมไฟฟ้า ก่อสร้าง  การ
ค านวณประมาณการช่าง การจดัท าเอกสาร และการซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกล มีการควบคุมยงัไม่เพียงพอ 
ดงันั้น จึงตอ้งติดตามประเมินผลต่อไป 
 
กองการประปา 

กองการประปา  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องคป์ระกอบ  มีประสิทธิผลและเพียง
พอท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน  จึงไดก้ าหนดวธีิการและแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไวแ้ลว้ 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕  องคป์ระกอบของการควบคุม
ภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน      มี
การควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อยา่งไรก็ตาม มีจุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุงการควบคุมภายใน  
คือ  กิจกรรมดา้นการพฒันาบุคลากร 
 
                      
 

                 ( นายณฐัวฒิุ   ประวงั ) 
   รองนายกเทศมนตรี   รักษาราชการแทน                                 

  นายกเทศมนตรีต าบลจนัจวา้ 
             วนัท่ี   ๒๙   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 


