
 

 

 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลต าบลวังชัย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 ณ  วันที ่  30   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2557 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

 ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานในทุก ๆ งาน 
จึงได้มีการแบ่งหน้าท่ี โดยการมอบหมายหน้าท่ีตามภารกิจ  
เป็นค าสั่งแบ่งงาน ตามค าสั่งที่ 340/2557 ลงวันท่ี 25 พ.ย.57 
     การมีจ านวนบุคลากรเพิ่ม  ในต าแหน่งที่ขาดและถือว่ามี
ความส าคญั เนื่องจากเป็นงานบรกิารที่ต้องมีความเช่ียวชาญ
โดยเฉพาะ  เช่น เจ้าพนักงานทะเบียน พนักงานป้องกัน งาน
ช่าง  และการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยการให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานนั้นๆ นอกจากน้ันควรให้ จนท.ปฏิบัติงานตรงตาม
ต าแหน่งหน้าที่ท่ีไดร้ับแต่งตั้ง 
       การจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ยังขาด
บุคลากร ท่ีเป็นผู้ดูแลเด็ก(ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ กรมอนามยั)ปัจจุบันมีเด็ก 58 คน 
ผู้ดูแลเด็ก 2 คน  ครูผู้ช่วย 1 คน และขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษา  
     การจัดการขยะ ไม่อาจด าเนินการได้อย่างเป็นเอกเทศทั้ง
ด้านงบประมาณและการด าเนินการ เนื่องจากสถานที่ตั้งบ่อ
ขยะไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ ส่งผลให้ไม่อาจเข้าจัดการอย่างเป็น
ระบบและมั่นคงถาวรได้ จึงยังคงเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียง 
 
 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    การมีค าสั่งแบ่งงานไม่ครอบคลุมถึงระบบอินเตอร์เน็ตและ
สารสนเทศ  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ซึ่งเทศบาลได้รับการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
และจ า เป็นต้องมีการรายงานในด้ านนั้น  ๆ ผ่ านระบบ
อินเตอร์เน็ต  
   การไม่ทันสมัยในข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงเงิน
อุดหนุนต่าง ๆ ท าให้การบริหารงบประมาณไม่ดีพอ 
    การไม่มีความรู้หรือทันต่อระเบียบกฎหมายใหม่ ส่งผลต่อ 
การปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงต่อการผิดพลาด 
    การประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กหากไม่ผ่านจะส่งผลต่อการ
พัฒนาเด็ก การประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกโดย สมศ. 
    การที่มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็น
หน้าที่เฉพาะ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายในหลาย  
ด้าน  ได้แก่ การปฏิบัติหน้าท่ีจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนด  เกิดความสูญเสียในเรื่องของเวลา การเงิน และอื่นๆ  
เนื่องจากความไม่ช านาญในการปฏิบัติ  รวมถึงการที่ไม่มีระบบ
การบริหารจัดการที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
       สภาพแวดล้อมการควบคุมถือว่าอยู่ ในความเหมาะสม
พอสมควรในส่วนของหน่วยงานย่อย  ทุกหน่วย ยังมีอัตราก าลังไม่
เพียงพอ จึงต้องมีการมอบหมายงานเพิ่มเติม ส าหรับเจ้าหน้าที่ 1 คน
จึงต้องท างานในหลายหน้าที่   ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย 
หรือประสิทธิภาพของงานไม่ดีเท่าที่ควร  เช่น  การทะเบียนราษฎร์  
การจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของทั้งเทศบาล  กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และสารสนเทศของหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่ง
จะต้องด าเนินการ   งานป้องกัน จะต้องรับผิดชอบขับรถรับส่ง
นักเรียนศูนย์เด็ก เป็นพนักงานกู้ชีพ ล้างตลาด  และพนักงาน 
ดับเพลิงด้วย 
    การขาดงบประมาณด าเนินการในโครงการที่ส าคัญ  เช่นเรื่อง 
การจัดการขยะ  การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 
ที่ส าคัญคือควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
งบประมาณต่าง ๆ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
       ความไม่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ี ส่งผลให้เกิดการเกี่ยงงาน 
การท างานไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากความไม่เช่ียวชาญ ช านาญ 
ในหน้าท่ีนั้น ๆ โดยตรง  ส่งผลใหก้ารท างานไม่เป็นระบบ  
    การขาดบุคลากร ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้น 
ในหน้าที่ที่ขาดไป โดยอาจจะไม่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการท างานในท้ังงานเดิม และงานท่ีได้รับเพิ่ม 
    การขาดงบประมาณ ในการบริหารเรื่องขยะเนื่องจากมีพื้นท่ี 
คาบเกี่ยวระหว่าง 2 หน่วยงาน จึงท าให้งบประมาณไม่ลงเต็มที่ 

แบบ ปอ.2 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
 ผลการประเมนิ/ ข้อสรุป 

(2) 
    ด้านสิ่งแวดล้อม เรื่องบ่อขยะ สถานที่ตั้งเป็นแหล่งชุมชน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการ  นอกจากน้ันการ 
จัดสรรงบประมาณยังไม่เต็มที่  
3. กิจกรรมควบคุม 
    ค าสั่งแบ่งงานท้ังองค์กร และภายในหน่วยงานย่อย กอง /  
ฝ่ายต่าง ๆ แผนอัตราก าลัง 3 ปี 4 ปี และระเบียบบริหารงาน
บุคคล 
   ด้านทักษะการปฏิบัติงานเป็นไปโดยการส่งบุคลากรเข้ารับ 
การฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ 
    พื้นที่ก าจัดขยะต้องด าเนินการขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อน
ด าเนินการ ส่วนการด าเนินการท าได้เพียงการขุดลอก และ 
ไถกลบ  
 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ในเรื่องระบบการสารสนเทศ ในภาพรวมของทั้งองค์กร 
ไม่มีผู้ รับผิดชอบด าเนินการ และในระดับกอง/ฝ่าย ไม่มี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการที่ชัดเจน เช่นกัน  โดยเฉพาะในเรื่อง 
ของระบบอินเตอร์เน็ต  การลงข้อมูลในโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่ง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ส านักนายกรัฐมนตรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ให้ด าเนิน 
การลงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต   
   ควรที่จะมีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร เพื่อขอค าแนะน าในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดประชุมร่วมของทุกฝ่ายและรวมถึง
ชุมชนในพื้นที ่
 
5.วิธีติดตามประเมินผล 
   ใช้วิธีการน าเอาผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเป็นตัว 
หลักในการปฏบิัติงาน  เนื่องจากผลงานของแต่ละบุคคลจะ 
เป็นตัวช้ีผลการท างานในภาพรวมของทั้งองค์กรเพื่อ
ประกอบการประเมินในทุก ๆ เรื่องของแต่ละภารกจิ 
แต่ยังเป็นปัญญาที่บุคลากรยังไม่เขา้ใจตัวช้ีวัดของตน  
   การใช้แบบสอบถามเพื่อประเมนิความพึงพอใจของพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน  และ ประชาชนผูร้ับบริการ ผู้อาศยัอยู่ในพื้นที ่
โดยรอบ และใกลเ้คียงกับเขตความรับผดิชอบ 
   นอกจากน้ียังรวมถึงผลการลงข้อมูลในระบบอินเตอรเ์น็ต 
ต่าง ๆ ที่จะมีผลส่งต่อในภาพรวมขององค์กรด้วย 

        
  
 
 
     ในภาพรวมถือว่ามีกิจกรรมควบคุมที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์ 
ของระเบียบ กฎหมาย แต่ระเบียบ กฎหมาย รวมถึงสถานการณ์ 
การปฏิบัติงานมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นประจ า ดังนั้น กิจกรรม
ควบคุมจึงควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อทันต่อ 
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ควรที่จะมีหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนกันไป เพ่ือให้เกิดการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนกันได้ กรณีที่ขาดบุคลากร 
      
 
 
     การสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกองต่าง ๆ ไม่เป็นระบบ
เท่าที่ควร รวมทั้งระบบสารสนเทศในภาพรวมองค์กร  ซึ่งจะต้อง
ประสานกับเว็บไซด์ของกรม ยังไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโดยตรง    
จึงไม่อาจถือว่าระบบสารสนเทศอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     เป็นการน าเอาผลการประเมินรายบุคคลเป็นตัวบริหาร  
เนื่องจาก การท างานของทุก ๆ คน จะส่งผลถึงภาพรวมของ 
องค์กร  ซึ่งหัวหนา้กองแต่ละกองยังไม่ให้ความส าคญัเรื่องตัวช้ีวัด 
    การใช้แบบสอบถาม เป็นตัวประเมินผล ต่อการปฏิบัติงานท่ีได้รบั
มอบหมาย และประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ ในแต่
ละกอง ว่าส าเร็จตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้หรือไม่ 
   การที่หัวหน้าองค์กรติดตามดูขอ้มูลในระบบอินเตอรเ์น็ตต่าง ๆ 
จะทราบผลการด าเนินงานของผูไ้ด้รับมอบหมายด้วย นอกจากน้ัน 
ยังส่งผลถึงเงินอุดหนุนที่จะได้รับในปีต่อ ๆไป หากลงข้อมูลไม่ครบ
เงินอุดหนุนก็น้อยตามทีไ่ดล้งไว้ เป็นต้น 
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ผลการประเมินโดยรวม : 
  เทศบาลต าบลวังชัย มีการควบคุมภายในตามเกณฑ์ 5 องค์ประกอบครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด  ซึ่งมีผลต่อระบบในบางส่วน และยังคงมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุง ดังนี้ 
  ส านักปลัดเทศบาล 
  1. งานวิเคราะห์   การลงข้อมูลผ่านระบบต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต 
  1.. งานพัฒนาชุมชน  การข้ึนทะเบียนและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
  2. งานทะเบียนราษฎร์ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง  
  3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ด้านภัยอื่น ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ในหลาย ๆ หน้าที่พร้อมกัน และควรได้รับการพัฒนาในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ 
  กองคลัง 
  1. งานการเงินและบัญชี การจัดท าบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) ประกอบด้วยระบบการ 
ท างาน 2 ระบบ คือระบบรายจ่ายและระบบบัญชี 
  2. งานพัฒนารายได้ การจัดท าบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)  คือระบบรายรับ 
  กองช่าง 
  - การก่อสร้างอาคารก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต 
  กองการศึกษา 
  - การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดการขยะมูลฝอย 
 
 

          .................................................. ผู้รายงาน 
     (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 
   นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 

                30 ธันวาคม 2557 


