
 

เทศบาลต าบลนาตาล 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานส้ินสุด ณ  วนัที ่ ๓๐  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑. ความพึงพอในของประชาชนประกอบดว้ยความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง 
ความเป็นธรรม การจดัสถานท่ีและการอ านวยความสะดวกต่าง 
๒. มีค าสั่งมอบหมายงานใหบุ้คลากรรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ
ชดัเจนเหมาะสม 
๓. มีการจดับุคลากรใหป้ฏิบติังานตรงตามกรอบอตัราก าลงัท่ีมีอยู ่
๔. บุคลากรผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความสามารถเก่ียวกับงานในหน้าท่ี
อยา่งดี 
๕. บุคลากรไดรั้บการศึกษาอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถของ
ตนเองอยา่งเพียงพอ 
๖. สถานท่ีปฏิบติังานมีความเหมาะสมเพียงพอแก่การบริหาร และการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 
๗. มีการปฏิบติังานตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ท่ีทางราชการได้
ก าหนด 
๘. มีผงัองคก์รและจดัรายการ บงัคบับญัชาท่ีชดัเจนของแต่ละส านกั/กอง  
๙. การจัดเก็บเอกสาร หนังสือของทางราชการเป็นระบบ และเป็น
ระเบียบ คนัหาไดง่้ายตะรางตามความตอ้งการในการใชง้าน 
๑๐. สร้างจิตส านึกในการใหบ้ริการต่อผูม้าติดต่อราชการ 
๑๑. ศึกษาความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ หนงัสือสั่งการต่างๆ ของทาง
ราชการ 

๒. การประเมินความเส่ียง 
๑. ค าสั่งมอบหมายงานท าให้การปฏิบติังานมีผูรั้บผชิอบต่อผลงานอยา่ง
ชดัเจน 
๒. การท่ีขาดบุคลากรตรงตามกรอบอตัราก าลงัท าใหเ้กิดปัจจยัความเส่ียง
ในการปฏิบติังานท่ีจะท าใหก้ารบรรลุตามวตัถุประสงค์ 
๓. บุคคลากรผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานท าใหง้านท่ี
รับผิดชอบเกิดความผิดพลาด และไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ 
  

 

- สภาพแวดลอ้มการควบคุมของเทศบาลต าบลนา
ตาล ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนท าใหก้าร
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการประเมินความเส่ียงโดยน ากระบวนการ
บริหารความเส่ียงท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายมาใช ้
และมีการจดัการกบัความเส่ียงต่างๆผา่นขั้นตอน
การประเมินความเส่ียงอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งได้
มีการก าหนดแนวทางป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากปัจจยัเส่ียง 
 

แบบ  ปค.๔ 



 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
๔. บุคลากรไม่ไดรั้บการอบรมเพียงพอต่อการปฏิบติังานของทาง
ราชการ ท าใหไ้ม่เขา้ใจในการปฏิบติังาน 
๕. สถานท่ีคบัแคบท าใหก้ารจดัเก็บเอกสารต่างๆ ไม่เป็นระบบ 
และการด าเนินการไม่สะดวกพอ ท าใหล่้าชา้ต่อการคน้หาขอ้มูล
ต่างๆ และการจดัวางอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังานต่างๆ มี
ไม่เพียงพอเกิดปัจจยัเส่ียงในดา้นการเก็บรักษาหรือการจดัวางไม่
เหมาะสมต่อการใชง้าน 
๖. ผงัองคก์รและสายการบงัคบับญัชาชดัเจน 
๗. ผูป้ฏิบติังานมีจิตส านึกในการใหบ้ริการต่อผูม้าติดต่อราชการ 
๘. บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชส้ านกังาน 

๙. ระเบียบ กฎหมาย และเทศบญัญติัท่ีมีไวใ้ช ้ถือปฏิบติัรวบรวม 
เรียบเรียงและปรับปรุงไวไ้ม่ครอบคลุมปัญหาของทอ้งถ่ิน 

๓. กจิกรรมการควบคุม 
  ๑. จดัใหบุ้คลากรไดรั้บการศึกษา และฝึกอบรมเก่ียวกบัระเบียบ
ปฏิบติังานใหม่อยูเ่สมอ เพื่อเพิ่มพนูทกัษะในการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ของงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
๒. สรรหาบุคลากรท่ีมีกรอบอตัราก าลงัท่ียงัวา่งอยูโ่ดยการรับ
โอน หรือสอบบรรจุแต่งตั้งเพื่อใหง้านตามกรอบอตัราก าลงัท่ีวา่
งอยูด่  าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๓. จดัหาสถานท่ีใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติังานและการจดัวาง
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังานใหเ้พียงพอเพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานเกิดความสะดวกรวดเร็ว และความถูกตอ้งแม่นย  าใน
การคน้หาขอ้มูล 
๔. ใหมี้การควบคุมดูแลการปฏิบติังานของบุคลากรโดยหวัหนา้
ส่วนการงาน และมีการตรวจสอบงานโดยผูบ้งัคบับญัชาตาม
ระดบัชั้น 
๕.จดัท า ๕ ส. เพื่อใหก้ารจดัเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่สายงาน 
และสะดวกรวดเร็วต่อการใชง้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีกิจกรรมควบคุมท่ีมีความเหมาะสม 
เพียงพอและสอดคลอ้งกบักระบวนการ
บริหารความเส่ียงโดยให้เป็นส่วนหน่ึง
ของการด าเนินการตามปกติและไดมี้การ
ด าดบัดูแลใหมี้การปฏิบติั 
- ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความ
เหมาะสม มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถ
ใช้ได้ครอบคลุมทั้งองค์กร มีช่องทางการ
ส่ือสารท่ีชดัเจน สะดวกต่อการใชง้านและ
ทนัต่อเวลาโดยผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้
จดัส่ือประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง เๆผยแพร่
ใหแ้ก่ทั้งภายในและภายนอก 
 
 
 
 



 

๖. จดัใหเ้จา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเฉพาะโดยตรง ในงานในต าแหน่ง
หนา้ท่ีของตนเอง โดยไม่รับผดิชอบหลายดา้นเกินก าลงัขีด
ความสามารถจนเกินไป จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบการควบคุม
ดว้ย 
๗. จดัใหมี้ระบบการตรวจสอบการควบคุมดว้ยตนเองระหวา่ง
ปฏิบติังาน 
๘. จดัใหมี้การใชม้าตรการทางวนิยัแก่ผูก้รท าผดิ 
๙. จดัใหมี้การรวบรวม เรียบเรียง ระเบียบ กฎหมาย และเทศ
บญัญติัต่างๆ ใหมี้ความเหมาะสมและสามารถบงัคบัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๑๐. จดัใหมี้การรายงานต่างๆ ทางการเงิน และรายงานอ่ืนๆตาม
ระเบียบของทางราชการ 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
๑. แจง้เวยีนขอ้มูลข่าวสาร กฎ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการให้
เจา้หนา้ท่ีรับทราบเพื่อถือปฏิบติั 
๒. มีการปิดประกาศประชาสัมพนัธ์งานและเอกสารต่างๆ ของ
ทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
๓. มีการประชุมหวัหนา้ส่วนการงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อ
รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละส านกั/กอง 
๔.มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกบัการปฏิบติังาน 
เหมาะสมต่อความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละมีการส่ือสารไปยงั
บุคลากรทุกระดบั ในรูปแบบท่ีช่วยใหผู้ใ้ชข้อ้มูลสามารถ
น าไปใชป้ฏิบติังานตามหนา้ท่ีได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวตัถุประสงค์
ของการด าเนินงาน 

๕. กจิกรรมติดตามผล 
๑. มีการติดตามผลการปฏิบติังาน โดยการรายงานตามแบบ
รายงานต่างๆ ของทางราชการ 
๒. การประเมินผลการควบคุมดว้ยตนเอง โดยการติดตามผลใน
ระหวา่งการปฏิบติังาน 
๓. ประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบติังาน โดยผูบ้งัคบับญัชา
แต่ละล าดบัขั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔. มีการประเมินผลการปฏิบัติโดยผูบ้ ังคับบัญชาขั้นต้นเป็น
ล าดบัไป 
 

 

- ระบบการติดตามประเมินผลมีความ
เหมาะสมและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มี
การประเมินตนเองและการประเมินจาก
หน่วยงานภายนอก มีการจดัท ารายงานการ
ประเมินผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะเสนอ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนผลการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงแกไ้ข 

    

ผลการประเมินโดยภาพรวม 

เทศบาลต าบลนาตาล มีองคป์ระกอบการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องคป์ระกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และเพียงพอท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 อย่างไรก็ตามมี กิจกรรมบาง กิจกรรม ท่ีต้องป รับปรุงกระบวนการควบคุม  เพื่ อให้การด า เ นินงาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน จึงไดก้ าหนดวธีิและแผนงานปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมข้ึน 

 

      ลายมือช่ือ                                                  

          (นายโชคดี   ภูเตา้ทอง) 
              ปลดัเทศบาลต าบลนาตาล  ปฏิบติัหนา้ท่ี  
                   นายกเทศมนตรีต าบลนาตาล 
                    วนัท่ี   ๓๐   เดือน  กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 



 

 


