
 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

 เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมพ้ืนฐานใน
การด าเนินงานที่ส่งผลในงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
    ๑.๑ เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและมีจริยธรรมโดยน าหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการบริหารในด้านการด าเนินงาน 
การบริหารงานบุคคลและการบริหารด้านการเงินการลัง 
     ๑.๒ ผู้ก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระต่อกัน  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการควบคุม
ภายในเป็นอย่างดีตามแบบหลักเกณฑ์และประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก 
     ๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ(นายกเทศมนตรีฯ)จัดให้มี
โครงสร้างองค์กร  สายงานบังคับบัญชา  อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  มีการ
ติดตามควบคุมก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ขององค์กร 
   ๑.๔  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา มีการพัฒนาและมุ่งมั่น  
ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี  มุ่งมั่นส่งเสริม
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
   ๑.๕  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  ก าหนดให้มีบุคลากรมี
หน้าที่แลความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างชัดเจนในทุกระดับการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้มีการประเมินความเสี่ยงตาม
กระบวนการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าและมีความสม่ าเสมอเพ่ือให้
สามารถระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน  
ตลอดจนก าหนดวิธีการจัดการ  
 

 มีการควบคุมที่เพียงพอ  และหน่วยงานได้
วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม  โดยจะ
ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกงาน
ภายในส านักปลัดเทศบาลต าบลฆ้องชัย
พัฒนาโดยให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงาน
น าเสนอข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน   

เพ่ือก าหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้การ
ควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ 

 

แบบ ปค. ๔ 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

ความเสี่ยง  ดังนี้   
๒.๑ เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  มีการระบุวัตถุประสงค์และการ
ควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอส าหรับการปรับปรุงความ
เสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
๒.๒ เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้ระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุม  
ตลอดจนมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าว 
๒.๓  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริต  เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
๒.๔  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่มี  พร้อมทั้งประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อระบบความคุมภายใน 
จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า  มีความเสี่ยงจากการประเมิน 
ดังนี้ 
๑. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ (ส านักปลัด) 
๒.การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ (กองคลัง) 
๓.การจัดซื้อ – จัดจ้าง  (กองคลัง) 
๔.การควบคุมงานก่อสร้าง  (กองช่าง) 
๕.การอนุญาตด าเนินการสิ่งปลูกสร้าง  (กองช่าง) 
๖.การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  
(กองการศึกษา) 
๗.การให้บริการด้านจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
    เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้มีกิจกรรมควบคุมเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมตามค าสั่งของฝ่ายบริหารหรือ
ควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 
   ๓.๑ กิจกรรมควบคุมมีการพัฒนา  เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
   ๓.๒พัฒนากิจกรรมควบคุมในด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตลุวัตถุประสงค์ 
   ๓.๓ กิจกรรมควบคุม  มีการบรรลุผลส าเร็จที่คาดหวังและมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 

    



องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     โดยรวมแล้วเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้จัดวางระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารในการควบคุมภายใน  ดังนี้ 
๔.๑  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้น าระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ก ากับการควบคุมภายใน  โดยจัดวางระบบเชื่อมโยง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบเฉพาะแห่ง(LAN) ใช้ในการสื่อสาร
ภายในส านักงาน  นอกจากนี้ได้น าเทคโนโลยีสื่อสารเพิ่มเติมโดยมี
โทรศัพท์ภายในและมีจุดถ่ายทอดสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
(wifi2) ในทุกจุดอาคารเพ่ือการสื่อสารรวดเร็วและการติดตาม
ตรวจสอบ    
๔.๒  ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก  เทศบาลต าบลฆ้อง
ชัยพัฒนาได้จัดวางระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยน าระบบ
คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตมาปรับปรุงพัฒนาและการ
ติดตามและการควบคุมภายใน  เช่นเวปไชด์ของเทศบาลต าบล
ฆ้องชัยพัฒนา  โดยใช้ชื่อ   www.khongchaipattana.go.th 
และ   มีสื่อสังคมออนไลด์ (Facebook) ในนาม  เทศบาลต าบล
ฆ้องชัยพัฒนา  
๕. การติดตามประเมินผล 
     เทศบาลต าบลฆ้องชั ย พัฒนา  ได้ จั ด ให้มี การติดตาม
ประเมินผล  เ พ่ือให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
หลั ก เกณฑ์ ในแต่ ละองค์ประกอบของการควบคุมทั้ ง  ๕ 
องค์ประกอบหรือการควบคุมดูแลได้อย่างทันเวลาที่ก าหนด  
๑ . การวางระบบ  และด าเนินการประเมินผลขึ้นระหว่าง
ปฏิบัติงานและมีการประเมินผลเป็นรายครั้ง  เพ่ือการติดตามการ
ควบคุมภายในของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา      
๒.  เมื่อมีการประเมินผลแล้ว  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้จัด
ให้มีการติดตามประเมินผลวิเคราะห์ถึงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ขอ ง ก า ร ค ว บ คุ ม ภ าย ใ น ใ ห้ ทั น ต่ อ เ ว ล า   โ ด ย เ ส น อต่ อ
นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา และนายอ าเภอฆ้องชัย  
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถพิจารณาสั่งการได้อย่างเหมาะสม 

    

                              
 
 
 
 
 
 



    ผลการประเมินโดยรวม 

  มีการควบคุมที่เพียงพอ  และหน่วยงานที่วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม    โดยจะ
ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกงานภายในเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  โดยให้ผู้รับผิดชอบทุกงานน า
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน  เพ่ือก าหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ความเสี่ยง  ซึ่งจะท าให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ 
 

        ลายมือชื่อ    
        (นายปรีชา  ศรีจินดา) 
          นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

                                                                          วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
    


