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1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ 
ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการก าหนดแนวทาง
ที่ชัดเจน ต่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้อง
รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จ
ด้วยงบประมาณ และทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวิเคราะห์
ความ เสี่ ย งและจั ดการความ เสี่ ย งที่ เ หมาะสม 
นอกจากนี้ ยั งมี เครื่ อ งมือที่ สามารถบ่ งชี้ ถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ  
 

 

 
     เทศบาลฯ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่
เหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยให้การควบคุมที่มีอยู่มี
ประสิทธิผล ผู้บริหารฯ ไห้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงานเป็นอย่างดี มีการก าหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีการลงนามการ
ปฏิบัติ ราชการของเทศบาลระหว่างนายกเทศมนตรี                
เมืองเขลางค์นคร ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  มีการมอบ
อ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเป็น           
ลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้พนักงานรับทราบไว้ในค าสั่ง
มอบหมายหมายของแต่ละต าแหน่ง การเลื่อนระดับ อัตรา
เงินเดือน และค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่งมีการประเมินทุก 6 เดือน และมีการประชุมคณะผู้บริหาร
ส่วนราชการทุกเดือน ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ทกุ 2 เดือน 
 
 
 
     เทศบาลฯ ให้ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ 
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความ
เสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทุกกระบวนการในการ
ด าเนินงานของเทศบาลฯ และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุก
ระดับ มีการประเมินความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ส าหรับ
ความเสี่ยงในระดับองค์กร จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบผ่านคณะกรรมการขององค์กร และความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติ งานจะอยู่ ภายใต้การก ากับดูแลของผู้บริหารที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลฯ มีการบริหาร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ โดยมีความเสี่ยงที่ส าคัญที่ต้องปรับปรุงการควบคุม 
จ านวน 25 ภารกิจ 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
     มีนโยบาย และวิธีถือปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า
เมื่อน าไปปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหาร
ก าหนดไว้ และเป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่ งการที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการบริการ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่  ซึ่งกิจกรรมเพื่อการ
ควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความระมัดระวังและ
สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     ผู้บริหารฯ มีอ านาจหน้าที่ในการทบทวนรายงาน ทั้ง
รายงานทางการเงิน และไม่ใช่รายงานทางการเงินของทุก
หน่วยงานย่อยในองค์กร และมีการสอบทานการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ค.ร.ม. และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการก าหนดนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้การควบคุม
กิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
ตรวจสอบและติดตามได้ มีการมอบหน้าที่อย่างเป็นระบบ
ให้กับบุคลากร เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและคาน
อ านาจกันได้ โดยมีการแย่งแยกอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติ 
การบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทาน การตรวจสอบ
และการดูแลรักษาทรัพย์สิน ออกจากกันโดยเด็ดขาด มีการ
ควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชีเกี่ยวกับการเก็บเงิน 
รักษาเงิน การรับ-จ่ายเงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรองให้
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน
ถูกต้องและสม่ าเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็น
เอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบและเป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 
     ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลฯ มีการด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึ ง ฉ บั บ ที่  1 0  พ . ศ .  2 5 5 8  ซึ่ ง ไ ด้ ก า ห น ด ห น้ า ที่                   
ความรับผิดชอบพร้อมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตาม พรบ. 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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4. สารสนเทศ และการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ ใช้                
มีช่องทางการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่
ต ามความรั บผิ ดชอบได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
5. การตดิตามประเมินผล 
     องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภ า ย ใ นอ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ เ ป็ น ส่ ว น หนึ่ ง ข อ ง
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร                  
ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการ
ประเมินผลแบบรายครั้งเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่องมีการก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความ
มั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และการสอบ
ทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัย  
สั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     เทศบาลฯ มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน มีการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารและ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มี Website ของเทศบาลฯ มีระบบ 
Intranet เพื่อใช้สื่อสารข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร 
ตลอดจนมีการรับข้อมูลข่าวสารจากภายนอกองค์กร นอกจากนี้
ยังได้จัดให้มีระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล เช่น มีการประชุมภายใน
หน่วยงานย่อย มีการออกค าสั่งประกาศ ซึ่งท าให้การปฏิบัติงาน
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ และ                   
ข้อร้องเรียนจากภายนอก เพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   
 
   เทศบาลฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม ผู้บริหารทุกระดับรับทราบและตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนงาน โดยผู้บริหารจัดให้มีการประชุมภายในหน่วยงาน
ย่อย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน 
หรืองบประมาณ เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ มีการจัดท าการประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ในทุกหน่วยงานย่อย โดยได้
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของเทศบาลฯ               
ต่อนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครลงนาม และจัดส่งให้
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง นอกจากนี้ 
ยังมีการตรวจสอบ และประเมินผลการควบคุมภายในเป็น              
รายครั้ง โดยผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ส านักการตรวจเงินแผ่นดิน                
การรับประเมินตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  
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ผลการประเมินโดยรวม 
                    เทศบาลฯ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะท าให้
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จ านวน 25 ภารกิจ จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
 
 

                                                                                          นายไพฑรูย์  โพธิ์ทอง 
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