
        
การประเมินความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลพันนา  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     (1.1) ภารกิจ  “ด้านงานสารบรรณ” 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สถานที่
จัดเก็บเอกสารไม่มีความปลอดภัย และการคัดเลือกแยกไม่เป็น
ระบบ 
     (1.2) ภารกิจ  “ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คืองานด้าน
สาธารณสุขมีปริมาณมากและบางภารกิจจะต้องมีผู้มีความ
ช านาญงานรับผิดชอบ แต่องค์กรยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
ช านาญงานรับผิดชอบโดยตรง 
     (1.3) ภารกิจ “ด้านการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน” 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนที่ภาษีเพียง
เบื้องต้น อีกทั้งบุคลากรสนับสนุนงานที่ได้รับมอบหมายก็ขาด
ความรู้ความเข้าใจในงาน 
     
 

ผลการประเมิน 
     เทศบาลต าบลพันนา ได้วิเคราะห์รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2562 พบความเสี่ยงในภารกิจ 3 ด้าน คือ 
     1. ภารกิจ “ด้านงานสารบรรณ” 
     2. ภารกิจ “ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
     3. ภารกิจ “ด้านการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน” 
         จากการติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติงาน  พบว่า 
     1. ภารกิจ “ด้านงานสารบรรณ”   
         การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน โดยเทศบาลต าบล
พันนา ได้ด าเนินการ  ดังนี้  
     (1) มีการจัดหาบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบงานโดย
ต าแหน่งและมีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน ตามค าสั่งเทศบาลต าบล
พันนา ที่ 211/2561  ลงวันที่ 12  ตุลาคม  2561 
     (2) มีการชี้แจงระบบงานสารบรรณในที่ประชุมประจ าเดือน
เพ่ือให้ระบบจัดเก็บเอกสารเป็นปัจจุบันสามารถสืบค้นได้ง่าย 
 
     2. ภารกิจ “ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
     การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน โดยเทศบาลต าบล
พันนา ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
     (1) มีการมอบหมายงานให้ เจ้ าหน้าที่ ในหน่วยงาน
รับผิดชอบงานสารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     (2)  มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงาน/กลุ่ม/
ชุมชนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
2. การประเมินความเสี่ยง 
     (2.1) ภารกิจ  “ด้านงานสารบรรณ” 
     ความเสี่ยง 
     - บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
     - ไม่มีการคัดแยกเอกสารส าคัญเพ่ือจัดเก็บถาวรและสถานที่
จัดเก็บเอกสารไม่มีความปลอดภัย 
     (2.2) ภารกิจ  “ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
     ความเสี่ยง 
     - งานด้านสาธารณสุขมีปริมาณมากอีกทั้งขาดบุคลากรผู้มี
ความรู้ความช านาญงานที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยต าแหน่ง เนื่องจาก
บางภารกิจจะต้องใช้ผู้มีความช านาญงานในการวิเคราะห์ แต่ผู้
ได้รับมอบหมายไม่ได้มีความรู้ความช านาญเสี่ยงต่อการ
ปฏิบัติงานที่อาจผิดต่อระเบียบ กฎหมาย 
     (2.3) ภารกิจ “ด้านการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน” 
     ความเสี่ยง 
     - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีความรู้ความเข้าใจการจัดท า
แผนที่ภาษีเพียงเบื้องต้น 
     - บุคลากรที่ได้รับมอบหมายสนับสนุนช่วยเหลือในการจัดท า
แผนที่ภาษีไม่มีความรู้  
     - การจัดท าแผนที่ภาษีจะต้องใช้ข้อมูลในการถือครองสิทธิ
ที่ดินซึง่มีจ านวนมาก อีกทั้งจะต้องมีการปฏิบัติงานภาคสนามแต่
บุคลากรที่ปฏิบัติมีน้อย จึงจะต้องใช้เวลาในการส ารวจข้อมูล  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. ภารกิจ “ด้ านการจัดท าแผนที่ ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน” 
     การควบคุมที่มีอยู่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน โดยเทศบาลต าบล
พันนา ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
     (1)  มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท าแผนที่ภาษ ี
     (2)  จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับงานแผนที่ภาษี 
     (3)  จัดตั้งงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษ ี
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    3. กิจกรรมการควบคุม  
     (3.1) ภารกิจ  “ด้านงานสารบรรณ” 
     ก าหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
     - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้ารับการอบรม 
     - มีการจัดแยกเอกสารอย่างชัดเจนสืบค้นได้ง่าย 
     - มีการจัดสถานที่ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารให้มีความ
ปลอดภัยไม่เกิดความเสียหาย 
     (3.2) ภารกิจ  “ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 
     ก าหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
     - สรรหาบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมโดยต าแหน่ง 
     (3.3) ภารกิจ “ด้านการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน” 
     ก าหนดกิจกรรมการควบคุม ดังนี้ 
     - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้สนับสนุนงานที่ได้รับ
มอบหมายเข้ารับการฝึกอบรมทั้งความรู้เบื้องต้นและเชิงลึก
เพ่ือให้สามารถจัดท าแผนที่ภาษีได้ 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    (4.๑) การน าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการเทศบาลต าบลพันนา มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา 
สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเตอร์เน็ต 
     (4.๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การ
ติดต่อประสานงานภายในเทศบาลต าบลพันนา ตั้งแต่ พนักงาน 
ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
อบต. เทศบาล อบจ. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  รวมทั้ง
การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร     มีโทรศัพท์และ
โทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลพันนาได้เป็น
อย่างด ี

5. กิจกรรมการติดตามผล 
     ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหาร  
มีการติดตามการปฏิบัติงานในที่ประชุมประจ าเดือนพนักงาน 
และติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี   
โดยน าผลการประเมินจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหาร
เพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  

    

ผลการประเมินโดยรวม 

 เทศบาลต าบลพันนา  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562    มีการ
ควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้  
 ๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ หน่วยงานจะก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความส าคัญทั่ว
ทั้งองค์กร เพ่ือก าหนดการควบคุมที่จ าเป็น คุ้มค่าและพอเพียง  
 ๒. ด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณี และสั่งก าชับกับผู้บริหาร
ทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องส าคัญโดยใกล้ชิด และติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการ
ควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป 
 
                                                 

   ลายมือชื่อ 
      (นายสนั่น  ชินมา) 

                           ต าแหน่ง  นายกเทศบาลต าบลพันนา 


