
การประเมนิความเสีย่งภายในหนว่ยงาน 
ของส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบลดอนหวาย 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 
 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรปุ 
ส านกัปลดั 
1.กจิกรรมการรายงานผลขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการวางแผน และ
ประเมนิผลขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่(e-plan) 
 
    1.๑ สภาพแวดลอ้มการควบคมุ  
            เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การที่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และระบบสัญญา
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและไม่มีประสิทธิภาพ 
    1.๒ การประเมนิความเสีย่ง 
             เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรายงานผลข้อมูลระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(e-plan)เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องทันต่อ
ก าหนดการรายงานผลข้อมูล 
     1.๓ กจิกรรมการควบคมุ  
           ๑) จัดท าค าสั่งแบง่งานและก าหนดหน้าที่แก่เจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบด้านการรายงานผลข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ๒) จัดต้องงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพิ่มเติมให้เพียงพอในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 
     1.๔ สารสนเทศและการสือ่สาร 
           ๑) จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการอบรมด้านการรายงานผล
ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและประเมินผลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
           ๒) ปรับปรุงระบบสัญญาอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มยิ่งขึ้น 
     1.๕ การตดิตามการประเมนิผล 
             มีการตรวจสอบข้อมูลทางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-
lass) และเสนอผู้บริหารเทศบาลเพื่อทราบ 
 
 
 
 
 

 
ส านกัปลดัเทศบาลต าบลดอนหวาย ได้วิเคราะห์ประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า พบว่า มีความ
เสี่ยงส าคัญ 2 กิจกรรมดังนี ้
     1. กจิกรรมการรายงานผลขอ้มูลระบบสารสนเทศเพือ่       
          การวางแผนและประเมนิผลขององคก์รปกครองสว่น         
          ทอ้งถิน่ (e-plan) 
          ผลการประเมนิพบวา่ 
          มีการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-plan) เสนอ
ผู้บริหารเทศบาลเพื่อทราบ 
    2. กจิกรรมการจดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน 
         ผลการประเมนิพบวา่ 
         ได้มีการจัดท าคู่มือส าคญัส าหรับประชาชนเทศบาล
ต าบลดอนหวาย ตามพระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
2. กจิกรรมจดัท าคูม่ือส าหรบัประชาชน 
 
     2.๑ สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
            เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
            ๑) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดคู่มือส าหรับ
ประชาชน 
              ๒) เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ 
              ๓) การป้อนข้อมูลในระบบของส่วนกลางไม่เสถียร 
              ๔) ระบบอนุมัติคู่มอืส าหรับประชาชนลา่ชา้ 
     2.๒ การประเมนิความเสีย่ง 
             เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของ
ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
    2.๓ กจิกรรมการควบคมุ 
             จัดส่งเจ้าหนา้ที่และผู้บริหารเทศบาลในการเข้ารับการอบรม
หลักสูตรแนวทางในการปฏบิัติเก่ียวกับพระราชบัญญัติอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระบบ
สารสนเทศ 
     2.๔ สารสนเทศและการสือ่สาร 
             ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการใช้ระบบ
สารสนเทศกับส านักงาน ก.พ.ร 
     2.๕ การตดิตามประเมนิผล 
             มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนเทศบาลต าบลดอนหวาย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
การประเมนิความเสีย่งภายในหนว่ยงาน 
ของกองคลงั เทศบาลต าบลดอนหวาย 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
กองคลงั 
1. กจิกรรมงานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ 
 
     1.๑ สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
             เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ ระหว่างปียังไม่มขี้าราชการ
ผู้รับผิดชอบต าแหนง่พนักงานพสัดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซือ้จัดจ้างและมี
ปริมาณงานมาก ท าให้เกิดมีอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
      1.๒ การประเมนิความเสีย่ง 
              เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และ
การปฏิบัติทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและประชาชนได้รับ
ประโยชน์สงูสุด หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมกบังบประมาณทีต่ั้ง
ไว้ อาจท าให้การท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
     1.๓ กจิกรรมการควบคมุ  
            ๑) มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุเปน็ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ 
             ๒) มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบมากข้ึน 
     1.๔ สารสนเทศและการสือ่สาร 
             ๑) มีการรวบรวมข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีแนว
ทางการปฏบิัติตา่ง ๆ แจ้งให้พนกังานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
             2) จัดให้มีประชุมชี้แจงในนโยบายและแนวทางปฏบิตัิงานและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
     1.๕ การตดิตามประเมนิผล 
             ๑) มีการก าหมดการติดตามประเมนิผลและแบบสอบทานเพื่อท า
การตรวจสอบการปฏิบตัิงานอยา่งต่อเนื่อง 
              ๒) ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏบิัติงานแต่ละกิจกรรม 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนนิกิจกรรมควบคุมต่อไป 
 

 
กองคลงั ได้วิเคราะห์ประเมนิระบบควบคุมภายใน
จากภารกิจงานประจ า พบว่า มคีวามเสี่ยงส าคัญ 
1 กิจกรรม ดังนี้ 
     
     1. กจิกรรมงานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ 
           ผลการประเมนิพบวา่ 
          เป็นความเสี่ยงด้านงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากยังมี
ข้าราชการผู้รบัผิดชอบต าแหนง่เจ้าพนักงานพัสดุ
เพียง 1 ราย รวมทั้งมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเร่ืองเอกสารที่น ามาประกอบ
ไม่ครบถ้วน และ ระเบียบการจดัซื้อจัดจ้าง ได้มี
การเปลี่ยนแปลงตลอด อีกทั้งยังต้องด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง งานการประปา และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ซึ่งจะต้องให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
การประเมนิความเสีย่งภายในหนว่ยงาน 
ของกองชา่ง  เทศบาลต าบลดอนหวาย 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
กองชา่ง 
1. กจิกรรมงานส ารวจออกแบบประมาณราคา งานกอ่สรา้ง  
     1.๑ สภาพแวดลอ้มการควบคมุ  
           ๑) เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้าน ประสิทธิภาพ
ของบุคลากร คือ ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏบิัติ ท าให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า  

๒) เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเดิน 
ส ารวจพื้นที่ เป็นไปอยา่งลา่ชา้ เนื่องจากสภาพหมู่บ้านมี 
ระยะทางที่ห่างกัน เจา้หน้าที่ไมส่ามารถออกส ารวจพื้นที่ได้ ใน
เวลาอันรวดเร็ว การปฏิบัติงานจริงจึงเกิดความล่าช้า  

1.๒ การประเมนิความเสีย่ง  
๑) เจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมงานมไีม่เพียงพอ ท าให้การ 

ควบคุมงานหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง  
๒) เจ้าหน้าที่ยงัขาดความรู้ความช านาญและขาด 

ความเข้าใจในระเบียบหรือกฎหมายที่ออกมมาใหม่ในการ 
ปฏิบัติงาน 

1.๓ กจิกรรมการควบคมุ  
๑) แบ่งแยกหน้าที่ขณะเดียวกันขออัตราก าลังและ 

สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ดา้นงานออกแบบ 
และควบคุมการท างานเพิ่ม  

๒) ก าชับให้เจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้องท าการส ารวจ และ
ออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบและให้ถูกต้องและให้ หัวหน้า
สอบทานอีกคร้ังหนึ่งก่อนเสนอฝ่ายบริหารและ รายงานผลการ
ปฏิบัติต่อผูบ้ริหารเป็นประจ าทกุเดือน  

๓) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานดา้นการค้นหา โครงการ
ฝึกอบรมด้านที่เก่ียวข้องในอินเตอร์เน็ต เพื่อแจ้ง ความประสงค์
ในการเข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มทักษะต่อไป  

๔) ก าหนดราคาแผนงาน โครงการต่างๆ ต้องมี ราคา
วัสดุในการก่อสร้างให้ครบทุกรายการ 

 ๕) ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามราคากลางวัสดุ 
ก่อสร้างเป็นประจ าจากอินเตอร์เน็ต  

6) ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องตรวจสอบเอกสารให้ 
ครบถ้วนพร้อมทั้งให้มาติดต่อรับรองส าเนาแล้วลงลายมือ ชื่อให้
ครบทุกฉบับ  

 
 กองชา่ง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงาน
ประจ าพบว่ามีความเสี่ยง 1 กิจกรรม ดังนี้ 
      
     1. กจิกรรมงานส ารวจออกแบบประมาณราคางานกอ่สรา้ง 
          ผลการประเมนิพบวา่      
          ไม่มีข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรง ท าให้อาจเกิดความ
เสี่ยงในการประมาณราคางานก่อสร้างและการออกแบบการ
ก่อสร้าง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่มาเพียงพอ อีกทั้งระบบพสัดุเอ้ือใน
การละเว้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นการตรวจรับด าเนินการ
ควบคุมโดยมีประชาชนเข้ามาตรวจสอบหรือตรวจรับงานจา้งรวมอยู่
ด้วยทุกครั้ง  
          แต่ในภาพรวมแล้วก่องช่างมีการควบคุมที่เพียงพอ โดยใน
แต่ละปีจะมีการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจุดความ
เสี่ยงที่ต้องปรับปรุงมีเพียงจุดเดยีว ได้แก่ การขาดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบโดยตรง       
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

๗) พัฒนาบุคลากรโดยสง่เสริมสนับสนุนให้ เจ้าหนา้ที่ของกอง
ช่างไปศึกษาอบรมเพิ่มเติมความรู้ จัด อบรมสัมมนาความรู้ด้านช่าง โดย
เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านชา่งมาให้ความรู้และฝึกปฏิบตัิให้ได้ผลอยา่ง
จริงจัง โดย มีการอบรมพฒันาตลอดเวลา เพื่อทันโลกทันเหตุการณ์ 

1.๔ สารสนเทศและการสือ่สาร  
๑) ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ 

โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยในการบริหารการ ค านวณราคากลาง เนื่องจาก
ราคาน้ ามันปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา ฉะนั้นในการค านวณราคากลาง ต้อง
ด าเนินการ ดงันี ้ 

  (๑) ส ารวจข้อมูลราคากลางปจัจุบัน โดยระบบ อินเตอร์เน็ต 
ไปที่กระทรวงพาณชิย์จังหวัด  

  (๒) ส ารวจราคากลางหน่วยงานใกล้เคียงที่มีการ ก่อสร้างใน
ระยะใกล้เคียง ๓ หน่วยงาน 

  (๓) ราคากลางที่ทางราชการสง่ให้คร้ังสุดท้าย  
  (๔) ส่งข้อมูลทั้งหมดให้คณะกรรมการก าหนด ราคากลาง

พิจารณาต่อไป  
๒) การประสานงานภายในและภายนอกกองช่าง สรรหา

บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ งาน ออกแบบก่อสร้างและควบคุมการ
ท างาน โดยการรับโอน (ย้าย) และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สรรหาโดย การสอบบรรจุแต่งตัง้ โดยในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ใดยา้ยมา 
ด ารงต าแหน่ง ขอยืมตัวพนักงานเทศบาลมาช่วยปฏบิัติ ราชการ เพื่อการ
ค านวณออกแบบราคาค่าก่อสร้างและร่วม เปน็ผู้ควบคุมงาน  

1.๕ การตดิตามประเมนิผล  
หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในและประเมิน

คุณภาพการปฏิบัตงิาน โดยก าหนด วิธีการปฏิบัตงิานเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามระบบการ ควบคมุภายใน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประเมนิความเสีย่งภายในหนว่ยงาน 
ของกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม เทศบาลต าบลดอนหวาย 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 
 

องคป์ระกอบการควบคมุภายใน  ผลการประเมนิ/ ข้อสรปุ 
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
๑. กจิกรรมการปอ้งกนัและควบคมุการแพรก่ระจายกรณโีรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา-2019 (covid-19) 

1.๑ สภาพแวดลอ้มการควบคมุ  
เป็นสภาพแวดล้อมภายนอก การรวมกลุ่มพบปะผู้คุยใกล้ชิด จบั

กลุ่ม ร่วมกิจกรรม การเดินทางกลับภูมิล าเนาของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง 
การรอเตียงเพื่อรับการรักษา 

1.๒ การประเมนิความเสีย่ง  
การเดินทาง การวมกลุ่ม สุขภาพจิต มีการระบาดเร้ือรัง ขาด

ความสนใจ การเฝา้ระวัง และไม่ปฏิบัติติตามแนวทางควบคุม และ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ  

1.๓ กจิกรรมการควบคมุ  
๑) สนับสนนุ อสม. ในการตรวจผู้กลับมาจากต่างถิ่น 
๒) จัดสื่อประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้ความเข้าใจในการ

รักษาความสะอาด 
3) วิธีการก าจัดโรค และรักษาสขุภาพจิต 
4) ส่งเสริม ป้องกัน และพื้นฟ ู
5) วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
6) สถานทีพ่ักคอย CI – Community Isolation 

1.๔ สารสนเทศและการสือ่สาร  
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการจัดท าสื่อ 

ประชาสัมพนัธ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและ ปฏิบัตตินในการ
ควบคุมและป้องกนัการระบาดของ เชื้อไวรัส 

1.๕ การตดิตามประเมนิผล  
  ๑) ติดตามจากทะเบียนผู้มาใชบ้ริการโรงพยาบาลในพืน้ที่ 

๒) ติดตามจากสถานการณ์การเกิดโรค โดย กระทรวง
สาธารณสุข  

๓) รายงานสถานการณ์และรายงานผลการ ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม ได้วิเคราะห์ประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจงานประจ า พบวา่มี
ความเสี่ยง  
      กิจกรรมการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจาย
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19) 

           ผลการประเมนิพบวา่ 
            ประชาชนขาดองค์ความรู้ในด้านการ ป้องกัน 
ควบคุม และการปฏบิัติตนเมื่อป่วย                         

ศูนย์กักกัน ป้องกัน ไวรสัโคโรนา-2019 

(covid-19) จ านวน 14 วนั  

ดูแลรักษาเบื้องต้น โรคทั่วไป โรคเรื้อรัง 
สุขภาพกาย สุภาพจิต สง่เสริม ป้องกันรักษา ฟื้นฟู  

รณรงค์การฉีดวัคซีน  
สถานที่พักคอย CI – Community Isolation 
ส าหรับภารกิจการจัดตั้งสถานทีพ่ักคอย 

ส าหรับปฏบิัติการฉุกเฉิน เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19) 

รวมทั้งดูแล(ที่ต้องกักตัว ส าหรับกลุ่มเสี่ยงที่รอรับการ
รักษา และรอเตียงจากโรงพยาบาล และผูท้ี่ได้เดินทางมา
จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ ไวรัสโคโรนา-2019 (covid-19) เฝ้าระวังดู

สถานการณ์ และเตรียมการประสานงานทุกวนั   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประเมนิความเสีย่งภายในหนว่ยงาน 
ของกองการศกึษา เทศบาลต าบลดอนหวาย 

ประจ าปงีบประมาณ 2565 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

กองการศึกษา 
๑. กจิกรรมการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัดอนหวาย
เทศบาลต าบลดอนหวาย 

 ๑.๑ สภาพแวดลอ้มการควบคมุ  
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การขาด บุคลากรใน

การบริหารงานดา้นการศึกษาโดยตรง อาจท าให้ งานพัฒนาด้าน
การศึกษามีความลา่ชา้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติ
ราชการยังไม่มีความรู้หรือความช านาญ ได้ดีเท่าที่ควร ใน
ภาพรวมยังคงบริหารงานดา้นการศึกษาได้ ในระดับหนึง่  

๑.๒ การประเมนิความเสีย่ง  
๑) ขาดข้าราชการบริหารงานดา้นการศึกษา โดยตรง 
๒) ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์การ เรียน

การสอน หรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเสริมสร้าง พัฒนาการของเด็ก
นักเรียนให้เหมาะสมตามวัย  

๑.๓ กจิกรรมการควบคมุ 
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
๒) จัดท าค าสั่งแบง่งาน และมอบหมายงานความ 

รับผิดชอบให้ชัดเจน  
๓) ท าสัญลักษณ์ในการรับผิดชอบดูแลเด็กนักเรียน ให้

ชัดเจน เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือสัญลักษณ์ ของแต่
ละห้องเรียน  

๔) มีกรอบบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  
๑.๔ สารสนเทศและการสือ่สาร  
ประสานงานภายในและภายนอก โดยมีหนังสือ แจ้ง

คณะกรรมการ ก.ท.จ. และรายงาน กถ. เพื่อขอ อัตราก าลังและ
สรรหาบุคลากรที่มีความรูโ้ดยตรงมาด ารง ต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหารและครูผู้สอน 

 
กองการศึกษา ได้วิเคราะห์ประเมินการควบคุมภายใน จาก
ภารกิจงานประจ า พบวา่มีความเสี่ยง 1 กิจกรรม ดังนี้ 
 
     ๑. กจิกรรมการจดัการศึกษาศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัดอนหวาย
เทศบาลต าบลดอนหวาย 
 
           ผลการประเมนิพบวา่ 
           มีการควบคุมที่เพียงพอสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ โดยได้มีการด าเนินการมอบหมายให้ผู้รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา และปฏิบัติราชการ
หัวหน้าสถานศึกษา นอกจากนัน้แล้วไดป้ระสานงานขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณ      

 

 
 
 
 
 
 
 



 
-2- 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

     1.๕ การตดิตามและประเมนิผล 
             หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุม 
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนด 
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ 
ควบคุมภายใน 
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