
๒๓ 
 

 

 ๓.  กจิกรรมการควบคุม 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักปลดั 
กจิกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   
๑. มีการกระจายอตัราก าลงัในแต่ละงานท่ีรับผดิชอบและ

มีจดัสรรอตัราก าลงัเพิ่มในงานท่ีขาดแคลนอยา่ง
เหมาะสม 

๒. มีการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานรวมถึงผูดู้แ ลควบคุม
เขา้รับการอบรมเพิ่มความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังาน 

๓. มีการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารอยา่งละเอียด
รอบคอบตามสายการบงัคบับญัชา 

๔. มีการการมอบหมายงานตามอ านาจหนา้ท่ี  ความ
รับผดิชอบใหเ้กิดความชดัเจน 

๕. มีการตรวจสอบขอ้มูลในแฟ้มประวติัของพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง 

๖. เขา้ร่วมประชุมซกัซอ้มความเขา้ใจในการปฏิบติังาน
และแนวทางปฏิบติักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

กจิกรรมด้านกฎหมาย 
๑. เทศบาลไดส่้งหวัหนา้ส านกัปลดั หวัหนา้กอง

หวัหนา้ฝ่าย และเจา้หนา้ท่ีของเทศบาลเขา้รับการอบรม
หลกัสูตรวนิยัเบ้ืองตน้ 

๒.  มีจดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้ อง
ในการปฏิบติังาน แก่บุคลากรในองคก์รตามท่ีระเบียบ
ก าหนด อาทิ การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 
๒๕๔๒ กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน พ .ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ ตรวจเงิน
แผน่ดิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายระเบียบและแนวทาง
ปฏิบติัเก่ียวกบัการปฏิบติัง านขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

 

ส านักปลดั 
กจิกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   

กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยูย่งัไม่อาจป้องกนัหรือลด
ความเส่ียงไดท้ั้งหมด เพราะยงัพบวา่การปฏิบติัยงัคงเกิด
ความล่าชา้และเกิดขอ้ผดิพลาด 

จึงควรมีการติดตามผลการควบคุมเป็นระยะอยา่ง
ต่อเน่ือง  และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งหมัน่ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมสม ่าเสมอเก่ีย วกบัระเบียบหลกัเกณฑท่ี์
บงัคบัใชข้ึ้นใหม่หรือปรับปรุงแกไ้ขอยูต่ลอดเวลา และมี
การวางแผนการปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม  และควรเพิ่ม
การตรวจสอบขอ้มูลของพนกังานในองคก์รอยา่ง
สม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. มีการอบรมพนกังานเก่ียวกบัระเบียบกฎหมายท่ี

เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีของแต่ละต าแหน่ง 
๔. ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองระเบียบกฎหมายน่า

รู้เป็นรายๆ 
กจิกรรมงานนโยบายและแผน 

๑. กิจกรรมการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
๑.๑  วเิคราะห์ถึงสาเหตุท่ี ประชาชนยงัไม่กลา้แสดง

ความคิดเห็นและเขา้ร่วมกิจกรรมวา่เป็นเพราะเหตุใด เม่ือ
ทราบสาเหตุแลว้น ามาปรับปรุง แกไ้ข 

๑.๒  จดัประชุมเพื่อสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหาร 
พนกังานเทศบาล . ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินทุก
คร้ังท่ีเทศบาลออกประชาคม 

๑.๓  ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายเขา้ร่วมในการจดัประชุมประชาคมหมู่บา้น
เพื่อจดัท าแผนพฒันาร่วมกนั          

๑.๔  จดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของปัญหาในการ
บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 

๑.๕  รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ ในการเขา้มาช่วยคิด  ช่วยท าในการพฒันา
ทอ้งถ่ินของตน 

๑ .๖  จดัท าโครงการ หมู่บา้นน าร่องในการเป็น
ตน้แบบในการด าเนินการจดัท าแผนพฒันาชุมชนท่ีถูกตอ้ง
ตามท่ีระเบียบ ฯก าหนดประชาชนไดท้นัที  เม่ือมีสาธารณ
ภยัเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
งานงบประมาณ 
๑.  มีแผนด าเนินงานของเทศบาลเพื่อเ ป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังาน        
๒.  มีระเบียบฯและหนงัสือสั่งการขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินรองรับในการปฏิบติังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

งานทะเบียนราษฎร 
     ๑.  ประสานงานศูนยก์ารบริหารการทะเบียนภาค ๕         
.-ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในการใหบ้ริการ                                  
.-ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ใหท้นัสมยัและเป็น
ปัจจุบนั 
    ๒.  ปรับปรุงแกไ้ขระบบการใหบ้ริการของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ส่งเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการอบรมพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ ขอ้กฎหมายและการใหบ้ริการ..           
    ๓.  ปรับปรุงพื้นท่ีภายในส านกัทะเบียนราษฎรให้
เหมาะสม   ก าหนดล าดบัขั้นตอนของผูรั้บบริการอยา่งเป็น
ระบบ 
งานทะเบียนพาณชิย์ 
    ๑.  ปรับปรุงระบบความเร็วในการรับส่งขอ้มูลของผู ้
ใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต 
    ๒.  ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ใหท้นัสมยัและ
เป็นปัจจุบนั 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ จดัท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั ระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ   ใหส้ามารถ
ร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาสาธารณภยั ตั้งแต่     ก่อน
เกิดภยั ขณะเกิดภยั และหลงัเกิดภยั ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสัม ฤทธ์ิผลสูงสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั                   
หลกักฎหมาย และครอบคลุมสาธารณภยัทุกประเภท   

๒.  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบสา
ธารณภยั 
      ๒.๑  เร่งรัดการฝึกอบรมทบทวน  เพื่อเพิ่มสมาชิก
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลงั
หลกัในหมู่บา้น /ต าบลในการปฏิบติัการการช่วยเหลือ
ประชาชนไดท้นัที  เม่ือมีสาธารณภยัเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
      ๒.๒   พฒันาเจา้หนา้ท่ีโดยไปฝึกอบรมสัมมนาอยา่ง
ต่อเน่ือง  และฝึกวธีิการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน
เพื่อใหเ้กิดความรู้ความช านาญ 
       ๒.๓  จดัท าแผนอตัราก าลงัเพื่อขออตั ราก าลงัดา้นการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพื่อรับผดิชอบในงาน
ป้องกนั ฯ โดยตรง 
       ๒.๔  จดัหาวสัดุ – อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังาน
ใหเ้พียงพอ และทนัต่อการแกไ้ขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน 
       ๒.๕  ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีใหก้ั บ อปพร .ในการปฏิบติัหนา้ท่ีทุกคร้ังท่ี
เรียกใชง้าน 
งานธุรการ 

๑. ในการออกเลขหนงัสือ รับ-ส่ง ค าสั่ง ประกาศให้
เจา้หนา้ท่ีธุรการกลางเป็นผูค้วบคุมดูแลการออกเลขส่ง 
พร้อมเจา้ของเร่ืองน าเอกสารใหธุ้รการกลางจดัเก็บไว้ 

๒. หากมีการจองเลขรับ-ส่ง ค าสั่ง ประกาศ จะใหผู้ ้
จองเขียนรายช่ือตนเองในการจองไวด้ว้ย เพื่อจะได้
สามารถติดตามเร่ืองได้ 

๓. มีการตรวจสอบ การออกเลข รับ-ส่ง หนงัสือ 
ค าสั่ง ประกาศ ทุกวนัศุกร์เพื่อติดตามเร่ืองและรวบรวมไว้
ในงานสารบรรณกลาง 
งานกจิการสภา 

๑. จดัการประชุมของฝ่ายผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วน
ราชการในการพิจารณาเสนอญตัติต่อสภาเทศบาลในการ
เปิดสมยัการประชุมสภาเทศบาลในแต่ละสมยัตามท่ี
ก าหนด 

๒. จดัท าขอ้เสนอญตัติต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อ
พิจารณาในการบรรจุเขา้ในวาระการประชุมสภาตาม
ระเบียบก าหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งรวบรวมน าส่งใหส้ภา

เทศบาลในการพิจารณา 
๔. เขา้ร่วมประชุมในการนดัประชุมสภาเทศบาล 

งานพฒันาชุมชน 
๑. มีค  าสั่งใหเ้จา้หนา้ท่ีป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัเป็นชุดรักษาความปลอดภยัในการเดินทางไปเบิกเงิน
สดจากธนาคาร 

๒. มีการบนัทึกรายงาน และการส่งมอบเงินใหก้อง
คลงัเทศบาลต าบลจนัจวา้ตรวจสอบทุกคร้ัง 
งานวชิาการเกษตร 

๑. มีการจดัท าโครงการร่วมกนัปลูกตน้ไม้ พื้นท่ี
สาธารณะ สองขา้งถนน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัชุมชน
ลดปัญหาโลกร้อน  และจะมีการปลูกเพิ่มเติมอีกซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการต่อไป 

๒. จดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้กบัประชาชน เก่ียวกบั
การลดปริมาณขยะ  ก าจดัขยะ  การคดัแยกขยะ  เพื่อลด
ปัญหาโลกร้อน 
 
กองคลงั 
     หน่วยงานมีนโยบาย  วธีิปฏิบติังาน  ท่ีใหค้วามมัน่ใจวา่  
เม่ือน าไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลส าเร็จตามภารกิจ  
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานและกิจกรรมการควบคุมจะ
เป็นส่ิงท่ีช้ีใหบุ้คลากรในหน่วยงานเห็นความส าคญัของ
การด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
ในภาพรวมนบัวา่หน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุม
ท่ีเหมาะสม  แต่บางกิจกรรมจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตอนการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
๑.   กจิกรรมการจ่ายเงินยมืงบประมาณ   
     ๑.๑  ใหจ้ดัท าสัญญายมืเงินจ านวน  3  ชุด  และคืนให้
ผูย้มืเงินจ านวน  1  ชุด  โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีลงวนัครบ
ก าหนดอยา่งชดัเจน 
     ๑.๒   เม่ือถึงวนัครบก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีบนัทึก
ขอ้ความเพื่อเร่งรัดการส่งใชเ้งินยมืใหถู้กตอ้งตาม
ระเบียบฯ 
 
 



๒๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการสาธารณสุข 
งานส่ิงแวดล้อม 
     -อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนเร่ืองการคดัแยกขยะ 
    -สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคดัแยก 
     ขยะในครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะ 
    -ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
งานสาธารณสุข 
    -อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
    -สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั 
     และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เช่น ส ารวจและท าลาย 
     แหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลายทุก 7 วนั เป็นตน้ 

๒.   กจิกรรมการรับเงินและเบิกจ่ายเงิน   
      ๑. สอบทานการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
หนงัสือสั่งการและมติ ครม.และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
     ๒. ตรวจสอบการรับและการน าฝากเงิน 
     ๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถว้นถูกตอ้งก่อนการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ 
๓.   กจิกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง   
      ๑. ติดตามการปฏิบติังานโดยผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 
     ๒. ด าเนินการแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามระเบียบฯ      
    และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
๔.  กจิกรรมการจัดเกบ็รายได้   
     ๑. ติดตามการปฏิบติังานโดยผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 
     ๒. ด าเนินการแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามระเบียบฯ  
และหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
๕.  กจิกรรมด้านสถานที่  
      ควรมีสถานท่ีจดัเก็บพสัดุท่ีเพียงพอและมีการ
ประกนัภยั 
๖.  กจิกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร   
     ติดตามการปฏิบติังานโดยผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
    -จดัเตรียมความพร้อมดา้นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
     ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
งานธุรการ 
    -จดัท าแผนบ ารุงรักษาพสัดุ 
    -จดัท ารายงานผลการบ ารุงรักษาใหเ้ป็นไปตามแผน 
 
กองการศึกษา 
กจิกรรมด้านการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  

๑. เบิกจ่ายเงินในการจดักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ 

ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด  

๒. ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจ ในขอ้ระเบียบ 

กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดักิจกรรมและโครงการ ให้

ประชาชนทราบ เพื่อหาแนวทางการจดักิจกรรมและ

โครงการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ 

โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
๑.  ด้านกจิกรรมฝ่ายวชิาการ 
      ครูขาดความรู้เร่ืองดา้นหลกัสูตรและองคป์ระกอบของ
หลกัสูตรของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูขาด
ความรู้ดา้นการวดัผลประเมินผล มีทกัษะไม่เพียงพอใน
การสร้างแบบทดสอบ ขาดการวเิคราะห์เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวดัผลและประเมินผล ครูไม่ใชก้ารวดัผลประเมินผล
ตามสภาพจริง ขาดความรู้ดา้นการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการน านวตักรรม
และเทคโนโลยมีาใชก้ารเรียนการสอน ครุไม่น าผลการ
จากการอบรมสัมมนามาขยายผลหรือปฏิบติัใหเ้กิด
ประโยชน์เตม็ท่ี เอกสารท่ีเพิ่มพนูความรู้นอ้ยและครูขาด
ความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมท่ีรับผดิชอบ และการ
ประเมินผลการจดัการงานวชิาการไม่ชดัเจน โรงเรียน
ไม่ไดน้ าผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและ
พฒันาและผูรั้บผดิชอบในการประเมินขาดความช านาญ 

 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
กจิกรรมด้านการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  

       มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน และถือปฏิบติัตาม

ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด และมีการ

ประชาสัมพนัธ์สร้างความเขา้ใจกบัผูน้ าชุมชน เก่ียวกบั

การจดักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น งานประเพณี

ลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต ์การแข่งขนักีฬา เป็น

ตน้ 

โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
๑.  จดัอบรมครูเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 
เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจมากข้ึน 
๒. จดัหาครูเช่นครูนาฏศิลป์ ครูภาษาต่างประเทศ  และ
จดัสรรครูใหต้รงวชิาเอก 
๓.ปรับปรุงดา้นอาคารสถานท่ีใหเ้พียงพอและปลอดภยั 
ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้านอยู่
ประจ า 
๔.ก าชบัใหผู้รั้บผดิชอบงานดา้นการเงินและพสัดุ 
กระจายงานมอบหมายงานใหพ้นกังานครู ใหเ้จา้หนา้ท่ี
รับผดิชอบดา้นการเงินและพสัดุ เขา้รับการอบรมเชิง
ปฏิบติัการดา้นการเงินบญัชีและพสัดุ 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.๒   ด้านกจิกรรมฝ่ายบุคลากร 
     ขาดแคลนบุคลากร เช่น ครูนาฏศิลป์ ครูดนตรี ครู
ภาษาจีน บุคลากรบางสาขามีไม่เพียงพอ ปฏิบติัการสอน
ไม่ตรงตามวฒิุการศึกษา บุคลากรยงัขาดทกัษะการใชส่ื้อ
เทคโนโลย ีครูไม่ครบชั้นเรียนส่งผลกระทบต่อการจดัการ
เรียนการสอน ท าใหก้ารดูแลเด็กไม่ทัว่ถึง 
๓.๓    ด้านการอาคารสถานที ่ 
         -  เพดานชั้น ๔ มีรูร่ัว ส่งผลใหห้อ้ง อ.๑/๓,อ.๒/๓,อ.
๓/๓ เวลาฝนตกน ้าซึมเขา้ห้องเรียน ท าใหห้อ้งเรียนมีน ้า
เตม็พื้นหอ้ง ท าใหจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนไม่ไดต้อ้ง
ออกมาเรียนนอกหอ้ง ตอ้งรอหอ้งแหง้ก่อนถึงเขา้จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
         - โรงอาหาร หลงัคาร่ัว โตะ๊นัง่ทานขา้วมีไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนกัเรียน ท าใหเ้ด็กนัง่แออดักนัเวลารับประทาน
อาหาร 
         -  จุดข้ึนรถรับ ส่งนกัเรียน เวลาหนา้ฝน เด็กเปียกฝน 
เพราะไม่มีหลงัคาเช่ือมต่อจุดข้ึนรถ-รับส่ง 
         -  หอ้งเก็บอุปกรณ์ พลศึกษาไม่มี ท าใหก้ารจดัเก็บ
อุปกรณ์ ไม่เรียบร้อย เวลาใชห้ายาก 
         -  ท่ีแปรงฟันไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน เวลาเด็ก
แปรงฟันตอ้งรอใหเ้สร็จเป็นหอ้ง ๆ  
         -  ขาดสนามเด็กเล่น 
๓.๔ ด้านแผนและงบประมาณ 
     ดา้นเจา้หนา้ท่ียงัขาดความช านาญและความแม่นย  าใน
การปฏิบติังานดา้นการเงินและพสัดุ ท่ียงัมีความเส่ียงอยู ่
จึงแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานการเงินและพสัดุ มีการ
นิเทศงานการเงินและบญัชีจากเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี
เป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 
   ๑.  จดัสรรครูใหต้รงตามวชิาเอกท่ีคลาด 
   ๒. จดัสรรครูใหเ้พียงพอ 
   ๓. จดัการอบรมพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากร 
 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
     บุคลากรท่ีไดรั้บมอบหมายงานท่ีไม่มีความช านาญใน
ลกัษณะงานนั้นๆ ไดมี้การปรึกษาการท างานกบับุคลากร
ในหน่วยงาน และผูท่ี้มีความช านาญในลกัษณะงาน 
 
กองช่าง 
กจิกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
   ๑. จดัประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อผูบ้ริหาร
และผูน้ าชุมชนเก่ียวกบัแผนในการออกปฏิบติังาน
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้นต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้    
  ๒. มอบหมายการปฏิบติังานในหนา้ท่ีใหเ้กิดความชดัเจน 
สร้างความปรองดองเพื่อเกิดความสมานฉนัทใ์นกลุ่มและ
ในองคก์ร 
กจิกรรมด้านงานก่อสร้าง 
   ๑. สร้างแรงจูงใจใหก้บัผูน้ าชุมชน/ประชาชนในพื้นท่ีได้
การปกป้อง ป้องกนั รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบติั
ของส่วนรวมร่วมกนั 
  ๒. พฒันาบุคลากรในหน่วยงาน / จดัสรรบุคลากรเพิ่ม 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างาน 
กจิกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   
   ๑. มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายในประจ าปี  
   ๒. ราคากลางท่ีมีการสืบราคาจากร้านคา้ภายนอก
เน่ืองจากราคาวสัดุก่อสร้างบางรายการไม่ปรากฏในราคา

โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 
๑. เทศบาลควรด าเนินการจดัสรรอตัราก าลงั

พนกังานจา้งมาใหต้รงกบัสาขา 
๒. เทศบาลควรจดัสรรงบประมาณในการอบรม

เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
   บุคลากรท่ีไม่ช านาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดมี้
การปรึกษางานกบับุคลากรในหน่วยงาน และผูท่ี้มีความ
ช านาญในลกัษณะงาน 
 
กองช่าง 
     กิจกรรมการควบคุมของกองช่างตอ้งมีการติดตาม
ประเมินผลทุกระยะ อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเกิดจากตอ้ง
แกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กลางพาณิชยข์องทางราชการ  ใหใ้ชร้าคาอา้งอิงจากแหล่ง
เดียวกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาการประมาณราคากลางไม่ตรงกนั 
 กจิกรรมด้านการจัดท าเอกสาร 
   ๑. ก าหนดขอบเขตและหนา้ท่ีการปฏิบติังานท่ีชดัเจน  
  ๒. มอบหมายงานใหต้รงงานตรงหนา้ท่ี เพื่อสร้างผลงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งความระเบียบ  
 กจิกรรมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
     ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม และจดัสรรงบประมาณ
เพื่อจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบ
สภาพในเบ้ืองตน้ 
 
กองการประปา 

     - มีนโยบาย วธีิปฏิบติั เทคนิค และกลไกต่างๆท่ีช่วยให้
มัน่ใจวา่มีการปฏิบติัตามท่ีผูอ้  านวยการกองการประปา ทั้ง
การป้องกนัหรือลดความเส่ียง ท่ีอาจเกิดข้ึนในการ
ปฏิบติังานท่ีจะส่งผลใหไ้ม่บรรลุตามวตัถุประสงคข์อง
งาน 
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     หน่วยตรวจสอบภายในมีนโยบาย  วธีิปฏิบติังาน ท่ีให้
ความมัน่ใจวา่  เม่ือน าไปปฏิบติัแลว้จะเกิดผลส าเร็จตาม
แผนงานท่ีก าหนดไว ้ วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน  และ
กิจกรรมการควบคุมจะเป็นส่ิงท่ีช้ีใหเ้จา้หนา้ท่ีเห็น
ความส าคญัของการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการประปา 
- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิผลพอสมควร ในกองกองการประปาพบวา่
กิจกรรมการควบคุม มีดงัน้ี 

- แบ่งงานเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานหลกัใหช้ดัเจน บาง
งานอาจใชเ้คร่ืองจกัร และวธีิการจา้งเหมาแทน  
 - จดัหาเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังานให้
ครบถว้น 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมแกไ้ขระบบประปาท่ีมีปัญหา 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ในภาพรวมนบัวา่  หน่วยตรวจสอบ  มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีเหมาะสม  แต่บางกิจกรรมจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรุงแกไ้ขในขั้นตอนการปฏิบติังานในหนา้ท่ีให้
ชดัเจน   
 

 
     


