
๑ 
 

 

 ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลต าบลจันจว้า   
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่   ๓๐  กันยายน   ๒๕๖1 
 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ส านักปลัด 
งานด้านการบริหารงานบุคคล   
๑. หน่วยงานมีพนักงานเป็นจ านวนมากมีการเปลี่ยนแปลง    
ข้อมูลด้านประวัติส่วนตัว  ต าแหน่งและความก้าวหน้าอยู่
ตลอด 
 ๒.  มีระเบียบหลักเกณฑ์จ านวนมากที่เป็นเครื่องมือ
ควบคุมและมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่เสมอและแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงตามความ
เห็นชอบของจังหวัดอยู่ตลอดเวลา 
 ๓.  มีการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดด้วยห้วงระยะเวลาอย่าง
ชัดเจน  และรายละเอียดของเอกสาร  แบบฟอร์ม  และ
ขั้นตอนในทางปฏิบัติมีเป็นจ านวนมาก    
งานด้านกฎหมาย 
 เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน   ได้แก่ 
   ๑. งานทีผู่้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการศึกษารวบรวมปัญหา 
อุปสรรค ในการด า เนิ นการทางด้ านกฎหมายของ
หน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  
   ๒. การรักษาวินัยและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ
พนักงาน พนักงานจ้าง 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

๑. การร้ อง เรี ยน  ร้ องทุกข์   หรื อ อุทธรณ์การ
ด าเนินการทางคดี  พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมาย 

๒. การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
งานนโยบายและแผน 

๑.  ด้านสภาพแวดล้อมภายใน  ตามค าสั่งแบ่งงาน
ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ส านักปลัดมีภารกิจทั้งสิ้น  ๑๓  
งาน  เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว    มีจุดอ่อนคือ การจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  เป็นไปในลักษณะที่กว้าง
เกินไปไม่ได้ระบบกลุ่มเป้าหมาย สถานที่และงบประมาณที่
จะด าเนินการให้ชัดเจน และไม่สอดคล้องกับศักยภาพ

ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของด้านการบริหารงาน
บุคคล  พบว่า  มีการจัดระบบของงานบุคลากรได้เป็น
ระบบ  มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
คน ตามความรู้ความสามารถ  เพ่ือสนองตอบนโยบาย   
โดยให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ   
  
 
 
 
 
กิจกรรมด้านกฎหมาย 

– พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างยังขาดความรู้
เรื่องวินัย และระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ 

 
 
  
 
 
 
 
 
กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
จากการวิ เคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  พบความเสี่ยงในภารกิจ คือ งาน
นโยบายและแผน กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลจันจว้า  จากการติดตามผล พบว่า 
        กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  

แบบ ปค.4 



๒ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
งบประมาณที่มี อยู่   ไม่ ได้มีการส ารวจวิ เคราะห์ถึ ง
ข้อเท็จจริง  ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ท าให้
ภารกิจการจัดท าแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้เท่าท่ีควร 

๒. สภาพแวดล้อมภายนอก 
         ๒.๑. เทศบาลต าบลจันจว้า มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด ๒๓ หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบมาก และความ
ต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการ
บริหารงานมีจ านวนจ ากัด  จึงท าให้การจัดท าแผนพัฒนา  
ไม่สอดรับกับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้น าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
        ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจ านวน
มาก เพ่ือรองรับการน าโครงการไปจัดท าเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ใน
แผนพัฒนาแล้ว โครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถที่
จะน ามาด าเนินการได ้
         ๒.๒. ความสามารถของผู้น าชุมชนในการเชิญชวน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่   ซึ่งพบว่า ชุมชน
แต่ละแห่งยังขาดการประชุมประชาคมที่ถูกต้องและเป็น
ทางการ 
งานงบประมาณ 
     ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
๑.  การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้                   
๒. มีการโอนเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจ้งบ่อย
มาก............................................................                                                         
๓. ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  
(e-laas) ของกรมมีความล่าช้ามากในการเข้าใช้ระบบ 
      ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
๑. ขั้นตอนในการจัดท างบประมาณมีรายละเอียดที่ต้อง
ด าเนินการมากมายมีข้อจ ากัดตางๆ. 
๒. กฎ ระเบยีบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ ของท้องถิ่นไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับ
ความเป็นจริงในการจัดท างบประมาณของเทศบาล และ
รายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมท าให้การจัดท า
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ 

มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยของเทศบาลต าบลจันจว้า  
ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
    ๑. จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชนและประชาชน
ในพ้ืนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น         
    ๒. จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัญหาในการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงยัง
มีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุม
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานงบประมาณ 
     การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงาน 
และไม่ใช้จ่ายงบประมาณตามที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 
มีการโอนลดโอนเพ่ิมและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงบ่อยมาก
และการใช้ระบบสารสนเทศในการเข้าบันทึกระบบใน
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)เป็นป้าน
อย่างล่าช้า ท าให้ต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลเป็น
เวลานานมาก 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือผู้น าหมู่บ้าน
ชุมชนภายนอกยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท าให้การจัดท า
งบประมาณไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นจึงมี
การเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการในรายละเอียด
งบประมาณใหม่ 
 
งานทะเบียนราษฎร…… 

๑. การใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ล่าช้าอัน
เนื่องจากระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบงานทะเบียน
(ระบบคอมพิวเตอร์) 

๒.  
๓. ความพ่ึงพอใจในการใช้บริการงานทะเบียนราษฎร

ในการให้บริการ 
๔. สถานที่ส านักทะเบียนท้องถิ่น ในการให้บริการงาน

ทะเบียนราษฎร 
 
………………………………… 
งานทะเบียนพาณิชย์ 
๑.การให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์การจดทะเบียนผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต(ระบบคอมพิวเตอร์)ล่าช้า 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.  ด้านสภาพแวดล้อมภายภายใน 
     ๑.๑   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอกับพื้นท่ีที่
....รับผิดชอบและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่รับผิดชอบการสั่งใช้
ก าลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจาก(อปพร.)ส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพท านาท าสวน 
และรับจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่  จึงท าให้มีก าลังในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและท าให้เกิดความล่าช้าในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   ๑.๒  ขาดวัสดุ–อุปกรณ์ที่ มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากจ ากัดด้วยงบประมาณที่จะ
สามารถน ามาด าเนินงานได ้
 

 
 
 
 
 
 
งานทะเบียนราษฎร 
๑. เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างส านักทะเบียนท้องถิ่นกับส านักทะเบียน
กลางมีความล้าช้า ต้องประสานผู้ให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตให้ปรับปรุงเร็วขึ้นกว่าเดิม 
๒. ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงและพัฒนา 
พฤติกรรมมารยาท ในการให้บริการ และความรู้
ความสามารถในกฎระเบียบข้อกฎหมาย 
๓. จัดพื้นที่ส านักทะเบียนให้สะดวกแก่ผู้มารับบริการและ
ลดขั้นตอนในการให้บริการเพ่ือความรวดเร็ว  
 
งานทะเบียนพาณิชย์ 
     - เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่างส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้ากับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามีความล้าช้าต้องประสานผู้ให้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตให้ปรับปรุงเร็วขึ้นกว่าเดิม 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยยัง
ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทียังมีความ
เสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
๒.  การติดตาม  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรม
การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า  และกิจกรรม
การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องด าเนินการจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๒.   สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
        ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้บ้านเรือน
ราษฎรเสียหาย  ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  
พ้ืนผิวถนนได้รับความเสียหายเป็นอันตรายต่อประชาชนที่
สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก  และเมื่อถึงฤดูแล้ง  ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค – 
บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง
เป็นปัญหาใหญ่ในช่วงปีที่ผ่านมาและยังไม่สามารถหาทาง
ป้องกันได้ท าได้เพียงแค่หาทางแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน
เท่านั้น 
งานธุรการ 
๑.   ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
     ๑.๑  สถานที่ในการจัดเก็บเอกสารของงานสารบรรณ
กลาง มีไม่เพียงพอ ซึ่งงานสารบรรณกลาง  เป็นหน่วยงานที่
จัดเก็บเอกสาร  หนังสือรับ –ส่ง ประกาศ  ค าสั่ง  ของทุก
หน่วยงานไว้  ซึ่งเมื่อสิ้นปี  พ.ศ. ของทุกปี จะมีแฟ้มเอกสาร
เป็นจ านวนมากท าให้สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ  
เนื่องจากห้องเก็บเอกสารคับแคบ และไม่ปลอดภัยในการ
จัดเก็บเอกสารและยากต่อการสืบค้น        
     ๑.๒  การลงเลขรับ-ส่ง  ค าสั่งและประกาศ เขหนังสือ
รับรอง  บางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สาร
บรรณกลาง  โดยไม่ได้ระบุชื่อเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้
ไว้กับธุรการกลาง  ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร  
หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
     ๒.๑   การรับการส่งหนังสือยังล่าช้าเนื่องจากหนังสือ 
ในตู้เอกสารอยู่ที่อ าเภอจะมีหนังสือในช่วงเวลา10.00 น. 
แต่เจ้าหน้าที่มาทางานในช่วงเวลา 08.00 น. ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการรับหนังสือและการประชาสัมพันธ์ในกรณี
ที่เป็นหนังสือเร่งด่วน 
     ๒.๒  งานบริหารงานทั่วไปหนังสือเข้ามามีจ านวนมาก
และบางองค์กรส่งหนังสือมาให้ล่าช้ากว่าก าหนดการตอบรับ
มีระยะเวลาจ ากัด 
งานกิจการสภา 
๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
     ๑.๑  การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาในญัตติ                       
ขออนุมัติต่าง ๆ ซึ่ งแต่ละกองมีการส่ง เอกสารล่าช้า  
เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสารอยู่บ่อยครั้ง  ท าให้งานกิจการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานธุรการ 

๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ เก็บรักษา
เอกสารระบบงานสารบรรณกลางทั้งหมด จึงไม่มีสถานที่
เพียงพอต่อการเก็บเอกสารเนื่องจากพ้ืนที่ห้องส านักปลัด 
ชั้น ๑  มีบริเวณคับแคบ 

๒. มีการติดตาม  ตรวจสอบโดยหัวหน้าส านักปลัด 
ในการก ากับดูแล เป็นประจ าทุกวันศุกร์  ท าให้สามารถ
ติดตามเรื่องมารวบรวมไว้ที่งานสารบรรณกลางได้ครบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานกิจการสภา 
     ๑.เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานยังมีความรู้น้อยด้าน
กิจการสภาท าให้การปฏิบัติงาน กิจการสภาของเทศบาล
ต าบลจันจว้าไม่ถูกต้องเรียบร้อยเท่าที่ควร 
 



๕ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
สภาไม่สามารถรวบรวมจัดส่งให้กับสมาชิกสภาภายใน                    
๓ วันก่อนการประชุมได้  หรือจัดส่งให้ได้แต่ล่าช้า 
     ๑.๒  รายงานการประชุม มีการแก้ไขภายหลังเมื่อเรื่อง
ที่น าเสนอต่อสภาได้ผ่านการอนุมัติจากสภาและจัดท าเป็น
รายงานเรี ยบร้อยแล้ว   ในบางครั้ ง  มีการ ขอแก้ ไข
รายละเอียดในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
๒.   สภาพแวดล้อมภายนอก 
      การประชุมสภา การประชุมสภาองค์การองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ถื อ เป็ นกระบวนการหนึ่ ง ที่ มี
ความส าคัญ ในการน าไปสู่ความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคน                     
ในชุมชนเนื่องจากที่ผ่านมานั้นสมาชิกสภาเทศบาลประสบ
ปัญหาขาดความเข้าใจกฎระเบียบกติกาและรูปแบบการ
ประชุมประกอบกับขาดการวางแผนล่วงหน้ามีกระบวนการ
ในการประชุมสภาที่ไม่ชัดเจน ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการประชุมที่ยาวนาน และขาด
หลักวิธีการจดรายงานการประชุม ท าให้สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เกิดความเบื่อหน่าย ท าให้
การประชุมไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะท าให้มตินั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
งานพัฒนาชุมชน 
๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี
ธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือในนามบุคคลที่รับมอบอ านาจ
เป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิในกรณีผู้สูงอายุ หรือในนามผู้ดูแล
กรณีคนพิการ ซึ่งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพของเทศบาลต าบล
จันจว้าส่วนมากประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด .๒.  
สภาพแวดล้อมภายนอก 
      เทศบาลต าบลจันจว้า มีอาณาเขตที่กว้าง จึงท าให้มี
ประชากรจ านวนมาก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่
มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจึงมีจ านวนมากไปด้วยตามสัดส่วน
จ านวนประชากร จ านวนเงินเบี้ยยังชีพที่ต้องจ่ายให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในแต่ละเดือนเป็น

 
 
 
 
 
 
      ๒.  การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาในญัตติขอ
อนุมัติต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกองมีการส่งเอกสารล่าช้าเนื่องจาก
มีการแก้ไขเอกสารอยู่บ่อยครั้งท าให้งานกิจการสภาไม่
สามารถรวบรวม จัดส่งให้กับสมาชิกสภาภายใน ๓ วัน
ก่อนการประชุมหือจัดส่งให้ได้แต่ล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ แลผู้ป่วย
เอดส์ จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง พบว่า “กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์” มีการควบคุมที่
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง
คือ ความปลอดภัยในการน าเงินสดลงไปจ่ายให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพใน
พ้ืนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
จ านวนที่สูงมาก ซึ่งต้องเบิกเงินสดเพ่ือมาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพ 
งานสวัสดิการและสังคม 

กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์แลกิจกรรม   
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
๑.   ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามค าสั่งแบ่งงาน ,  ของงานสวัสดิการสังคม งานด้าน
กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์   ยังมีจุดอ่อน  เกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ครบถ้วน
ต า ม ก า ห น ด เ ว ล า   ซึ่ ง เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก  
สภาพแวดล้อมภายใน  คือ‘  ค าสั่งแบ่งงาน ,   เนื่องจาก
งานสวัสดิการสังคมมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคนเดียว ซึ่งอาจ
เกิดผลเสียแก่ทางราชการ การออกไปส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่
ทุกครั้งจะต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางบางครั้งต้องใช้
รถยนต์ส่วนตัว ท าให้ต้องเสียค่าเชื้อเพลิงด้วยตนเอง ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ ได้ทั้งหมด  
เป็นต้น 
๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก  
     การเดินทาง, เนื่องจาก   เทศบาลต าบลจันจว้าเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจมากจึงท าให้การใช้รถยนต์ต้องพลัดกันใช้ 
ระยะทางในแต่ละหมู่บ้านจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางไป
ส ารวจพ้ืนที่ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกส ารวจพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด  จึงเป็น จุดอ่อน เป็นความเสี่ยง  ที่ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงป้องกันความสูญเสียของทางราชการ 
 
งานวิชาการเกษตร 
     ภารกิจการของการส่งเสริมการเกษตรเนื่องจากพ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้าประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพท า
นา ท าไร่ ปลูกต้นยางพารา ปลูกสับปะรด และมันส าปะหลัง
ในต าบลจะมีองค์กรสหกรณ์ผู้ใช้น้ ามีการประชุมเพ่ือหาตกลง
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าผู้ประกอบอาชีพท านา 
ผลกระทบส่วนมากที่ชาวนาได้รับความเดือดร้อนก็คือ เรื่องน้ า
ท่วมและเรื่องข้าวเป็นโรคและช่วงหน้าแล้งก็จะไม่น้ าท านาท า
ให้พืชผลทางเกษตรได้รับความเสียหาย 
 
 
 
 

 
 
งานสวัสดิการและสังคม 
งานสวัสดิการสังคม  ได้วิเคราะห์ประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  ตามภารกิจ  ที่ปรากฏตาม
ค าสั่งแบ่งงานงานสวัสดิการ  ในภารกิจ  ๒ งาน  คือ   
(๑) งานสังคมสงเคราะห์  (๒) งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี 
  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุม ผลการประเมินพบว่า  
     ๑.  จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม   ที่
ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ   กิจกรรมงานสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียงคนเดียวท าให้การควบคุม
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  และหลายโครงการ
อาจดูแลไม่ท่ัวถึง  พบความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการจัดท า
แผนการปรับปรุง   
     ๒.  จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบว่า มีกิจกรรม   ที่
ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงคือ   กิจกรรมด้านสังคม
สงเคราะห์ซึ่งกิจกรรม งานสวัสดิการสังคม   ผลการ
ประเมิน กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์และ ส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาสตรี  เท่านั้นที่งานสวัสดิการสังคม
จะต้องมาท าแผนการปรับปรุง และวิเคราะห์ประเมิน
รายงานในคราวต่อไป 

 
 
งานวิชาการเกษตร 
     จากการติดตามประเมินผลของทางเทศบาลยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ต้องด าเนินการส่งเสริมให้ปลูกหญ้า
แพรกเพ่ือป้องกันตลิ่งพังไม่ให้น้ าเข้าท่วมนาของชาวนาซึ่ง
อยู่ระหว่างส่งเสริมและสร้างความเข้าใจและอบรมให้
ความรู้ถึงคุณประโยชน์และอยู่ระหว่างการปลูกต้นไม้เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวซึ่งต้องด าเนินการปลูกต้นไม้เพ่ิม และต้อง
มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการบริหารจัดในการ
อาชีพทางการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 



๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองคลัง 
     สภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามบันทึกการแบ่งงานในหน้าที่ของกองคลังได้แบ่ง
งานในหน้าที่อย่างชัดเจน  บุคลากรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์   เมื่อได้ด าเนินการ
ประเมินการแบ่งงานในหน้าที่แล้วมีระบบการควบคุมที่มี
ความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง 
       ประสิทธิภาพของบุคลากร  ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และกองคลัง
ก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการอบรม
เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่อยู่เสมอ เช่น อบรม
การเงิน การคลัง งานแผนที่ภาษี งานพัสดุ และงานอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ด้านจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่   ผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลจันจว้า เป็นผู้น าที่ดี ซึ่งได้รับการ
ยอมรับในเรื่องความรู้ ความสามารถในการบริหาร
จัดการองค์กรเป็นอย่างดี   
 
 
กองการสาธารณสุข 
งานด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๑.กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
    -จัดท าโครงการอบรมแกนน าในการป้องกันปัญหา 
     หมอกควัน โดยมีกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ 
    ประชาชน เรื่องสาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควันและ 
     ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาหมอกควัน ,แนวทางการ 
    ป้องกันปัญหาหมอกควัน ,การจัดการเศษวัสดุที่ 
    เหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผา  
 
    -ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน เพ่ือขอความ  
     ร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง 
 
    -จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่สาธารณะในเขต 
     เทศบาลต าบลจันจว้า 
      
 
 
 

กองคลัง 
      ผลการประเมินพบว่า กองคลังมีภารกิจตาม
โครงสร้างและค าสั่งแบ่งงาน ๒ ฝ่าย คือ  ฝ่าย
บริหารงานคลัง  ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔  มีความเหมาะสมเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการสาธารณสุข 
ผลการประเมิน พบว่า 
งานด้านสิ่งแวดล้อม 
    -ประชาชนในพื้นท่ีมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลมากขึ้น 
     แต่การคัดแยกและจัดการขยะอินทรีย์ยังมีน้อยท าให้ 
     ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลดลงเพียง 
     เล็กน้อย 
 
    -ประชาชนในพื้นท่ียังมีการเผาฟางข้าวและ 
     เศษวัชพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประกอบกับการเผาป่า 
     ของประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้เกิดปัญหา 
     หมอกควันในพื้นท่ี 
 
    -ปลูกต้นไม้ในพื้นที่จ านวน ๒,๓๒๙ ต้น  เพิ่มพ้ืนที่  
     สีเขียว ๔,๕๔๖ ตารางเมตร 
 
 
 
 



๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
งานสาธารณสุข 
 ๑.กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
    -จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
    -เผยแพร่ให้ความรู้ผ่านสื่อ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล 
    -พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุม                  
    โรคไข้เลือดออก 
    -ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย     
     ทุก ๗ วัน 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี้ 
      งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อภาระงานในพ้ืนที่ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ไม่เอ้ือต่อภาระงานที่ปฏิบัติจริง 

 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
กิจกรรมด้านการจัดแบ่งงานตามหน้าที่และภารกิจงาน 

๑. จากสภาพแวดล้อมภายใน   
โรงเรียนเทศบาล  1 ต้นยาง ด้านการจัดบุคลากร

ให้ท างานการเงิน พัสดุ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายซึ่ง
บุคลากรยังขาดความช านาญด้านการเงินและพัสดุเนื่องจาก
มีภาระงานสอนและมีงานรับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุ  
และขาดการกระจายงาน จึงท าให้งานล่าช้าและเกิดความ
เสี่ยงด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน และครูไม่ให้ความ
ร่วมมือในการส่งงานหรือโครงการต่าง ๆ ท าท าให้งานล่าช้า 
        ๒.  จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ  ยังมีการศึกษาระเบียบกฎหมายให้มีความแม่นย าไม่
เพียงพอ  โดยเฉพาะงานการเงิน,บัญชี และพัสดุ   
 
 

งานสาธารณสุข 
    -การจัดอบรมให้ความรู้และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
     ท าให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 
     มากขึ้น 
    -การส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย  
     ทุก ๗ วัน พบว่า ค่าร้อยละของบ้านที่พบลูกน้ ายุงลาย  
     บางหมู่บ้านมีค่าเกิน ๑๐ , ค่าร้อยละของภาชนะ 
     ในวัดและโรงเรียนที่พบลูกน้ ายุงลายบางแห่ง 
      มีค่ามากกว่า ๐ 
    -พบประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลจันจว้า  
     ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน ๒ ราย 
 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษายังมีกิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม และต้องน าไปจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
๑.  ผลสรุปสภาพแวดล้อมการควบคุมกิจกรรมด้านการ
จัดแบ่งงานตามหน้าที่และภารกิจงานยังไม่มีการก าหนด
ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  โดย
เฉพาะงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน ยังมีการ
ควบคุมไม่เพียงพอท าให้งานล่าช้า   
๒.  ก าชับให้ครูทุกคนมีการวางแผนก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

๑. ครูไม่ตรงตามวิชาเอก 
๒. ครูไม่เพียงพอ 

ครูส่วนมากเป็นบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการ
สอนและการปฏิบัติงาน 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
     ด้านปัจจัยภายใน   
     การจัดการแบ่งงานตามหน้าที่และภารกิจของงานที่
มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จันจว้า ในส่วนของด้านงานเอกสาร งานสารบรรณ  งาน
การเงิน และงานพัสดุ ทางด้านบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
งานดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจใน
ส่วนของการปฏิบัติงาน ความช านาญ และความแม่นย าใน
งาน นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาความเสี่ยงในเรื่องของบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อภาระงาน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน ท าให้เกิดการผิดพลาดของงาน และงาน
ล่าช้าขึ้นได้ 
        ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน มีการรายงานปี
ละครั้ง ซึ่งความถี่ในการรายงานผลการด าเนินงานน้อย
เกินไป อาจจะท าให้บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นใน
ปฏิบัติงาน 
 
 
กองช่าง 
   ๑.๑  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
 มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
- งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในแต่ละปีงบประมาณท าให้
ไม่สามารถสนองตอบความต้องการให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการ 
   ๑.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง       มีความ
เสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
- ปริมาณงานที่มีจ านานมากเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากร        
- ผู้รับจ้างเข้าท างานก่อน มีหนังสือแจ้งเข้าด าเนินการ  
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง/ใช้วัสดุไม่ตรงกับประมาณราคาและแบบ
แปลนตามท่ีเทศบาลก าหนด      
  ๑.๓. กิจกรรมด้านการจัดท าเอกสาร บุคลากรขาด

โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 
- ให้ครูที่มีความสามารถสอนตามความถนัด 
- โรงเรียนจ้างครูเพ่ิมเติม 

มีการติดตามนิเทศการสอนและการท างานจากบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญ 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
     การมอบหมายจัดแบ่งงานให้กับบุคลากร มีปัญหาใน
เรื่องของการความรู้ ความช านาญ และความแม่นย าใน
ลักษณะของงาน ปัญหาในเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายและความถ่ีในการรายงานผล
การด าเนินงานที่น้อยเกินไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
      สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนโยธาได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามค าสั่งแบ่ง
งานในภารกิจ  ๒ ฝ่าย คือ 
    ๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
    ๒. ฝ่ายการโยธา 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า พบจุดอ่อนที่เกิดขึ้น
ใหม ่ในกิจกรรมอ่ืน  คือ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  
กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง กิจกรรมด้านการ
จัดท าเอกสาร กิจกรรมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล  และกิจกรรมด้านการซ่อมแซมสิ่ง



๑๐ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเนื่องจากลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบไม่ตรงกับสายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ท าให้การจัดท าเอกสารเกิดความผิดพลาด
อยู่บ่อยครั้งและเกิดความล่าช้า 
  ๑.๔. กิจกรรมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล บุคลากรไม่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน  
วัสดุอุปกรณ์ในปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอในการให้บริการ
ตรวจเช็คเบื้องต้น  
  ๑.๕. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในแต่ละปีงบประมาณท าให้
ไม่สามารถสนองตอบความต้องการให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการ 
- ไม่มีการจัดท าทะเบียนเบิก-รับ วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า    
 
 
 กองการประปา 

๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในหลายลักษณะงาน   
และปริมาณผู้ใช้บริการน้ าประปามีเป็นจ านวนมาก 

๒. ระบบประปาบางแห่งที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจมี
ความช ารุดต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม 

๓. วัสดุอุปกรณ์รวมถึงยานพาหนะในการปฏิบัติงาน
ยังมีไม่เพียงพอ 

๔. คุณภาพน้ าประปาบางแห่งยังไม่ดีเท่าที่ควรยังมี
การตรวจพบแบคทีเรียและสนิมเหล็กเกินมาตรฐาน 

๕. รายได้ยังไม่เพียงพอในการบริหารงานงบประมาณ 
ต้องขอรับการอุดเงินจากเทศบาลต าบลจันจว้า 

๖. กองการประยังไม่มีส านักงานในการปฏิบัติงาน
อย่างถาวร   และยังขาดตู้และบริเวณในการจัดเก็บเอกสาร   
พ้ืนบริเวณในปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 
 
 
 
 
 

สาธารณูปโภค ซึ่งต้องมีการติดตามตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการประปา 
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
- จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 
- วัสดุเครื่องมือไม่พร้อมท างานในกรณีฉุกเฉิน 
- คุณภาพน้ ายังไม่ดีเท่าท่ีควรยังตรวจพบแบคทีเรีย 
และสนิทเหล็ก 
- แรงดันน้ าไม่เพียงพอท าให้น้ าไหลช้า 
- ไม่มีส านักงานที่เป็นเฉพาะส่วนของกองการประปา 
- ขาดตู้ในการจัดเก็บเอกสาร 
- ยานพาหนะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- ระบบท่อจ่ายน้ ามีการใช้งานมานาน 
- รายได้ยังมีไม่เพียงพอในการบริหารกิจการ 
   
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
- ในปีงบประมาณทีผ่านมามีการขุดลอกแหล่งน้ าที่ใช้ใน
การสูบน้ าดิบท าให้เกิดความขุ่นของน้ าเพ่ิมมากขึ้น 
 
      
 
 



๑๑ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติท่ีดี   เอ้ือต่อ
การควบคุมภายใน  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความ
ซื่อสัตย์สุจริต  มีรูปแบบการท างานที่เหมาะสม   ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เช่น  ส่งบุคลากรเข้า
อบรมในโครงการต่าง ๆ   เพื่อน ามาพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร   การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กร   สามารถแสดงความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่   ตลอดทั้งมีการ
แบ่งงานในหน้าที่อย่างชัดเจน  บุคลากรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และหัวหน้าหน่วยงานได้ท า
หน้าที่เป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยตรวจสอบภายใน  
ในภาพรวมมีความเหมาะสมแต่มีปัญหาในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะด้าน  มีมาตรฐานในการ
ท างาน และมีบุคลากรไม่เพียงพอ แต่ได้มีการแก้ปัญหาใน
เบื้องต้นด้วยการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ  เอกสารต่าง ๆ  
และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เอง  เพ่ือน ามาปรับใช้ซึ่ง
ไม่ใช่ปัญหาที่ส าคัญท่ีสุด 

 
     


