
๒๐ 
 

 

 ๓.  กิจกรรมการควบคุม 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   
๑. มีการกระจายอัตราก าลังในแต่ละงานที่รับผิดชอบและ

มีจัดสรรอัตราก าลัง เ พ่ิมในงานที่ขาดแคลนอย่าง
เหมาะสม 

๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ดูแลควบคุม
เข้ารับการอบรมเพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 

๓. มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างละเอียด
รอบคอบตามสายการบังคับบัญชา 

๔. มีการการมอบหมายงานตามอ านาจหน้าที่   ความ
รับผิดชอบให้เกิดความชัดเจน 

๕. มีการตรวจสอบข้อมูลในแฟ้มประวัติของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

๖. เข้ารว่มประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานและ
แนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมด้านกฎหมาย 
๑. เทศบาลได้ส่งหัวหน้าส านักปลัด หัวหน้ากอง

หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้ารับการอบรม
หลักสูตรวินัยเบื้องต้น 

๒.  มีจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรในองค์กรตามที่ระเบียบ
ก าหนด อาทิ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๓. มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของแต่ละต าแหน่ง 
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายน่ารู้

เป็นรายๆ 
กิจกรรมงานนโยบายและแผน 

๑. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า 
๑.๑  วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดง

ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อ

ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่อาจป้องกันหรือลด
ความเสี่ยงได้ทั้งหมด เพราะยังพบว่าการปฏิบัติยังคงเกิด
ความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาด 

จึงควรมีการติดตามผลการควบคุมเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมสม่ าเสมอเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ที่
บังคับใช้ขึ้นใหม่หรือปรับปรุงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา และมี
การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  และควรเพ่ิม
การตรวจสอบข้อมูลของพนักงานในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ
เป็นประจ าทุกเดือน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ทราบสาเหตุแล้วน ามาปรับปรุง แก้ไข 

๑.๒  จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล. ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ครัง้ที่เทศบาลออกประชาคม 

๑.๓  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายเข้าร่วมในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาร่วมกัน          

๑.๔  จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัญหาในการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 

๑.๕  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึง
ประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด  ช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตน 

๑.๖  จัดท าโครงการ หมู่บ้านน าร่องในการเป็นต้นแบบ
ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่
ระเบียบ ฯก าหนดประชาชนได้ทันที  เมื่อมีสาธารณภัย
เกิดข้ึนในพื้นท่ี 
งานงบประมาณ 
๑.  มีแผนด าเนินงานของเทศบาลเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน        
๒.  มีระเบียบฯและหนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรองรับในการปฏิบัติงาน 
 
งานทะเบียนราษฎร 
     ๑.  ประสานงานศูนย์การบริหารการทะเบียนภาค ๕         
.-ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ                                 
.-ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
    ๒.  ปรับปรุงแก้ไขระบบการให้บริการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอบรมพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายและการให้บริการ..           
    ๓.  ปรับปรุงพื้นท่ีภายในส านักทะเบียนราษฎรให้
เหมาะสม   ก าหนดล าดับขั้นตอนของผู้รับบริการอย่างเป็น
ระบบ 
 
งานทะเบียนพาณิชย์ 
    ๑.  ปรับปรุงระบบความเร็วในการรับส่งข้อมูลของผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
    ๒.  ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลจันจว้า จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ   ให้สามารถ
ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ตั้งแต่     ก่อน
เกิ ดภั ย  ขณะ เ กิ ดภั ย  และหลั ง เ กิ ดภั ย  ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ซึ่ งสอดคล้องกับ                   
หลักกฎหมาย และครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท   

๒.  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย 
      ๒.๑  เร่งรัดการฝึกอบรมทบทวน  เพ่ือเพ่ิมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลัง
หลักในหมู่บ้าน/ต าบลในการปฏิบัติการการช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันที  เมื่อมีสาธารณภัยเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
      ๒.๒   พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง  และฝึกวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือให้
เกิดความรู้ความช านาญ 
      ๒.๓  จัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือขออัตราก าลังด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือรับผิดชอบในงาน
ป้องกัน ฯ โดยตรง 
      ๒.๔  จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน 
       ๒.๕  ตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่
เรียกใช้งาน 
งานธุรการ 

๑. ในการออกเลขหนังสือ รับ-ส่ง ค าสั่ง ประกาศให้
เจ้าหน้าที่ธุรการกลางเป็นผู้ควบคุมดูแลการออกเลขส่ง 
พร้อมเจ้าของเรื่องน าเอกสารให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้ 

๒. หากมีการจองเลขรับ-ส่ง ค าสั่ง ประกาศ จะให้ผู้
จองเขียนรายชื่อตนเองในการจองไว้ด้วย เพื่อจะได้สามารถ
ติดตามเรื่องได้ 

๓. มีการตรวจสอบ การออกเลข รับ-ส่ง หนังสือ 
ค าสั่ง ประกาศ ทุกวันศุกร์เพ่ือติดตามเรื่องและรวบรวมไว้
ในงานสารบรรณกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
งานกิจการสภา 

๑. จัดการประชุมของฝ่ายผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
ราชการในการพิจารณาเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลในการ
เปิดสมัยการประชุมสภาเทศบาลในแต่ละสมัยตามที่ก าหนด 

๒. จัดท าข้อเสนอญัตติต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อ
พิจารณาในการบรรจุเข้าในวาระการประชุมสภาตาม
ระเบียบก าหนด 

๓. จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องรวบรวมน าส่งให้สภา
เทศบาลในการพิจารณา 

๔. เข้าร่วมประชุมในการนัดประชุมสภาเทศบาล 
งานพัฒนาชุมชน 

๑. มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นชุดรักษาความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสด
จากธนาคาร 

๒. มีการบันทึกรายงาน และการส่งมอบเงินให้กอง
คลังเทศบาลต าบลจันจว้าตรวจสอบทุกครั้ง 
งานวิชาการเกษตร 

๑. มีการจัดท าโครงการร่ วมกันปลูกต้นไม้ พ้ืนที่
สาธารณะ สองข้างถนน เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชนลด
ปัญหาโลกร้อน และจะมีการปลูกเพ่ิมเติมอีกซึ่ งต้อง
ด าเนินการต่อไป 

๒. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ ก าจัดขยะ การคัดแยกขยะ เพ่ือลด
ปัญหาโลกร้อน 
 
 
กองคลัง 
        หน่วยงานมีนโยบาย  วธิีปฏิบัติงาน  ที่ให้
ความมั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จ
ตามภารกิจ  วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและ
กิจกรรมการควบคุมจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้บุคลากรใน
หน่วยงานเห็นความส าคัญของการด าเนินงานให้
บรรลุผลส าเร็จ 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 
ในภาพรวมนับว่าหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่
เหมาะสม  แต่บางกิจกรรมจ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
งานการเงินและบัญชี 
๑) การวางแผนการเบิกจ่ายเงิน  การปรับปรุง 
คือ 
- ซักซ้อมท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน
เกี่ยวกับความส าคัญของ  แผนการเบิกจ่ายเงิน 
- ส ารวจความต้องการใช้งบประมาณก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ 



๒๔ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น าข้อมูลมาทบทวนกับแผนการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนดไว้
เดิม เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกัน 
๒)  การเบิกจ่ายเงิน การปรับปรุง คือ 
- ด าเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งกองคลังและแจ้งให้
ปฏิบัติตามระเบียบฯ  / หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
๓)  การบันทึกบัญชีและการรายงาน การปรับปรุง คือ 
- ควรมีระบบอินเตอร์เน็ตส ารอง 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมในระบบเพ่ือให้
มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ  ปฏิบัติงานในระบบ ดังนี้ 
- ระบบ  e-LASS 
- ระบบ GFMIS Web  Online (e-Token keys) 
-  ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(สปสช.) www.nhso.go.th 
- ระบบ MCS-WEB 
- ระบบ e-pension  
 
งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๑. การวางแผนการจัดหาพัสดุ การปรับปรุง คือ 
- ซักซ้อมท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน
เกี่ยวกับความส าคัญของ  แผนความต้องการพัสดุ 
- ส ารวจความต้องการใช้พัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณ 
- น าข้อมูลมาทบทวนแผนความต้องการพัสดุที่ก าหนดไว้
เดิม ปรับปรุงให้สอดคล้อง 
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง การปรับปรุง คือ 
 - ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายการพัสดุ
ที่จะด าเนินการจัดซื้อว่าเป็นพัสดุประเภทใด 
- จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณให้ชัดเจนครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันตามระบบงบประมาณ 
- หัวหน้าหน่วยงานคลังตรวจสอบประเภทพัสดุที่ระบบใน
รายงานขอซื้อขอจ้างและสอบทานทะเบียนคุม
งบประมาณประกอบทุกรายการ 
๓. การควบคุมพัสดุ การปรับปรุง คือ 
- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายการ
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง กับทะเบียนคุมทรัพย์สินและ
รายละเอียดครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 
๔. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ e-GP การปรับปรุง คือ 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ

http://www.nhso.go.th/


๒๕ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (ระบบ e-GP) เพ่ือให้มีความเข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในระบบ 
๕. การคืนหลักประกันสัญญา การปรับปรุง คือ 
- ให้เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามเอกสารการส่งมอบจาก
เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างแล้วเสร็จ 
- ให้เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามรายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือแจ้งให้คู่สัญญามาขอรับ
หลักประกันคืนกรณีพ้นภาระค้ าประกัน 
- ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาเป็นเงิน
สด และหนังสือค้ าประกันตามประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๑. การรับเงิน  การปรับปรุงคือ 
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ / หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงินให้รัดกุม
เหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ก าหนดให้มีการตรวจยอดเงินกับหลักฐานการรับเงินทุก
ครั้ง 
- จัดท ารายงานทางการเงินทุกสิ้นวันและสอบทานโดยผู้มี
อ านาจ 
- ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิคส์และจัดท าเป็นคู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติ 
๒. การพัฒนารายได้  การปรับปรุงคือ 
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ / หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
- ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษี   
และค่าธรรมเนียม  ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพันธ์การก าหนด  วัน  เวลา  สถานที่ในการ
บริการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ช าระภาษี ส ารวจการเกิดขึ้น
ของป้าย/ร้านค้า  และท าหนังสือแจ้งการช าระภาษี 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองการสาธารณสุข 
งานสิ่งแวดล้อม 
     -อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนเรื่องการจัดการ 
     ขยะมูลฝอยทั่วไป ,ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
     ในการคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์และ 
     ขยะอันตรายในครัวเรือน,สร้างชุมชนต้นแบบ 
     ในการจัดการขยะมลูฝอย อย่างน้อย ๓ แห่ง 
    -ท าหนังสือประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้าน เพ่ือขอความ 
ร่วมมืองดการเผาในที่โล่ง 
    -ปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 
งานสาธารณสุข 
    -อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
    -สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายทุก ๗ วัน เป็นต้น 
    -จัดเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑. เบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ในข้อระเบียบ 
กฎหมาย ที่เก่ียวข้องในการจัดกิจกรรมและโครงการ 
ให้ประชาชนทราบ เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรม
และโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
๑.  ด้านกิจกรรมฝ่ายวิชาการ 
      ครูขาดความรู้เรื่องด้านหลักสูตรและองค์ประกอบของ
หลักสูตรของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูขาด
ความรู้ด้านการวัดผลประเมินผล มีทักษะไม่เพียงพอในการ
สร้างแบบทดสอบ ขาดการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดผลและประเมินผล ครูไม่ใช้การวัดผลประเมินผลตาม

กองการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
            มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน และถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมี
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชน 
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น งาน
ประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ การแข่งขัน
กีฬา เป็นต้น 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
๑.  จัดอบรมครูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจมากข้ึน 
๒. จัดหาครูเช่นครูนาฏศิลป์ ครูภาษาต่างประเทศ  และ
จัดสรรครูให้ตรงวิชาเอก 
๓.ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ให้เพียงพอและปลอดภัย 
ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่
ประจ า 



๒๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
สภาพจริง ขาดความรู้ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้การเรียนการสอน ครุไม่น าผลการจากการอบรม
สัมมนามาขยายผลหรือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เต็มที่ 
เอกสารที่เพ่ิมพูนความรู้น้อยและครูขาดความรู้ความเข้าใจ
ในกิจกรรมที่รับผิดชอบ และการประเมินผลการจัดการงาน
วิชาการไม่ชัดเจน โรงเรียนไม่ได้น าผลการประเมินมาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาและผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินขาดความช านาญ 
๓.๒   ด้านกิจกรรมฝ่ายบุคลากร 
     ขาดแคลนบุคลากร เช่น ครูนาฏศิลป์ ครูดนตรี ครู
ภาษาจีน บุคลากรบางสาขามีไม่เพียงพอ ปฏิบัติการสอนไม่
ตรงตามวุฒิการศึกษา บุคลากรยังขาดทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ครูไม่ครบชั้นเรียนส่งผลกระทบต่อการจัดการ
เรียนการสอน ท าให้การดูแลเด็กไม่ทั่วถึง 
๓.๓    ด้านการอาคารสถานท่ี  
         -  เพดานชั้น ๔ มีรูรั่ว ส่งผลให้ห้อง อ.๑/๓,อ.๒/
๓,อ.๓/๓ เวลาฝนตกน้ าซึมเข้าห้องเรียน ท าให้ห้องเรียนมี
น้ าเต็มพ้ืนห้อง ท าให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ได้
ต้องออกมาเรียนนอกห้อง ต้องรอห้องแห้งก่อนถึงเข้าจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
         - โรงอาหาร หลังคารั่ว โต๊ะนั่งทานข้าวมีไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักเรียน ท าให้เด็กนั่งแออัดกันเวลารับประทาน
อาหาร 
         -  จุดขึ้นรถรับ ส่งนักเรียน เวลาหน้าฝน เด็กเปียก
ฝน เพราะไม่มีหลังคาเชื่อมต่อจุดขึ้นรถ-รับส่ง 
         -  ห้องเก็บอุปกรณ์ พลศึกษาไม่มี ท าให้การจัดเก็บ
อุปกรณ์ ไม่เรียบร้อย เวลาใช้หายาก 
         -  ที่แปรงฟันไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน เวลา
เด็กแปรงฟันต้องรอให้เสร็จเป็นห้อง ๆ  
         -  ขาดสนามเด็กเล่น 
๓.๔ ด้านแผนและงบประมาณ 
     ด้านเจ้าหน้าที่ยังขาดความช านาญและความแม่นย าใน
การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จึง
แจ้งให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ มีการ
นิเทศงานการเงินและบัญชีจากเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เป็นประจ าทุกเดือน 
 

๔.ก าชับให้ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุ กระจาย
งานมอบหมายงานให้พนักงานครู ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการเงินและพัสดุ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การเงินบัญชีและพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 
   ๑.  จัดสรรครูให้ตรงตามวิชาเอกท่ีคลาด 
   ๒. จัดสรรครูให้เพียงพอ 
   ๓. จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
     บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานที่ไม่มีความช านาญใน
ลักษณะงานนั้นๆ ได้มีการปรึกษาการท างานกับบุคลากรใน
หน่วยงาน และผู้ที่มีความช านาญในลักษณะงาน 
 
 
 
กองช่าง 
กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
  ๑. จัดท ำทะเบียนคุมวัสดุไฟฟ้ำเพ่ือสะดวกในกำรตรวจนับ
อุปกรณ์คงเหลือ    
  ๒. มอบหมำยกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้เกิดควำมชัดเจน 
สร้ำงควำมปรองดองเพ่ือเกิดควำมสมำนฉันท์ในกลุ่มและใน
องค์กร 
 ๓. จัดหำงบประมำณให้เพียงพอส ำหรับกำรจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้ำ 
     กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 
๑) สร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้น ำชุมชนปประชำชนในพื้นท่ีได้กำร
ปกป้อง ป้องกัน รักษำเห็นคุณค่ำของสำธำรณะสมบัติของ
ส่วนรวมร่วมกัน 
๒) พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน ป จัดสรรบุคลำกรเพิ่ม เพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพในกำรท ำงำน 
๓) มีกำรเชิญประชุมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้รับจ้ำง
ก่อนเข้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำงทุกครั้ง 
๔) ตรวจสอบงำนก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำรที่
เทศบำลก ำหนด 
   กิจกรรมด้านการจัดท าเอกสาร 
๑) ก ำหนดขอบเขตและหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน  
๒) มอบหมำยงำนให้ตรงงำนตรงหน้ำที่ เพื่อสร้ำงผลงำนที่มี
ประสิทธิภำพ ถูกต้องควำมระเบียบ  
 

 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

๑. เทศบาลควรด าเนินการจัดสรรอัตราก าลัง
พนักงานจ้างมาให้ตรงกับสาขา 

๒. เทศบาลควรจัดสรรงบประมาณในการอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
   บุคลากรที่ไม่ช านาญในงานที่ได้รับมอบหมาย ได้มีการ
ปรึกษางานกับบุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่มีความ
ช านาญในลักษณะงาน 
 
 
 
กองช่าง 
     กิจกรรมกำรควบคุมของกองช่ำงต้องมีกำรติดตำม
ประเมินผลทุกระยะ อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกต้องแก้ไข
ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน และบุคลำกรภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   กิจกรรมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม และจัดสรรงบประมำณเพ่ือ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรตรวจสอบสภำพใน
เบื้องต้น 
   กิจกรรม 
   กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า 
๑) ตั้งงบประมำณส ำหรับกำรก่อสร้ำงสิ่งต่ำง ๆ ให้เพียงพอ 
๒) จัดท ำแผนกำรออกปฏิบัติงำนประมำณรำคำค่ำใช้จ่ำย
โดยประมำณเพ่ือให้ทรำบถึงงบประมำณท่ีจ ำเป็นต้องใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำร 
 
กองการประปา 
     - มีนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และกลไกต่างๆที่ช่วยให้
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามที่ผู้อ านวยการกองการประปา ทั้ง
การป้องกันหรือลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานที่จะส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     หน่วยตรวจสอบภายในมีนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน ที่ให้
ความมั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้  วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  และ
กิจกรรมการควบคุมจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เจ้าหน้าที่เห็น
ความส าคัญของการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการประปา 
- ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิผลพอสมควร ในกองกองการประปาพบว่า
กิจกรรมการควบคุม มีดังนี้ 
- แบ่งงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานหลักให้ชัดเจน บางงาน
อาจใช้เครื่องจักร และวิธีการจ้างเหมาแทน  
 - จัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วน 
 - ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาที่มีปัญหา 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
     ในภาพรวมนับว่า  หน่วยตรวจสอบ  มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่เหมาะสม  แต่บางกิจกรรมจ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ชัดเจน   
 

 
     


