
๑ 
 

 

 ช่ือหน่วยงาน   เทศบาลต าบลจันจว้า   
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ณ   วนัที ่  ๓๐  เดือน  กนัยายน    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักปลดั 
งานด้านการบริหารงานบุคคล   
๑. หน่วยงานมีพนกังานเป็นจ านวนมากมีการเปล่ียนแปลง    
ขอ้มูลดา้นประวติัส่วนตวั  ต าแหน่งและความกา้วหนา้อยู่
ตลอด 
 ๒.  มีระเบียบหลกัเกณฑจ์ านวนมากท่ีเป็นเคร่ืองมือ
ควบคุมและมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ขอยูเ่สมอและ
แบบฟอร์มต่าง ๆ ไม่มีมาตรฐานท่ีชดัเจนเปล่ียนแปลงตาม
ความเห็นชอบของจงัหวดัอยู่ตลอดเวลา 
 ๓.  มีการปฏิบติังานท่ีถูกก าหนดดว้ยหว้งระยะเวลาอยา่ง
ชดัเจน  และรายละเอียดของเอกสาร  แบบฟอร์ม  และ
ขั้นตอนในทางปฏิบติัมีเป็นจ านวนมาก    
งานด้านกฎหมาย 
 เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน   ไดแ้ก่ 
   ๑.  งานท่ี ผูป้ฏิบติั งาน ตอ้งด าเนิน การ ศึกษารวบรวม
ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการทางดา้นกฎหมาย ของ
หน่วย งาน  ขอ้เทจ็จริง ท่ีเก่ียวขอ้งและเอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ  
   ๒. การรักษาวนิยัและปฏิบติัตามระเบียบกฎหมายของ
พนกังาน พนกังานจา้ง 
งานนโยบายและแผน 

๑.  ด้านสภาพแวดล้อมภายใน   ตามค าสั่งแบ่งงาน
ของเทศบาลต าบลจนัจวา้  ส านกัปลดัมีภารกิจทั้งส้ิน  ๑๓  
งาน  เม่ือส ารวจและประเมินแลว้    มีจุดอ่อนคือ การจดัท า
แผนพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้  เป็นไปในลกัษณะท่ี

ส านักปลดั 
กจิกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 

สภาพแวดลอ้มการควบคุมของดา้นการบริหารงาน
บุคคล  พบวา่  มีการจดัระบบของงานบุคลากรไดเ้ป็น
ระบบ  มีการมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละ
คน ตามความรู้ความสามารถ  เพื่อสนองตอบนโยบาย   
โดยใหพ้นกังานทุกคนไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ตม็
ความสามารถ   
  
 
 
กจิกรรมด้านกฎหมาย 

– พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งยงัขาดความรู้
เร่ืองวนิยั และระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

 
 
 
 
กจิกรรมงานนโยบายและแผน 
จากการวเิคราะห์ประเมินผลตามองคป์ระกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ .ศ. ๒๕๔๔  พบความเส่ียงในภารกิจ 
คือ งานนโยบายและแผน กิจกรรมการจดัท าแผนพฒันา

แบบ ปอ.๒ 



๒ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กวา้งเกินไปไม่ไดร้ะบบกลุ่มเป้าหมาย สถานท่ีและ
งบประมาณท่ีจะด าเนินการใหช้ดัเจน และไม่สอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพงบประมาณท่ีมีอยู ่ ไม่ไดมี้การส ารวจ
วเิคราะห์ถึงขอ้เท็ จจริง  ความคุม้ค่าในการใชจ่้าย
งบประมาณ ท าใหภ้ารกิจการจดัท าแผนพฒันาไม่สามารถ
บรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ท่าท่ีควร 

๒. สภาพแวดล้อมภายนอก 
         ๒.๑. เทศบาลต าบลจนัจวา้ มีเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ
ทั้งหมด ๒๓  หมู่บา้น มีพื้นท่ีความรับผดิชอบมาก และ
ความตอ้งการของประชาชนก็มีมากเ ช่นกนั แต่
งบประมาณในการบริหารงานมีจ านวนจ ากดั  จึงท าใหก้าร
จดัท าแผนพฒันา  ไม่สอดรับกบัศกัยภาพของงบประมาณ 
เพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ปี พ .ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดใหน้ า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินมาเป็นแนวทางในการจดัท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
        ดงันั้น จึงตอ้งบรรจุโครงการไวใ้นแผนพฒันาจ านวน
มาก เพื่อรองรับการน าโครงการไปจดัท าเป็นเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป เพราะหากไม่มีไวใ้น
แผนพฒันาแลว้ โครงการท่ีประชาชนตอ้งการก็ไม่
สามารถท่ีจะน ามาด าเนินการได ้
         ๒.๒. ความสามารถของผูน้ าชุมชนในการเชิญชวน
ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู ่  ซ่ึงพบวา่ ชุมชน
แต่ละแห่งยงัขาดการประชุมประชาคมท่ีถูกตอ้งและเป็น
ทางการ 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลจนัจวา้  จากการติดตามผล พบวา่ 
        กิจกรรมการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้  
มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  บรรลุวตัถุประสงคข์องการ
ควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึง  โดยของเทศบาลต าบลจนัจวา้  
ไดด้ าเนินการ  ดงัน้ี 
    ๑. จดัประชุมเพื่อสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหาร 
พนกังาน สมาชิกสภาเทศบาล ผูน้ าชุมชนและประชาชน
ในพื้นท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน         
    ๒. จดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของปัญหาในการ
บรรจุไวใ้นแผนพฒันา แต่อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมการ
จดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้  ยงัไม่สามารถ
แกไ้ขปัญหาความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง
ยงัมีความเส่ียงท่ีตอ้งมีการวางแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

งานงบประมาณ 
     ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
๑.  การใชจ่้ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้                  
๒. มีการโอนเงินงบประมาณและเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง้
บ่อยมาก............................................................                                                         
๓. ระบบบนัทึกบญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.  
(e-laas) ของกรมมีความล่าชา้มากในการเขา้ใชร้ะบบ 
      ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
๑. ขั้นตอนในการจดัท างบประมาณมีรายละเอียดท่ีตอ้ง
ด าเนินการมากมายมีขอ้จ ากดัต่างๆ. 
๒. กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัท า
งบประมาณ ของทอ้งถ่ินไม่สอดคลอ้งและไม่เหมาะสมกบั
ความเป็นจริงในการจดัท างบประมาณของเทศบาล และ
รายละเอียดไม่ชดัเจน ไม่ครอบคลุมท าใหก้ารจดัท า
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ 
๓. การประสานงานระหวา่งหน่วยงานหรือผูน้ าหมู่บา้น
ชุมชนภายนอกยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท าใหก้าร
จดัท างบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันา
ทอ้งถ่ินจึงมีการเปล่ียนแปลงแผนงานโครงการใน
รายละเอียดงบประมาณใหม่ 
 
งานทะเบียนราษฎร…… 

๑. การใชบ้ริการงานทะเบียนราษฎร ล่าชา้อนั
เน่ืองจากระบบขั้นตอนการปฏิบติังานระบบงานทะเบียน
(ระบบคอมพิวเตอร์) 

๒. ความพึ่งพอใจในการใชบ้ริการงานทะเบียน
ราษฎรในการใหบ้ริการ 

๓. สถานท่ีส านกัทะเบียนทอ้งถ่ิน ในการใหบ้ริการ
งานทะเบียนราษฎร 
 
………………………………… 

งานงบประมาณ 
     การใชจ่้ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงาน 
และไม่ใชจ่้ายงบประมาณตามท่ีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว ้
มีการโอนลดโอนเพิ่มและเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงบ่อยมาก
และการใชร้ะบบสารสนเทศในการเขา้บนัทึกระบบใน
บญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-laas)เป็นป้าน
อยา่งล่าชา้ ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการบนัทึกขอ้มูลเป็น
เวลานานมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานทะเบียนราษฎร 
๑. เน่ืองจากระบบอินเทอร์เน็ตในการส่ือสารเช่ือมต่อ
ขอ้มูลระหวา่งส านกัทะเบียนทอ้งถ่ินกบัส านกัทะเบียน
กลางมีความลา้ชา้ ตอ้งประสานผูใ้หบ้ริการระบบ
อินเตอร์เน็ตใหป้รับปรุงเร็วข้ึนกวา่เดิม  
๒. ประชุมพนกังานเจา้หนา้ท่ี ปรับปรุงและพฒันา 
พฤติกรรมมารยาท ในการใหบ้ริการ และความรู้
ความสามารถในกฎระเบียบขอ้กฎหมาย 
๓. จดัพื้นท่ีส านกัทะเบียนใหส้ะดวกแก่ผูม้ารับบริการ
และลดขั้นตอนในการใหบ้ริการเพื่อความรวดเร็ว  



๔ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

งานทะเบียนพาณชิย์ 
๑.การใหบ้ริการงานทะเบียนพาณิชยก์ารจดทะเบียนผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ต(ระบบคอมพิวเตอร์)ล่าชา้ 
 
 
 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.  ด้านสภาพแวดล้อมภายภายใน 
     ๑.๑   เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัมีนอ้ยซ่ึงไม่เพียงพอกบัพื้นท่ีท่ี....
รับผดิชอบและอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
ในหมู่บา้นยงัไม่เพียงพอต่อพื้นท่ีรับผดิชอบการสั่งใช้
ก าลงัยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรเน่ืองจาก(อปพร.)ส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพท านาท าสวน 
และรับจา้งทัว่ไปเป็นส่วนใหญ่  จึงท าใหมี้ก าลงัในการ
ปฏิบติังานไม่เพียงพอและท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการให้
ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
   ๑ .๒  ขาดวสัดุ –อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน  ซ่ึงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงเน่ืองจากจ ากดัดว้ยงบประมาณท่ี
จะสามารถน ามาด าเนินงานได ้
๒.   สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
        ในช่ วงฤดูฝนจะมีพายฝุน ลมแรง ท าใหบ้า้นเรือน
ราษฎรเสียหาย  ผลิตผลทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย  
พื้นผวิถนนไดรั้บความเสียหายเป็นอนัตรายต่อประชาชน
ท่ีสัญจรไปมาเป็นอยา่งมาก  และเม่ือถึงฤดูแลง้  ประชาชน
ไดรั้บความเดือดร้อนจาการขาดแคลนน ้าในการอุปโภค – 
บริโภค พืชพนัธ์ุการ เกษตรไดรั้บความเสียหายจากภยัแลง้
เป็นปัญหาใหญ่ในช่วงปีท่ีผา่นมาและยงัไม่สามารถหาทาง
ป้องกนัไดท้  าไดเ้พียงแค่หาทางแกไ้ขเฉพาะหนา้ไปก่อน
เท่านั้น 
 

งานทะเบียนพาณชิย์ 
     - เน่ืองจากระบบอินเทอร์เน็ตในการส่ือสารเช่ือมต่อ
ขอ้มูลระหวา่งส านกังานเทศบาลต าบลจนัจวา้กบักรม
พฒันาธุรกิจการคา้มีความลา้ชา้ตอ้งประสานผูใ้หบ้ริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตใหป้รับปรุงเร็วข้ึนกวา่เดิม 
 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั
ยงัไม่สามารถช่วยเหลือผูป้ระสบภยัไดท้นัท่ว งทียงัมี
ความเส่ียงท่ีตอ้งมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุม
ต่อไป 
๒.  การติดตาม  พบจุดอ่อนหรือความเส่ียง ในกิจกรรม
การจดัท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจนัจวา้  และกิจกรรม
การด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบสาธารณภยั  ยงัไม่
บรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุม ตอ้งด าเนินการจดัท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

งานธุรการ 
๑.   ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
     ๑.๑  สถานท่ีในการจดัเก็บเอกสารของงานสารบรรณ
กลาง มีไม่เพียงพอ ซ่ึงงานสารบรรณกลาง  เป็นหน่วยงาน
ท่ีจดัเก็บเอกสาร  หนงัสือรับ –ส่ง ประกาศ  ค าสั่ง  ของทุก
หน่วยงานไว ้ ซ่ึงเม่ือส้ินปี  พ .ศ . ของทุกปี จะมีแฟ้ม
เอกสารเป็นจ านวนมากท าใหส้ถานท่ีจดัเก็บเอกสารไม่
เพียงพอ  เน่ืองจากหอ้งเก็บเอกสารคบัแคบ และไม่
ปลอดภยัในการจดัเก็บเอกสารและยากต่อการสืบคน้        
     ๑.๒  การลงเลขรับ- ส่ง  ค  าสั่งและประกาศ เขหนงัสือ
รับรอง  บางเร่ืองเจา้ของเร่ืองมาลงเลขจองหนงัสือท่ีสาร
บรรณกลาง  โดยไม่ไดร้ะบุช่ือเร่ืองและไม่น าส าเนาคู่ฉบบั
ใหไ้วก้บัธุรการกลาง  ท าใหไ้ม่ทราบวา่เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
อะไร  หรืออาจเกิดความล่าชา้ในการสืบคน้ 
๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
     ๒.๑   การรับการส่งหนงัสือยงัล่าชา้เน่ืองจากหนงัสือ 
ในตูเ้อกสารอยูท่ี่อ  าเภอจะมีหนงัสือในช่วงเวลา 10.00 น. 
แต่เจา้หนา้ท่ีมาทางานในช่วงเวลา  08.00 น. ท าใหเ้กิด
ความล่าชา้ในการรับหนงัสือและการประชาสัมพนัธ์ใน
กรณีท่ีเป็นหนงัสือเร่งด่วน 
     ๒.๒  งานบริหารงานทัว่ไปหนงัสือเขา้มามีจ านวนมาก
และบางองคก์รส่งหนงัสือมาใหล่้าชา้กวา่ก าหนดการตอบ
รับมีระยะเวลาจ ากดั 
 
งานกจิการสภา 
๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
     ๑.๑  การส่งเร่ืองเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในญตัติ                       
ขออนุมติัต่าง ๆ ซ่ึงแต่ ละกองมีการส่งเอกสารล่าชา้  
เน่ืองจากมีการแกไ้ขเอกสารอยูบ่่อยคร้ัง  ท าใหง้านกิจการ
สภาไม่สามารถรวบรวมจดัส่งใหก้บัสมา ชิกสภาภายใน                    
๓ วนัก่อนการประชุมได ้ หรือจดัส่งใหไ้ดแ้ต่ล่าชา้ 

งานธุรการ 
๑. เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป เป็นผูเ้ก็บรักษา

เอกสารระบบงานสารบรรณกลางทั้งหมด จึงไม่มี
สถานท่ีเพียงพอต่อการเก็บเอกสารเน่ื องจากพื้นท่ีหอ้ง
ส านกัปลดั ชั้น ๑  มีบริเวณคบัแคบ 
๒. มีการติดตาม  ตรวจสอบโดยหวัหนา้ส านกัปลั ด 

ในการก ากบัดูแล เป็นประจ าทุกวนัศุกร์  ท าใหส้ามารถ
ติดตามเร่ืองมารวบรวมไวท่ี้งานสารบรรณกลางไดค้รบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานกจิการสภา 
     ๑.เน่ืองจากบุคลากรท่ีปฏิบติังานยงัมีความรู้นอ้ยดา้น
กิจการสภาท าใหก้ารปฏิบติังาน กิจการสภาของเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ไม่ถูกตอ้งเรียบร้อยเท่าท่ีควร 
      ๒.การส่งเร่ืองเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในญตัติขอ
อนุมติัต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละกองมีการส่งเอกสารล่าชา้เน่ืองจาก
มีการแกไ้ขเอกสารอยูบ่่อยคร้ังท าใหง้านกิจการสภาไม่
สามารถรวบรวม จดัส่งใหก้บัสมาชิกสภาภายใน ๓ วนั



๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
     ๑.๒  รายงานการประชุม มีการแกไ้ขภายหลงัเม่ือเร่ือง
ท่ีน าเสนอต่อสภาไดผ้า่นการอนุมติัจากสภาและจดัท าเป็น
รายงานเรียบร้อยแลว้  ในบางคร้ัง มีการขอแกไ้ข
รายละเอียดในโครงการท่ีไดรั้บการอนุมติั 
๒.   สภาพแวดล้อมภายนอก 
      การประชุมสภา การประชุมสภาองคก์ารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมี
ความส าคญั ในการน าไปสู่ ความมีคุณภาพชีวติท่ีดีของคน                     
ในชุมชนเน่ืองจากท่ีผา่นมานั้นสมาชิกสภาเทศบาล
ประสบปัญหาขาดความเขา้ใจกฎระเบียบกติกาและ
รูปแบบการประชุมประกอบกบัขาดการวางแผนล่วงหนา้
มีกระบวนการในการประชุมสภาท่ีไม่ชดัเจน ขาดความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ใชร้ะยะเวลาใ นการประชุมท่ี
ยาวนาน และขาดหลกัวธีิการจดรายงานการประชุม ท าให้
สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินและเจา้หนา้ท่ีเกิดความ
เบ่ือหน่าย ท าใหก้ารประชุมไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
และไม่เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งจะท าใหม้ติ
นั้นไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
 
งานพฒันาชุมชน 
๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ .ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงก าหนดใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเขา้บญัชี
ธนาคารในนามผูมี้สิทธิหรือในนามบุคคลท่ีรับมอบอ านาจ
เป็นหนงัสือจากผูมี้สิทธิในกรณีผูสู้งอาย ุหรือในนาม
ผูดู้แลกรณีคนพิการ ซ่ึงผูมี้สิทธิรับเบ้ียยงัชีพของเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ส่วนมากประสงครั์บเงินเบ้ียยงัชีพเป็นเงินสด .

ก่อนการประชุมหือจดัส่งใหไ้ดแ้ต่ล่าชา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานพฒันาชุมชน 
กิจกรรมการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคนพิการ แล
ผูป่้วยเอดส์ จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบติัตามแผนการปรับปรุง พบวา่ “กิจกรรมการจ่ายเงิน
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคนพิการและผูป่้วยเอดส์ ” มีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุวตัถุประสงคข์องกา รควบคุมใน
ระดบัหน่ึงคือ ความปลอดภยัในการน าเงินสดลงไปจ่าย
ใหก้บัผูสู้งอาย ุคนพิการและผูป่้วยเอดส์ท่ีมีสิทธิรับเบ้ีย
ยงัชีพในพื้นท่ี 
 
 
 



๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก 
      เทศบาลต าบลจนัจวา้ มีอาณาเขตท่ีกวา้ง จึงท าใหมี้
ประชากรจ านวนมาก ผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูป่้วยเอดส์ท่ี
มีสิทธิรับเบ้ียยงัชีพจึงมีจ านวนมากไปดว้ยตามสัดส่วน
จ านวนประชากร จ านวนเงินเบ้ียยงัชีพท่ีตอ้งจ่ายใหก้บั
ผูสู้งอาย ุคนพิการและผูป่้วย เอดส์ ในแต่ละเดือนเป็น
จ านวนท่ีสูงมาก ซ่ึงตอ้งเบิกเงินสดเพื่อมาจ่ายใหก้บัผูมี้
สิทธิรับเบ้ียยงัชีพ 
 
งานสวสัดิการและสังคม 

กิจกรรมดา้นงานสังคมสงเคราะห์แลกิจกรรม   
งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี 
๑.   ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามค าสั่งแบ่งงาน ,  ของงานสวสัดิการสั งคม งานดา้น
กิจกรรมดา้นสังคมสงเคราะห์   ยงัมีจุดอ่อน  เก่ียวกบั
เจา้หนา้ท่ีกองสวสัดิการสังคม  ปฏิบติังานล่าชา้ ไม่
ครบถว้นตามก าหนดเวลา  ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก  
สภาพแวดลอ้มภายใน  คือ ‘  ค าสั่งแบ่งงาน ,   เน่ืองจาก
งานสวสัดิการสังคมมีเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังา นคนเดียว ซ่ึง
อาจเกิดผลเสียแก่ทางราชการ การออกไปส ารวจขอ้มูลใน
พื้นท่ีทุกคร้ังจะตอ้งใชร้ถยนตใ์นการเดินทางบางคร้ังตอ้ง
ใชร้ถยนตส่์วนตวั ท าใหต้อ้งเสียค่าเช้ือเพลิงดว้ยตนเอง ท า
ใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่สามารถออกส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ี ได้
ทั้งหมด  เป็นตน้ 
๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก  
     การเดินทาง , เน่ืองจาก เทศบาลต าบลจนัจวา้เป็น
หน่วยงานท่ีมีภารกิจมากจึงท าใหก้ารใชร้ถยนตต์อ้งพลดักนั
ใช ้ระยะทางในแต่ละหมู่บา้นจึงตอ้งใชเ้วลาในการเดินทาง
ไปส ารวจพื้นท่ีท าใหเ้จา้หนา้ท่ีไม่สามารถออกส ารวจพื้นท่ี
ไดท้ั้งหมด  จึงเป็น จุดอ่อน เป็นความเส่ียง  ท่ี ตอ้งจดัท า
แผนการปรับปรุงป้องกนัความสูญเสียของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานสวสัดิการและสังคม 
งานสวสัดิการสังคม  ไดว้เิคราะห์ประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  ตามภารกิจ  ท่ีปรากฏตาม
ค าสั่งแบ่งงานงานสวสัดิการ  ในภารกิจ  ๒ งาน  คือ   
(๑) งานสังคมสงเคราะห์  (๒) งานส่งเสริมอาชีพและ
พฒันาสตรี 
  โดยวเิคราะห์ประเมินผลตามองคป์ระกอบมาตรฐาน
การควบคุม ผลการประเมินพบวา่  
     ๑.  จากการวเิคราะห์ส ารวจ พบวา่ มีกิจกรรม   ท่ีตอ้ง
จดัการบริหารความเส่ียงคือ    กิจกรรมงา นสวสัดิการ
เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมงานมีเพียงคนเดียวท าใหก้ารควบคุม
งานส่งเสริมอาชีพและพฒันาสตรี  และหลายโครงการ
อาจดูแลไม่ทัว่ถึง  พบความเส่ียงท่ีจะตอ้งด าเนินการ
จดัท าแผนการปรับปรุง   
     ๒.  จากการวเิคราะห์ส ารวจ พบวา่ มีกิจกรรม   ท่ี
ตอ้งจดัการบริหารความเส่ียงคือ    กิจกรรมดา้นสังคม
สงเคราะห์ซ่ึงกิจกรรม งานสวสัดิการสังคม   ผลการ
ประเมิน กิจกรรมดา้นสังคมสงเคราะห์และ ส่งเสริม
อาชีพและพฒันาสตรี  เท่านั้นท่ีงานสวสัดิการสังคม
จะตอ้งมาท าแผนการปรับปรุง และวเิคราะห์ประเมิน
รายงานในคราวต่อไป 

 



๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

งานวชิาการเกษตร 
     ภารกิจการของการส่งเสริมการเกษตรเน่ืองจากพื้นท่ีใน
เขตเทศบาลต าบลจนัจวา้ประชาชนส่วนมากประกอบ
อาชีพท านา ท าไร่ ปลูกตน้ยางพารา ปลูกสับปะรด และมนั
ส าปะหลงัในต าบลจะมีองคก์รสหกรณ์ผูใ้ชน้ ้ ามีก าร
ประชุมเพื่อหาตกลงร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้าผู ้
ประกอบอาชีพท านา ผลกระทบส่วนมากท่ีชาวนาไดรั้บ
ความเดือดร้อนก็คือ เร่ืองน ้าท่วมและเร่ืองขา้วเป็นโรคและ
ช่วงหนา้แลง้ก็จะไม่น ้าท านาท าใหพ้ืชผลทางเกษตรไดรั้บ
ความเสียหาย 
 
 
กองคลงั 
สภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามบนัทึกการแบ่งงานในหนา้ท่ีของกองคลงัไดแ้บ่งงาน
ในหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน  บุคลากรสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้รง
ตามวตัถุประสงค ์  เม่ือไดด้ าเนินการประเมินการแบ่งงานใน
หนา้ท่ีแลว้มีระบบการควบคุมท่ีมีความเพียงพอไม่พบความ
เส่ียง 
       ประสิทธิภาพของบุคลากร  ถือวา่เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี และกองคลงัก็
ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้รับการอบรม
เพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีอยูเ่สมอ เช่น อบรม
การเงิน การคลงั งานแผนท่ีภาษี งานพสัดุ และงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง   
     ดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ี   ผูบ้ริหารของ
เทศบาลต าบลจนัจวา้ เป็นผูน้ าท่ีดี ซ่ึงไดรั้บการยอมรับใน
เร่ืองความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการองคก์รเป็น
อยา่งดี   
 
 

งานวชิาการเกษตร 
     จากการติดตามประเมินผลของทางเทศบาลยงัไม่
บรรลุวตัถุประสงคต์อ้งด าเนินการส่งเสริมใหป้ลูกหญา้
แพรกเพื่อป้องกนัตล่ิงพงัไม่ใหน้ ้าเขา้ท่วมนาของชาวนา
ซ่ึงอยูร่ะหวา่งส่งเสริมและสร้างความเขา้ใจและอบรมให้
ความรู้ถึงคุณประโยชน์และอยูร่ะหวา่งการปลูกตน้ไม้
เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงตอ้งด าเนินการปลูกตน้ไมเ้พิ่ม 
และตอ้งมีการอบรมใหค้วามรู้กบัประชาชนในการ
บริหารจดัในการอาชีพทางการเกษตรอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
 
 

กองคลงั 
ผลการประเมินพบวา่ กองคลงัมีภารกิจตามโครงสร้าง
และค าสั่งแบ่งงาน ๒ ฝ่าย คือ  ฝ่ายบริหารงานคลงั  ฝ่าย
พฒันาและจดัเก็บรายได ้ ประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามองคป์ระกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔  มี
ความเหมาะสมเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการสาธารณสุข 
งานด้านส่ิงแวดล้อม 
     ๑.กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
    -  จดัท าโครงการรักชีวติ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยมี
กิจกรรมดงัน้ี  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการคดัแยกขยะแก่
ประชาชน ,การท าน ้าหมกัชีวภาพ จากขยะอินทรีย ์,
ส่งเสริมประชาชนในคดัแยกขยะในครัวเรือน 
    -  ท าหนงัสือประชาสัมพนัธ์ทุกหมู่บา้น เพื่อขอความ
ร่วมมืองดการเผาในท่ีโล่ง 
    -  จดักิจกรรมปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ 
 
 
งานสาธารณสุข 
      ๒.กิจกรรมป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
         -จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
        -เผยแพร่ใหค้วามรู้ผา่นส่ือ เช่น แผน่พบั ป้ายไวนิล 
         -พน่หมอกควนัเพื่อป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 
      -ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลาย  ทุก ๗ 
วนั 
งานธุรการ 
     ๓.กิจกรรมการบ ารุงรักษาพสัดุ 
         - มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบ ในการบ ารุงรักษา
พสัดุ 
         - เม่ือพสัดุเกิดการช ารุด  ผูไ้ดรั้บมอบหมายมีหนา้ท่ี 
เสนอใหมี้การบ ารุงรักษา 
 
 
 
 

กองการสาธารณสุข 
ผลการประเมิน พบวา่ 
งานด้านส่ิงแวดล้อม 
    -ประชาชนในพื้นท่ีมีการคดัแยกขยะรีไซเคิลมากข้ึน 
     แต่การคดัแยกและจดัการขยะอินทรียย์งัมีนอ้ยท าให ้
     ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีไม่ลดลง 
    -ประชาชนในพื้นท่ียงัมีการเผาฟางขา้วและ 
     เศษวชัพืชหลงัฤดูเก็บเก่ียว ประกอบกบัการเผาป่า 
     ของประเทศเพื่อนบา้น จึงท าใหเ้กิดปัญหา 
     หมอกควนัในพื้นท่ี 
    -ปลูกตน้ไมใ้นพื้นท่ีจ  านวน  ๑,๑๕๐  ตน้  เพิ่มพื้นท่ี  
     สีเขียว   ๓,๒๐๐  ตารางเมตร 
 
งานสาธารณสุข 
    -การจดัอบรมใหค้วามรู้และจดัท าส่ือประชาสัมพนัธ์  
     ท าใหป้ระชาชนมีความรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก 
     มากข้ึน 
    -การส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลาย  
     ทุก ๗ วนั พบวา่ ค่าร้อยละของบา้นท่ีพบลูกน ้ายงุลาย  
     บางหมู่บา้นมีค่าเกิน ๑๐ , ค่าร้อยละของภาชนะ 
     ในวดัและโรงเรียนท่ีพบลูกน ้ายงุลายบางแห่ง 
      มีค่ามากกวา่ 0 
    -พบประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลต าบลจนัจวา้  
     ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก จ านวน ๑๗ ราย 
งานธุรการและพสัดุ 
    -เม่ือพสัดุเกิดการช ารุด ไดรั้บการซ่อมบ ารุง แต่ไม่มี
การจดัท าแผนบ ารุงรักษาพสัดุ 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการศึกษา 
กจิกรรมด้านการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

      เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจาก “สภาพแวดลอ้มภายใน  คือ 

งานล่าชา้  ไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
กิจกรรมดา้นการจดัแบ่งงานตามหนา้ท่ีและภารกิจงาน 

๑. จากสภาพแวดล้อมภายใน   
โรงเรียนเทศบาล  1 ตน้ยาง ดา้นการจดับุคลากร

ใหท้ างานการเงิน พสัดุ และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย
ซ่ึงบุคลากรยงัขาดความช านาญดา้นการเงินและพสัดุ
เน่ืองจากมีภาระงานสอนและมีงานรับผดิชอบดา้นการเงิน
และพสัดุ  และขาดการกระจายงาน จึงท าใหง้านล่าชา้และ
เกิดความเส่ียงดา้นการเงินและพสัดุของโรงเรียน และครู
ไม่ใหค้วามร่วมมือในการส่งงานหรือโครงการต่าง ๆ ท า
ท าใหง้านล่าชา้ 
        ๒.  จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ  ยงัมีการศึกษาระเบียบกฎหมายใหมี้ความแม่นย  าไม่
เพียงพอ  โดยเฉพาะงานการเงิน,บญัชี และพสัดุ   
 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

๑. ครูไม่ตรงตามวชิาเอก 
๒. ครูไม่เพียงพอ 

ครูส่วนมากเป็นบุคลากรใหม่ยงัขาดประสบการณ์ในการ
สอนและการปฏิบติังาน 
 
 
 

กองการศึกษา 
กจิกรรมด้านการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  

กองการศึกษายงัมีกิจกรรมดา้นการศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ียงัไม่บรรลุ

วตัถุประสงคข์องการควบคุม และตอ้งน าไปจดัท า

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดบัส่วนงานยอ่ย

ในปีถดัไป 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
๑.  ผลสรุปสภาพแวดลอ้มการควบคุมกิจกรรมดา้นการ
จดัแบ่งงานตามหนา้ท่ีและภารกิจงานยงัไม่มีการก าหนด
ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน  โดย
เฉพาะงานดา้นการเงินและบญัชีของโรงเรียน ยงัมีการ
ควบคุมไม่เพียงพอท าใหง้านล่าชา้   
๒.  ก าชบัใหค้รูทุกคนมีการวางแผนก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแลว้เสร็จของงานและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

- ใหค้รูท่ีมีความสามารถสอนตามความถนดั 

- โรงเรียนจา้งครูเพิ่มเติม 
มีการติดตามนิเทศการสอนและการท างานจากบุคลากร
ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
 
 



๑๑ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
     ด้านปัจจัยภายใน   
     การจดัการแบ่งงานตามหนา้ท่ีและภารกิจของงานท่ี
มอบหมายใหบุ้คลากรของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ ในส่วนของดา้นงานเอกสาร งานสารบรรณ  
งานการเงิน และงานพสัดุ ทางดา้นบุคลากรท่ีไดรั้บ
มอบหมายงานดงักล่าวมีปัญหาในเร่ืองการขาดความรู้
ความเขา้ใจในส่วนของการปฏิบติังาน ความช านาญ และ
ความแม่นย  าในงาน นอกจากน้ียงัเกิดปัญหาความเส่ียงใน
เร่ืองของบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน ซ่ึงอาจจะ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนินงาน ท าใหเ้กิดการ
ผดิพลาดของงาน และงานล่าชา้ข้ึนได ้
        ดา้นการรายงานผลการด าเนินงาน มีการรายงานปีละ
คร้ัง ซ่ึงความถ่ีในการรายงานผลการด าเนินงานนอ้ย
เกินไป อาจจะท าให้บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นใน
ปฏิบติังาน 
 
 
กองช่าง 
   ๑.๑  กจิกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  มีความ
เส่ียงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ  
- การออกปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้  
- ไม่มีการติดต่อประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานร่วมกนั     
   ๑.๒   กจิกรรมด้านงานก่อสร้าง   มีความเส่ียงเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน คือ  
- ปริมาณงานท่ีมีจ านานมากเม่ือเปรียบเทียบกบับุคลากร        
- ขาดการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนร่วมดูแลรักษาสา
ธารณสมบติัของหมู่บา้น  
  ๑.๓   กจิกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง   มีความ
เส่ียงเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ การค านวณ

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
     การมอบหมายจดัแบ่งงานใหก้บับุคลากร มีปัญหาใน
เร่ืองของการความรู้ ความช านาญ และความแม่นย  าใน
ลกัษณะของงาน ปัญหาในเร่ืองบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายและความถ่ีในการรายงานผล
การด าเนินงานท่ีนอ้ยเกินไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
      สภาพแวดลอ้มการควบคุมของส่วนโยธา   ได้
วเิคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ท่ีปรากฏตาม
ค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ  ๒ งาน คือ 
     ๑. งานก่อสร้าง 
    ๒. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
     โดยวเิคราะห์ ประเมินผลตามองคป์ระกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบวา่ การติดตาม
ประเมินผลในแบบติดตาม ปย.๓  ยงัไม่บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการควบคุม และพบจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ ในกิจกรรมอ่ืน  คือ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซม



๑๒ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกนัท าใหร้าคา
กลางวสัดุบางรายการมีราคาท่ีไม่เท่ากนั เน่ืองจากการใช้
ราคากลางในการอา้งอิงหรือมีการคดัลอกจากอีกไฟลม์าใช้
โดยไม่ไดแ้กไ้ขราคากลางใหเ้ป็นปัจจุบนั 
   ๑.๔  กจิกรรมด้านการจัดท าเอกสาร บุคลากรขาดความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานเน่ืองจากลกัษณะงานท่ี
รับผดิชอบไม่ตรงกบัสายงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ในการปฏิบติังาน ท าใหก้ารจดัท าเอกสารเกิดความ
ผดิพลาดอยูบ่่อยคร้ังและเกิดความล่าชา้ 
  ๑.๕   กจิกรรมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 
บุคลากรไม่มีความช านาญในการปฏิบติังาน  วสัดุอุปกรณ์
ในปฏิบติังานมีไม่เพียงพอในการใหบ้ริการตรวจเช็ค
เบ้ืองตน้  

 
 กองการประปา 

๑. ความเส่ียงดา้นบุคลากรไม่เพียงพอในการ
ปฏิบติังาน  เจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีความรับผดิชอบในหลาย
ลกัษณะงาน   และปริมาณผูใ้ชบ้ริการน ้าประปามีเป็น
จ านวนมาก 

๒. ระบบประปาบางแห่งท่ีไดรั้บการถ่ายโอนภารกิจ
มีความช ารุดตอ้งมีการปรับปรุงซ่อมแซม 

๓. วสัดุอุปกรณ์รวมถึงยานพาหนะในการปฏิบติังาน
ยงัมีไม่เพียงพอ 

๔. คุณภาพน ้าประปาบางแห่งยงัไม่ดีเท่าท่ีควรยงัมี
การตรวจพบแบคทีเรียและสนิมเหล็กเกินมาตรฐาน 

๕. รายไดย้งัไม่เพียงพอในการบริหารงานงบประมาณ 
ตอ้งขอรับการอุดเงินจากเทศบาลต าบลจนัจวา้ 

๖. กองการประยงัไม่มีส านกังานในการปฏิบติังาน
อยา่งถาวร   และยงัขาดตูแ้ละบริเวณในการจดัเก็บเอกสาร   
พื้นบริเวณในปฏิบติังานและประชาชนผูม้าติดต่อขอรับ
บริการ 
 

ไฟฟ้า    และการค านวณประมาณการช่าง งานจัดท า
เอกสาร และงานซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล ซ่ึงมี
การติดตาม ตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
ความเส่ียงลดลง              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการประปา 
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 

- จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
- วสัดุเคร่ืองมือไม่พร้อมท างานในกรณีฉุกเฉิน 
- คุณภาพน ้ายงัไม่ดีเท่าท่ีควรยงัตรวจพบแบคทีเรีย 
และสนิทเหล็ก 
- แรงดนัน ้าไม่เพียงพอท าใหน้ ้าไหลชา้ 
- ไม่มีส านกังานท่ีเป็นเฉพาะส่วนของกองการประปา 
- ขาดตูใ้นการจดัเก็บเอกสาร 
- ยานพาหนะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
- ระบบท่อจ่ายน ้ามีการใชง้านมานาน 
- รายไดย้งัมีไม่เพียงพอในการบริหารกิจการ 
   
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
- ในปีงบประมาณทีผา่นมามีการขดุลอกแหล่งน ้าท่ีใชใ้น
การสูบน ้าดิบท าใหเ้กิดความขุ่นของน ้าเพิ่มมากข้ึน 
 
      



๑๓ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทศันคติท่ีดี   เอ้ือต่อ
การควบคุมภายใน  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต  มีรูปแบบการท างานท่ีเหมาะสม   ส่งเสริมให้
มีการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  เช่น  ส่งบุคลากรเขา้
อบรมในโครงการต่าง ๆ   เพื่อน ามาพฒันาประสิทธิภาพ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร   การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององคก์ร   สามารถแสดงความ
คิดเห็นและแกไ้ขปัญหาการปฏิบติัหนา้ท่ี   ตลอดทั้งมีการ
แบ่งงานในหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน  บุคลากรสามารถปฏิบติั
หนา้ท่ีไดต้รงตามวตัถุประสงค ์ และหวัหนา้หน่วยงานได้
ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบทานการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สภาพแวดลอ้มการควบคุมของหน่วยตรวจสอบภายใน  
ในภาพรวม มีความเหมาะสมแต่มีปัญหาในเร่ืองของการ
ปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะเฉพาะดา้น   มีมาตรฐานในการ
ท างาน และมีบุคลากรไม่เพียงพอ แต่ไดมี้การแกปั้ญหา
ในเบ้ืองตน้ดว้ยการศึกษาเรียนรู้จากหนงัสือ  เอกสารต่าง 
ๆ  และประสบการณ์ของเจา้หนา้ท่ีเอง  เพื่อน ามาปรับใช้
ซ่ึงไม่ใช่ปัญหาท่ีส าคญัท่ีสุด 

 
     


