
๑ 
 

 

 ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลต าบลจันจว้า   
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี   ๓๐  กันยายน   ๒๕๖2 
 

๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ส านักปลัด 
งานด้านการบริหารงานบุคคล   
๑. หน่วยงานมีพนักงานเป็นจ านวนมากมีการเปลี่ยนแปลง    
ข้อมูลด้านประวัติส่วนตัว  ต าแหน่งและความก้าวหน้าอยู่
ตลอด 
 ๒.  มีระเบียบหลักเกณฑ์จ านวนมากที่เป็นเครื่องมือ
ควบคุมและมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่เสมอและแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนเปลี่ยนแปลงตามความ
เห็นชอบของจงัหวัดอยู่ตลอดเวลา 
 ๓.  มีการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดด้วยห้วงระยะเวลาอย่าง
ชัดเจน  และรายละเอียดของเอกสาร  แบบฟอร์ม  และ
ข้ันตอนในทางปฏิบัติมีเป็นจ านวนมาก    
งานด้านกฎหมาย 
 เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน   ได้แก่ 
   ๑. งานที่ผู้ปฏิบัตงิานต้องด าเนินการศึกษารวบรวมปัญหา 
อุปสรรค ในการด า เนินการทางด้านกฎหมายของ
หน่วยงาน ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องและเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  
   ๒. การรักษาวินัยและปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของ
พนักงาน พนักงานจ้าง 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

๑. การร้อ ง เรียน  ร้ องทุก ข์   หรื ออุทธรณ์การ
ด าเนินการทางคดี  พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมาย 

๒. การให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
งานนโยบายและแผน 

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

ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล 

สภาพแวดล้อมการควบคุมของด้านการบริหารงาน
บุคคล  พบว่า  มีการจัดระบบของงานบุคลากรได้เป็น
ระบบ  มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
คน ตามความรู้ความสามารถ  เพื่อสนองตอบนโยบาย   
โดยให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ   
  
 
 
 
 
กิจกรรมด้านกฎหมาย 

– พนักงานเทศบาลและพนกังานจ้างยังขาดความรู้
เรื่องวินัย และระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการ
ปฏิบัติงานตามต าแหนง่หน้าที ่

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

แบบ ปค.4 



๒ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
งบประมาณที่มีอยู่   ไม่ ได้มีการส ารวจ วิเคราะห์ ถึง
ข้อเท็จจริง  ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ท าให้
ภารกิจการจัดท าแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้เท่าที่ควร 

๒. สภาพแวดล้อมภายนอก 
         ๒.๑. เทศบาลต าบลจันจว้า มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด ๒๓ หมู่บ้าน มีพื้นที่ความรับผิดชอบมาก และความ
ต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการ
บริหารงานมีจ านวนจ ากัด  จึงท าให้การจัดท าแผนพัฒนา  
ไม่สอดรับกับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้น าแผนพัฒนาท้องถ่ินมาเป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
        ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจ านวน
มาก เพื่อรองรับการน าโครงการไปจัดท าเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ใน
แผนพัฒนาแล้ว โครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถที่
จะน ามาด าเนินการได้ 
         ๒.๒. ความสามารถของผู้น าชุมชนในการเชิญชวน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถ่ินที่ตนอาศัยอยู่   ซึ่งพบว่า ชุมชน
แต่ละแห่งยังขาดการประชุมประชาคมที่ถูกต้องและเป็น
ทางการ 
งานงบประมาณ 
     ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
๑.  การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้                   
๒. มีการโอนเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจ้งบ่อย
มาก............................................................                                                         
๓. ระบบบันทกึบญัชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.  
(e-laas) ของกรมมีความล่าช้ามากในการเข้าใช้ระบบ 
      ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
๑. ข้ันตอนในการจัดท างบประมาณมีรายละเอียดที่ต้อง
ด าเนินการมากมายมีข้อจ ากัดตางๆ. 
๒. กฎ ระเบียบ และข้อบงัคับเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ ของท้องถ่ินไมส่อดคล้องและไม่เหมาะสมกบั
ความเป็นจริงในการจัดท างบประมาณของเทศบาล และ
รายละเอียดไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมท าให้การจัดท า
งบประมาณไมม่ีประสทิธิภาพ 

มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึง่  โดยของเทศบาลต าบลจันจว้า  
ได้ด าเนินการ  ดังนี ้
    ๑. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน         
    ๒. จัดล าดับความส าคัญกอ่นหลังของปญัหาในการ
บรรจุไว้ในแผนพฒันา แต่อย่างไรก็ตาม กจิกรรมการ
จัดท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจันจว้า  ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิยัง
มีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรงุการควบคุม
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานงบประมาณ 
     การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนด าเนินงาน 
และไม่ใช้จ่ายงบประมาณตามที่ตัง้งบประมาณรายจ่ายไว้ 
มีการโอนลดโอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงบ่อยมาก
และการใช้ระบบสารสนเทศในการเข้าบันทึกระบบใน
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-laas)เป็นป้าน
อย่างล่าช้า ท าให้ต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลเป็น
เวลานานมาก 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือผู้น าหมูบ่้าน
ชุมชนภายนอกยังไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอท าใหก้ารจัดท า
งบประมาณไมส่อดคลอ้งกบัทิศทางการพัฒนาทอ้งถ่ินจงึมี
การเปลี่ยนแปลงแผนงานโครงการในรายละเอียด
งบประมาณใหม ่
 
งานทะเบียนราษฎร…… 

๑. การใช้บรกิารงานทะเบียนราษฎร ล่าช้าอัน
เนื่องจากระบบข้ันตอนการปฏิบัติงานระบบงานทะเบียน
(ระบบคอมพิวเตอร)์ 

๒.  
๓. ความพึ่งพอใจในการใช้บรกิารงานทะเบียนราษฎร

ในการใหบ้ริการ 
๔. สถานที่ส านักทะเบียนทอ้งถ่ิน ในการใหบ้รกิารงาน

ทะเบียนราษฎร 
 
………………………………… 
งานทะเบียนพาณิชย์ 
๑.การใหบ้รกิารงานทะเบียนพาณิชย์การจดทะเบียนผ่าน
ระบบอินเตอรเ์น็ต(ระบบคอมพิวเตอร์)ล่าช้า 
 
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.  ด้านสภาพแวดล้อมภายภายใน 
     ๑.๑   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอกับพื้นที่ที่
....รบัผิดชอบและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อป
พร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพื้นที่รบัผิดชอบการสั่งใช้
ก าลังยงัไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจาก(อปพร.)ส่วน
ใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพท านาท าสวน 
และรบัจ้างทั่วไปเป็นส่วนใหญ่  จึงท าให้มีก าลังในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและท าให้เกิดความล่าช้าในการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   ๑.๒  ขาด วัสดุ–อุปกร ณ์ที่ มีประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากจ ากดัด้วยงบประมาณทีจ่ะ
สามารถน ามาด าเนินงานได้ 
 

 
 
 
 
 
 
งานทะเบียนราษฎร 
๑. เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารเช่ือมตอ่
ข้อมูลระหว่างส านักทะเบียนท้องถ่ินกับส านักทะเบียน
กลางมีความล้าช้า ต้องประสานผู้ใหบ้ริการระบบ
อินเตอรเ์น็ตใหป้รบัปรุงเร็วข้ึนกว่าเดิม 
๒. ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ปรบัปรุงและพฒันา 
พฤติกรรมมารยาท ในการใหบ้รกิาร และความรู้
ความสามารถในกฎระเบียบข้อกฎหมาย 
๓. จัดพื้นที่ส านักทะเบียนใหส้ะดวกแกผู่้มารับบริการและ
ลดข้ันตอนในการให้บริการเพื่อความรวดเร็ว  
 
งานทะเบียนพาณิชย์ 
     - เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารเช่ือมต่อ
ข้อมูลระหว่างส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้ากับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามีความล้าช้าต้องประสานผู้ให้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตให้ปรับปรุงเร็วข้ึนกว่าเดิม 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยยัง
ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทียังมีความ
เสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
๒.  การติดตาม  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรม
การจัดท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจันจว้า  และกจิกรรม
การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องด าเนินการจัดท า
แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๒.   สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
        ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้บ้านเรือน
ราษฎรเสียหาย  ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  
พื้นผิวถนนได้รับความเสียหายเป็นอันตรายต่อประชาชนที่
สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก  และเมื่อถึงฤดูแล้ง  ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค – 
บริโภค พืชพันธ์ุการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง
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  โดยไม่ได้ระบุช่ือเรื่องและไม่น 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
และบางองค์กรส่งหนังสือมาให้ลา่ช้ากว่าก าหนดการตอบรบั
มีระยะเวลาจ ากัด 
งานกิจการสภา 
๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
     ๑.๑  การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในญัตติ                       
ขออนุมัติต่าง ๆ ซึ่ งแต่ละกองมีการส่งเอกสารล่าช้า  
เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสารอยู่บ่อยครั้ง  ท าให้งานกิจการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานธุรการ 

๑. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ เก็บรักษา
เอกสารระบบงานสารบรรณกลางทั้งหมด จึงไม่มีสถานที่
เพียงพอต่อการเก็บเอกสารเนื่องจากพื้นที่ห้องส านักปลัด 
ช้ัน 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
รายงานเรียบร้อยแล้ว  ในบางครั้ ง  มีการ ขอแก้ ไข
รายละเอียดในโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
๒.   สภาพแวดล้อมภายนอก 
      การประชุมสภา การประชุมสภาองค์การองค์กร
ปกครองส่ วนท้ อ ง ถ่ิน ถือ เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญ ในการน าไปสู่ความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคน                     
ในชุมชนเนื่องจากที่ผ่านมานั้นสมาชิกสภาเทศบาลประสบ
ปัญหาขาดความเข้าใจกฎระเบียบกติกาและรูปแบบการ
ประชุมประกอบกับขาดการวางแผนล่วงหน้ามีกระบวนการ
ในการประชุมสภาที่ไม่ชัดเจน ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการประชุมที่ยาวนาน และขาด
หลักวิธีการจดรายงานการประชุม ท าให้สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่เกิดความเบื่อหน่าย ท าให้
การประชุมไม่เกิดประสทิธิภาพเท่าที่ควร และไม่เป็นไปตาม
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะท าให้มตินั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย 
งานพัฒนาชุมชน 
๑.  สภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี
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.  การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพื่อพจิารณาในญัตติขอ
อนุมัติต่าง ๆ ซึ่งแตล่ะกองมีการสง่เอกสารล่าช้าเนือ่งจาก
มีการแก้ไขเอกสารอยู่บอ่ยครั้งท าใหง้านกิจการสภาไม่
สามารถรวบรวม จัดส่งให้กบัสมาชิกสภาภายใน ๓ วัน
ก่อนการประชุมหือจัดสง่ให้ได้แต่ล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาชุมชน 
กิจกรรมการจา่ยเงนิเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุ คนพิการ แลผู้ป่วย
เอดส์ จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง พบว่า “กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์” มีการควบคุมที่
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง
คือ ความปลอดภัยในการน าเงินสดลงไปจ่ายให้กับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพใน
พื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
จ านวนที่สูงมาก ซึ่งต้องเบิกเงินสดเพื่อมาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพ 
งานสวัสดิการและสังคม 

กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์แลกิจกรรม   
งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
๑.   ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามค าสั่งแบ่งงาน ,  ของงานสวัสดิการสังคม งานด้าน
กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์   ยังมีจุดอ่อน  เกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ครบถ้วน
ตามก า ห นด เ ว ล า   ซึ่ ง เ ป็ น ความ เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก  
สภาพแวดล้อมภายใน  คือ‘  ค าสั่งแบ่งงาน ,   เนื่องจาก
งานสวัสดิการสังคมมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคนเดียว ซึ่งอาจ
เกิดผลเสียแก่ทางราชการ การออกไปส ารวจข้อมูลในพื้นที่
ทุกครั้งจะต้องใช้รถยนต์ในการเดินทางบางครั้งต้องใช้
รถยนต์ส่วนตัว ท าให้ต้องเสียค่าเช้ือเพลิงด้วยตนเอง ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกส ารวจข้อมูลในพื้นที่ ได้ทั้งหมด  
เป็นต้น 
๒.  สภาพแวดล้อมภายนอก  
     การเดินทาง, เนื่องจาก   เทศบาลต าบลจันจว้าเป็น
หน่วยงานที่มีภารกิจมากจึงท าให้การใช้รถยนต์ต้องพลัดกันใช้ 
ระยะทางในแต่ละหมู่บ้านจึงต้องใช้เวลาในการเดินทางไป
ส ารวจพื้นที่ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกส ารวจพื้นที่ได้
ทั้งหมด  จึงเป็น จุดอ่อน เป็นความเสีย่ง  ที่ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงป้องกันความสูญเสียของทางราชการ 
 
งานวิชาการเกษตร 
     ภารกิจการของการส่งเสริมการเกษตรเนื่องจากพื้นที่ใน
เขตเทศบาลต าบลจันจว้าประชาชนสว่นมากประกอบอาชีพท า
นา ท าไร่ ปลูกต้นยางพารา ปลูกสับปะรด และมันส าปะหลัง
ในต าบลจะมีองค์กรสหกรณ์ผู้ใช้น้ ามีการประชุมเพื่อหาตกลง
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
อาจดูแลไม่ทั่วถึง  พบความเสี่ยงที่จะต้องด าเนินการจดัท 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
แพรกเพื่อป้องกันตลิ่งพงัไม่ให้น้ าเข้าท่วมนาของชาวนาซึ่ง
อยู่ระหว่างสง่เสริมและสร้างความเข้าใจและอบรมให้
ความรู้ถึงคุณประโยชน์และอยูร่ะหว่างการปลูกต้นไมเ้พื่อ
เพิ่มพื้นที่สเีขียวซึ่งต้องด าเนินการปลูกต้นไม้เพิ่ม และต้อง
มีการอบรมให้ความรูก้ับประชาชนในการบรหิารจัดในการ
อาชีพทางการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 



๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองคลัง 
     สภาพแวดล้อมภายใน 
     ตามบันทึกการแบง่งานในหน้าที่ของกองคลังได้แบ่ง
งานในหน้าที่อย่างชัดเจน  บุคลากรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์   เมื่อได้ด าเนินการ
ประเมินการแบง่งานในหน้าที่แล้วมรีะบบการควบคุมที่มี
ความเพียงพอไมพ่บความเสี่ยง 
       ประสิทธิภาพของบุคลากร  ถือว่าเป็นผูม้ีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และกองคลงั
ก็ส่งเสริมสนับสนุนใหผู้้ใต้บงัคับบญัชาเข้ารบัการอบรม
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกบังานในหน้าที่อยู่เสมอ เช่น อบรม
การเงิน การคลงั งานแผนที่ภาษี งานพัสดุ และงานอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
ด้านจริยธรรมของผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่   ผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลจันจว้า เป็นผู้น าที่ดี ซึ่งไดร้ับการ
ยอมรบัในเรือ่งความรู้ ความสามารถในการบรหิาร
จัดการองค์กรเป็นอย่างดี   
 
 
กองการสาธารณสุข 
งานด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๑.กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
    -จัดท าโครงการอบรมแกนน าในการป้องกันปัญหา 
     หมอกควัน โดยมีกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก ่
    ประชาชน เรื่องสาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควันและ 
     ผลกระทบทีเ่กิดจากปญัหาหมอกควัน ,แนวทางการ 
    ป้องกันปญัหาหมอกควัน ,การจัดการเศษวัสดุที่ 
    เหลือใช้ทางการเกษตรโดยไมเ่ผา  
 
    -ท าหนังสือประชาสมัพันธ์ทุกหมูบ่้าน เพื่อขอความ  
     ร่วมมืองดการเผาในทีโ่ลง่ 
 
    -จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขต 
     เทศบาลต าบลจันจว้า 
      
 
 
 

กองคลัง 
      ผลการประเมินพบว่า กองคลังมีภารกิจตาม
โครงสร้างและค าสัง่แบง่งาน ๒ ฝ่าย คือ  ฝ่าย
บรหิารงานคลัง  ฝ่ายพฒันาและจัดเก็บรายได้  ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔  มีความเหมาะสมเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการสาธารณสุข 
ผลการประเมิน พบว่า 
งานด้านสิ่งแวดล้อม 
    -ประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลมากขึ้น 
     แต่การคัดแยกและจัดการขยะอินทรีย์ยังมีน้อยท าให้ 
     ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ลดลงเพียง 
     เล็กน้อย 
 
    -ประชาชนในพื้นที่ยังมีการเผาฟางข้าวและ 
     เศษวัชพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประกอบกับการเผาป่า 
     ของประเทศเพื่อนบ้าน จึงท าให้เกิดปัญหา 
     หมอกควันในพื้นที่ 
 
    -ปลูกต้นไม้ในพื้นที่จ านวน ๒,๓๒๙ ต้น  เพิ่มพื้นที่  
     สีเขียว ๔,๕๔๖ ตารางเมตร 
 
 
 
 



๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
งานสาธารณสุข 
 ๑.กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
    -จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
    -เผยแพร่ให้ความรู้ผ่านสื่อ เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล 
    -พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุม                  
    โรคไข้เลือดออก 
    -ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย     
     ทุก ๗ วัน 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
      เป็นความเสี่ยงทีเ่กิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน  
ดังนี ้
      งบประมาณมจี ากัดไม่เพียงพอตอ่ภาระงานในพื้นที่ 
ปัจจัยเสี่ยง 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ไม่เอื้อต่อภาระงานที่ปฏิบัติจริง 

 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
กิจกรรมด้านการจัดแบ่งงานตามหน้าที่และภารกิจงาน 

๑. จากสภาพแวดล้อมภายใน   
โรงเรียนเทศบาล  1 ต้นยาง ด้านการจัดบุคลากร

ให้ท างานการเงิน พัสดุ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายซึ่ง
บุคลากรยังขาดความช านาญด้านการเงินและพัสดเุนื่องจาก
มีภาระงานสอนและมีงานรับผิดชอบด้านการเงินและพสัดุ  
และขาดการกระจายงาน จึงท าใหง้านล่าช้าและเกิดความ
เสี่ยงด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน และครูไม่ให้ความ
ร่วมมือในการสง่งานหรือโครงการต่าง ๆ ท าท าให้งานล่าช้า 
        ๒.  จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ  ยังมีการศึกษาระเบียบกฎหมายให้มีความแม่นย าไม่
เพียงพอ  โดยเฉพาะงานการเงิน,บญัชี และพัสดุ   
 
 

งานสาธารณสุข 
    -การจัดอบรมให้ความรู้และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
     ท าให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 
     มากขึ้น 
    -การส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย  
     ทุก ๗ วัน พบว่า ค่าร้อยละของบ้านที่พบลกูน้ ายุงลาย  
     บางหมู่บ้านมีค่าเกิน ๑๐ , ค่าร้อยละของภาชนะ 
     ในวัดและโรงเรียนที่พบลูกน้ ายุงลายบางแห่ง 
      มีค่ามากกว่า ๐ 
    -พบประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า  
     ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก จ านวน ๒ ราย 
 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษายังมีกจิกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ยังไมบ่รรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม และต้องน าไปจัดท าแผนการปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
๑.  ผลสรุปสภาพแวดล้อมการควบคุมกจิกรรมด้านการ
จัดแบ่งงานตามหน้าที่และภารกิจงานยังไม่มกีารก าหนด
ข้ันตอนและก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  โดย
เฉพาะงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียน ยังมีการ
ควบคุมไม่เพียงพอท าใหง้านล่าช้า   
๒.  ก าชับให้ครูทุกคนมกีารวางแผนก าหนดข้ันตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสรจ็ของงานและถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

๑. ครูไม่ตรงตามวิชาเอก 
๒. ครูไม่เพียงพอ 

ครูส่วนมากเป็นบุคลากรใหม่ยงัขาดประสบการณ์ในการ
สอนและการปฏิบัติงาน 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
     ด้านปัจจัยภายใน   
     การจัดการแบง่งานตามหน้าที่และภารกจิของงานที่
มอบหมายใหบุ้คลากรของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จันจว้า ในส่วนของด้านงานเอกสาร งานสารบรรณ  งาน
การเงิน และงานพสัดุ ทางด้านบุคลากรที่ได้รบัมอบหมาย
งานดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจใน
ส่วนของการปฏิบัติงาน ความช านาญ และความแม่นย าใน
งาน นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาความเสี่ยงในเรื่องของบุคลากร
ไม่เพียงพอต่อภาระงาน ซึง่อาจจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน ท าให้เกิดการผิดพลาดของงาน และงาน
ล่าช้าข้ึนได ้
        ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน มีการรายงานปี
ละครัง้ ซึ่งความถ่ีในการรายงานผลการด าเนินงานน้อย
เกินไป อาจจะท าให้บุคลากรไมม่ีความกระตอืรือร้นใน
ปฏิบัติงาน 
 
 
กองช่าง 
   ๑.๑  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค
ภายในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
 มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
- งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในแต่ละปงีบประมาณท าให้
ไม่สามารถสนองตอบความต้องการให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการ 
   ๑.๒ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง       มีความ
เสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
- ปริมาณงานที่มจี านานมากเมื่อเปรียบเทียบกบับุคลากร        
- ผู้รับจ้างเข้าท างานกอ่น มีหนงัสือแจ้งเข้าด าเนินการ  
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง/ใช้วัสดุไม่ตรงกบัประมาณราคาและแบบ
แปลนตามที่เทศบาลก าหนด      
  ๑.๓. กิจกรรมดา้นการจัดท าเอกสาร บุคลากรขาด

โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 
- ให้ครูที่มีความสามารถสอนตามความถนัด 
- โรงเรียนจ้างครเูพิ่มเติม 

มีการติดตามนเิทศการสอนและการท างานจากบุคลากรที่
มีความเช่ียวชาญ 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
     การมอบหมายจัดแบง่งานให้กับบุคลากร มีปญัหาใน
เรื่องของการความรู้ ความช านาญ และความแม่นย าใน
ลักษณะของงาน ปัญหาในเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ภาระงานที่ได้รบัมอบหมายและความถ่ีในการรายงานผล
การด าเนินงานที่น้อยเกินไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
      สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนโยธาได้วิเคราะห์
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏตามค าสัง่แบง่
งานในภารกิจ  ๒ ฝ่าย คือ 
    ๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
    ๒. ฝ่ายการโยธา 
     โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า พบจุดอ่อนทีเ่กิดข้ึน
ใหม่ ในกิจกรรมอื่น  คือ กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  
กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง กิจกรรมด้านการ
จัดท าเอกสาร กิจกรรมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล  และกิจกรรมด้านการซ่อมแซมสิ่ง



๑๐ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิานเนื่องจากลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบไม่ตรงกบัสายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัตงิาน ท าให้การจัดท าเอกสารเกิดความผิดพลาด
อยู่บ่อยครัง้และเกิดความล่าช้า 
  ๑.๔. กิจกรรมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เครื่องจักรกล บุคลากรไม่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน  
วัสดุอุปกรณ์ในปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอในการใหบ้ริการ
ตรวจเช็คเบื้องต้น  
  ๑.๕. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้าสาธารณะ 
- งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในแต่ละปงีบประมาณท าให้
ไม่สามารถสนองตอบความต้องการให้กับประชาชนได้ตาม
ความต้องการ 
- ไม่มีการจัดท าทะเบียนเบิก-รับ วัสดุอปุกรณ์ไฟฟ้า    
 
 
 กองการประปา 

๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรไม่เพยีงพอในการปฏิบัตงิาน  
เจ้าหน้าที่มหีน้าที่ความรบัผิดชอบในหลายลักษณะงาน   
และปริมาณผู้ใช้บริการน้ าประปามีเป็นจ านวนมาก 

๒. ระบบประปาบางแห่งที่ได้รบัการถ่ายโอนภารกจิมี
ความช ารุดต้องมีการปรบัปรุงซ่อมแซม 

๓. วัสดุอุปกรณ์รวมถึงยานพาหนะในการปฏิบัตงิาน
ยังมีไม่เพียงพอ 

๔. คุณภาพน้ าประปาบางแหง่ยังไม่ดเีท่าที่ควรยงัมี
การตรวจพบแบคทีเรียและสนิมเหล็กเกินมาตรฐาน 

๕. รายได้ยังไมเ่พียงพอในการบรหิารงานงบประมาณ 
ต้องขอรบัการอุดเงินจากเทศบาลต าบลจันจว้า 

๖. กองการประยังไมม่ีส านักงานในการปฏิบัติงาน
อย่างถาวร   และยังขาดตู้และบริเวณในการจัดเกบ็เอกสาร   
พื้นบรเิวณในปฏิบตัิงานและประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ
บริการ 
 
 
 
 
 

สาธารณูปโภค ซึ่งต้องมีการติดตามตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องเพื่อให้ความเสี่ยงลดลง              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการประปา 
ด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
- จ านวนบุคลากรไมเ่พียงพอในการปฏิบัติหน้าที ่
- วัสดุเครื่องมือไมพ่ร้อมท างานในกรณีฉุกเฉิน 
- คุณภาพน้ ายังไม่ดีเท่าที่ควรยังตรวจพบแบคทเีรีย 
และสนทิเหลก็ 
- แรงดันน้ าไม่เพียงพอท าให้น้ าไหลช้า 
- ไม่มีส านักงานทีเ่ป็นเฉพาะส่วนของกองการประปา 
- ขาดตู้ในการจัดเก็บเอกสาร 
- ยานพาหนะมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัตงิาน 
- ระบบท่อจ่ายน้ ามีการใช้งานมานาน 
- รายได้ยังมีไมเ่พียงพอในการบรหิารกิจการ 
   
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก 
- ในปีงบประมาณทผี่านมามีการขุดลอกแหล่งน้ าที่ใช้ใน
การสบูน้ าดิบท าให้เกิดความขุ่นของน้ าเพิ่มมากขึ้น 
 
      
 
 



๑๑ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่ดี   เอื้อต่อ
การควบคุมภายใน  ผู้บรหิารให้ความส าคัญกบัความ
ซื่อสัตย์สจุริต  มรีปูแบบการท างานที่เหมาะสม   สง่เสริมให้มี
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เช่น  ส่งบุคลากรเข้า
อบรมในโครงการต่าง ๆ   เพื่อน ามาพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัตหิน้าที่ของบุคลากร   การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกจิขององค์กร   สามารถแสดงความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่   ตลอดทั้งมีการ
แบ่งงานในหน้าที่อย่างชัดเจน  บุคลากรสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์  และหัวหน้าหน่วยงานได้ท า
หน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยตรวจสอบภายใน  
ในภาพรวมมีความเหมาะสมแต่มีปัญหาในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเฉพาะด้าน  มีมาตรฐานในการ
ท างาน และมีบุคลากรไม่เพียงพอ แต่ได้มีการแก้ปัญหาใน
เบื้องต้นด้วยการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ  เอกสารต่าง ๆ  
และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เอง  เพื่อน ามาปรับใช้ซึ่ง
ไม่ใช่ปัญหาที่ส าคัญที่สุด 

 
     


