
 

 

๔๘ 
 

ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลต าบลจันจว้า 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                                                                

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่   ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖1 
                                                                 

ส านักปลัดเทศบาล 
ภารกจิตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
งานการพัฒนาบุคลากร 
จุดประสงค์ เพื่อ พัฒนา
บุคลากรใหม้ีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

     
1. การพัฒนาบุคลากรยังขาด

ความต่อเนื่อง 
2. บุคลากรไม่น าความรูม้าใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
 

 

  
๑.  ศึกษา วิเคราะห์ ความ
ต้องการ จ าเป็น ในการพัฒนา
ตนเองของพนักงานเทศบาล 
และพนักงานครูเทศบาล 
๒.  ก าหนดหลักสตูรการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
ครูเทศบาล 
๓.   ด าเนินการพัฒนาตาม
หลักสตูร 
๔.   ติดตาม ประเมินการ
พัฒนา 
๕.   รายงานผลการด าเนินงาน 

     
 เทศบาลและโรงเรียน
จัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากร ด าเนินการ
พัฒนารูปแบบต่างๆ 
เช่น การอบรม สมัมนา 
การศึกษาดูงาน การ
ส่งเสริมให้บุคลากร
ศึกษา ค้นคว้าด้วย
ตนเองอยู่เสมอ แต่ยังมี
จุดอ่อน 

 
๑.  การพัฒนาบุคลากรยัง
ขาดความต่อเนื่อง 
๒.  บุคลากรไม่น าความรู้
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๓.  บุคลากรยังขาดความ
สนใจในการเข้าอบรมและ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
๑.  จัดระบบตดิตาม  
ผู้ที่ผ่านการอบรมให้
น าความรู้มาเผยแพร่
ในองค์กร 
๒.   ส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนา
บุคลากรใหต้รง
ประเด็น 

 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 

 

 

แบบ ปค.5 



 

 

๔๙ 
  

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
การปรบัปรุงการ

ควบคุม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของงาน 
บริหารงานบุคคล 
จุดประสงค์ เพื่อ บันทึก
ข้อมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของงาน
บริหารงานบุคคล
เทศบาลให้มีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน  
ได้แก่  ระบบ CMSS, 
ระบบบ าเหน็จบ านาญ, 
ระบบ สปสช. เป็นต้น 

 
 
 
1. ผู้ปฏิบัติงานไมไ่ด้

ด าเนินการบันทึกข้อมลูให้
เป็นปัจจุบัน 

2. ผู้ปฏิบัติงานไมไ่ดร้ับการ
อบรมด้านการบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว 

3. ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมลู
ไม่ได้เพราะระบบ
อินเตอร์เนต็ล่ม 

 
 
 
๑.  ปฏิบัติงานตามคู่มือการ
บันทึกข้อมูลที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้น 
๒.  การรายงานผลการบันทึก
ข้อมูลประจ าปีงบประมาณ 

 
 
 
๑.  ผู้ปฏิบตัิงานบันทึก
ข้อมูลในระบบตามคูม่ือ
การปฏิบัติงานท่ีกรมฯ 
จัดส่งมาให้แต่ยังพบ
ข้อผิดพลาด 
๒.  ผู้ปฏิบตัิงานบันทึก
ข้อมูลแต่พบว่าไม่สม่ าเสมอ 
ไม่เป็นปัจจุบัน 
๓.  .บางครั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ภายใน
ส านักงานช้าจนไมส่ามารถ
บันทึกข้อมูลได ้

 
 
 
๑.  ผู้ปฏิบตัิงานยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการบันทึกข้อมลูที่
ถูกต้อง  
๒.  ผู้ปฏิบตัิงานไมไ่ด้
ด าเนินการบันทึกข้อมลูให้
เป็นปัจจุบัน 
๓.  ผู้ปฏิบตัิงานไมไ่ดร้ับ
การอบรมด้านการบันทึก
ข้อมูลดังกล่าว 
๔.  ผู้ปฏิบตัิงานบันทึก
ข้อมูลไมไ่ดเ้พราะระบบ
อินเตอร์เนต็ล่ม 

 
 
 
๑.  จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมการ
บันทึกข้อมูลในระบบ
ทุกด้าน 
๒.  ให้เจ้าหน้าที่
ศึกษาท าความเข้าใจ
หรือสอบถาม
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับปัญหาที่พบ
ในการบันทึกข้อมูล 
๓.  ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนต็ของ
ส านักงาน 

 
 

 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 

 

 
  



 

 

๕๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานนิติการ 
กิจกรรม 
การให้บริการรับ-แก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข ์
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้การบริการและการ
แก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่ราษฎร์
ในพื้นที่ได้รับการแกไ้ขอย่าง
ทันท่วงที 
 

 
1. ปัญหาบางเรื่องเกิน

อ านาจความสามารถ
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
แก้ไขปัญหา 

2. ไม่สามารถแจ้งผลการ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้
แจ้งภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดได ้

 
๑.  ออกระเบียบหรือค าสั่งให้
อ านาจแก่เจ้าหน้าทีส่ามารถ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว 
๒.  จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการให้ความ
ช่วยเหลือกับผู้ทีไ่ด้รบัความ
เดือนร้อน 
๓. ท าสมดุควบคุมการ
ร้องเรียน   ร้องทุกข์ผ่านทาง
โทรศัพท ์

 
๑.  เมื่อมีการออกค าสั่งแล้วท าให้
การแก้ไขปัญหาของผู้เดือดร้อน
ได้รับการแก้ไข 
๒.  การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจะท าให้การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลอื
ได้เร็วขึ้น 
๓.  เพื่อด าเนินการแก้ไขปญัหา
ให้กับผู้แจ้งท่ีไม่ประสงคจ์ะออก
นาม 
 

 
๑.  เกินอ านาจความ 
สามารถของเจ้าหน้าท่ีใน
การแก้ไขปัญหา 
๒.  ไมส่ามารถแจ้งผลการ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้แจ้ง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ได้เนื่องจากไม่มีช่ือและที่อยู่
ของ ผู้แจ้ง 

 
๑.  ออกระเบียบหรือค าสั่ง
ให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่
สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 ๒.  งานท่ีเกินความสามารถ
ของเจ้าหน้าท่ีต้องขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องช่วยเหลือ 
๓.  จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการให้ความ
ช่วยเหลือผูไ้ดร้ับความเดือน
ร้อน 
 ๔. ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์
แจ้งช่ือและที่อยู่เพื่อจะได้
แจ้งผลการแก้ไขปัญหาได้
หรือแจ้งผลผ่านเว็บไซต์ 
เทศบาล 

 
งานนิติการ 

 
 

 



 

 

๕๑ 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน 
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้การวางแผน
พัฒนาและการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปสีอดคล้องกับ
ภารกิจและนโยบายของ
รัฐบาลและเพื่อให้มีการ
ทบทวนการจัดท าแผน 
การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเป็น
ประจ า 
 
 

  
 
1. ประชาชนไม่ค่อยเข้า

ร่วมประชาคม 
2. ประชาชนไม่เห็น

ความส าคญัของการมา
ประชาคม 

  
 
- มีการก าหนดวัน ประชาคม
ล่วงหน้าและ ประชาสมัพันธ์ทาง
สื่อ ต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ทราบ
และเข้าร่วม ประชาคม  
 -  จัดท าเวทีประชาคมทุกหมู่บา้น 

ให้ผู้น าหมู่บ้านประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้วต้องหารือกันว่าจะ
บรรจุโครงการใดมาจัดตั้งเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ความสอดคล้องกับนโยบายและ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายและ
สนับสนุนต่อนโยบายของรัฐบาล
และสอดคล้องกับความต้องการ
ประชาชนจริง ๆประจ าปีนั้น จึงจะ
เป็นได้แผนพัฒนาที่สมบูรณ์และ
แน่นอนชัดเจนขึ้น และใหม้ ี
 

 
 
- ผู้น าชุมชนยังขาดการ 
ประชาสมัพันธ์ที่ดีพอ หรือ 
ประชาสมัพันธ์น้อยเกินไป 
ท าให้ประชาชนไมไ่ด้รับ
ข้อมูล ข่าวสารในเรื่องของ
วันท่ีมีการ จัดประชาคม
หมู่บ้าน จึงท าให้ ประชาชน
ไม่สนใจที่จะมา ประชาคม  
- มีการจัดประชุมประชาคม
โดยมีประชาชนเข้ามาร่วม
ประชุมในทุกกลุ่มอาชีพดไูด้
จากรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม
ท าให้ได้รับทราบปัญหาที่
แท้จริง 

 
 
ความเสี่ยง  
   - ประชาชนไม่ค่อย 
เข้าร่วมประชาคม เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สาเหตุ  
   - ประชาชนไม่เห็น 
ความส าคญัของ การ
ประชาคม 

 
 
-ให้มีการประชาสัมพันธ์ เพิ่มมาก
ขึ้นควรจะมีการจัดหน่วย
ประชาสมัพันธ์เคลื่อนที่ทุกหมู่บ้าน 

ท าแผ่นพับ ใบปลิว รวมถึงการ
ประชาสมัพันธ์ทางเสียงตามสาย
และหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง 
- เรียกประชุมผู้น าชุมชนในทุก
หมู่บ้าน เพื่อช้ีแจงให้เห็นถึง 
ความส าคญัของการ ประชาคม  
ว่ามี ผลกระทบอะไรบ้าง  ต่อ
หมู่บ้านชุมชน  

 
 

งานนโยบาย
และแผน 

 
 
 

 



 

 

๕๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานงบประมาณ 
กิจกรรม 
   การจัดท างบประมาณของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้การวางแผนและ
ก าหนดวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีและการจัดท าแผน
งบประมาณล่วงหน้าสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาของหน่วยงาน
บรรลุวตัถุประสงค์และให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิ 
ผลถูกต้องตามระเบียบ 
๒. เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 
  
การด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  
ไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน
และแผนการจดัหา
พัสดุประจ าป ี
 

 
   
๑.แจ้งทุกหน่วยงาน
ด าเนินการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยถือปฏิบตัิ
ตามหนังสือ ซักซ้อม
แนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
๒.ทุกส่วนราชการได้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายเสรจ็
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่
สามารถสรปุได้ว่าจะมีการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณมากน้อย
เพียง ใด 

 
 
งบประมาณ  มีการควบคมุ
ที่ไม่เพียงพอยังมีจุดอ่อน
หรือความเสี่ยง  คือการ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน และ
แผนจัดหาพสัดุประจ าป ี

  
 
๑.  การบรหิารและควบคมุ
งบประมาณไม่สามารถบริหารจดัการ
ได้ตามก าหนดระยะเวลา 
๒. ไมส่ามารถควบคุมงบประมาณให้
เพียงพอในแต่ละประเภทตามที่ตั้งไว้
ใน  เทศบัญญัติงบประมาณ เกิดการ
โอน แก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณบ่อยครั้งท าให้
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณไม่ดี
เท่าที่ควร 
๓. ไมด่ าเนินการตามแผนการท างาน 
แผนการใช้จ่ายเงินตาม ที่ได้วาง
แผนการด าเนินงานไว้ ท าให้การใช้
จ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
๔.  การวิเคราะห์ความคุ้มคา่และการ
จัดล าดับความส าคัญของงาน/
โครงการที่ขอตั้งงบประมาณไม่ชัดเจน
เหมาะสม 

    
 
๑.ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการ
จัดท างบประมาณใหส้มดลุ
เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอด
ปีงบประมาณ เพื่อไม่ใหเ้กิดการ
โอน แก้ไขเปลีย่นแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณบ่อยครั้ง 
๒.จัดใหม้ีการรายงานผลการ
ด าเนินการตามโครงการในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้ประชาชนทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓.จัดใหม้ีการส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป 

 
 

งานงบประมาณ 



 

 

๕๓ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 

    
 

   ๓. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ให้กับประชาชนไดร้ับทราบทาง
แผ่นพับ ป้ายประกาศ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ เว็บไซต์ของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 
   ๔. ด าเนินการจดัท าโครงการ
เอกสารเผยแพร่กิจกรรม/
โครงการในเทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ให้กับประชาชนทราบโดยทั่วถึง
กัน 
   ๕.เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบยัง
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากไม่ได้เข้า
รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 

๕.ปัญหาด้านรายจ่ายประจ าเพิ่มขึน้ 
แต่รายรับจากรัฐบาลจดัเก็บและ
จัดสรรให้ ยังเท่าเดิม 
๖.การด าเนินการแผนงาน/โครงการ
ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
และ     แผนจัดหาพสัดุประจ าปี  
 

อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
๔.จัดให้มีการประชาสมัพันธ์การ
ด าเนินงานกระจายเข้าไปใน
ชุมชนให้ท่ัวถึงให้ประชาชนมี
ส่วนในการตรวจสอบ
งบประมาณ และสนับสนุนให้
คณะกรรมการตดิตามการ
ประเมินผลม ี
 

 

 



 

 

๕๔ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  งานทะเบียนพาณิชย์  
 ๑.การให้บริการงาน
ทะเบียนพาณิชย์การจด
ทะเบียนผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็(ระบบ
คอมพิวเตอร์)ลา่ช้า 
 

    
การให้บริการงาน
ทะเบียนพาณิชย์ การ
จดทะเบียนผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ (ระบบ
คอมพิวเตอร์) ล่าช้า 

    
๑.  การใช้ระบบอินเตอร์เนต็ความเร็ว
สูงในการให้บริการ 
๒.  ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
 

   
๑. เนื่องจากระบบ
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง
ส านักงานเทศบาลต าบล  
จันจว้ากับกรมพัฒนาธุรกจิ
การค้ามีความล้าช้าต้อง
ประสานผู้ให้บริการระบบ
อินเตอร์เนต็ให้ปรับปรุงเร็วข้ึน
กว่าเดิม 

 
๑.  การตดิตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายในพบว่ากิจกรรมการ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาใน
ระบบการให้บริการ
ประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง   แต่ยังมีจุดอ่อนคือ
ระบบสื่อสารอินเตอรเ์น็ต
มีความลา้ช้าอยู่พอสมควร 

 
 ๑. ปรับปรุงระบบความเร็วใน
การรับส่งข้อมูลของผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
๒. ปรับปรุงอุปกรณร์ะบบ
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
 

 
งานทะเบียน

ราษฎร 

งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.การใช้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรล่าช้าอัน
เนื่องจากระบบข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานระบบงาน
ทะเบียน(ระบบคอมพิวเตอร์) 
   ๒.ความพึ่งพอใจในการใช้
บริการงานทะเบยีนราษฎร
ในการให้บริการ 
   ๓.สถานท่ีส านักทะเบียน
ท้องถิ่น ในการให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร 
 

   
การให้บริการงาน 
การจดทะเบียนผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ต 
(ระบบคอมพิวเตอร์) 
ล่าช้า 

   
 ๑.ประสานงานศูนย์การบริหารการ
ทะเบียนภาค ๕ 
     -ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ให้บริการ 
     -ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
    -ปรับปรุงแก้ไขระบบการให้บริการ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอบรมพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย 
และการให้บริการ 
     -ปรับปรุงพื้นที่ภายในส านักทะเบียน
ราษฎรให้เหมาะสมและเป็นระบบ 

   
 ๑.เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ต
ในการสื่อสารมีความล้าช้า
ประสานผู้ให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตให้ปรับปรุงเร็วขึ้น
กว่าเดิม 
   ๒.ประชุมพนักงานปรับปรุง 
พฤติกรรมมารยาท ในการให้ 
บริการและความรู้ความสามารถ 
ในระเบียบข้อกฎหมาย 
   ๓.จัดพื้นที่ส านักทะเบียนให้
สะดวกแก่ผู้มารับบริการและลด
ขั้นตอนในการให้บริการเพื่อ
ความรวดเร็ว  

    
๑.ระบบอินเตอรเ์น็ตยังมี
ความล้าช้าพอสมควร 
 ๒.ผู้รบับริการบางรายยัง
ไม่มีความเข้าใจในระเบียบ
ข้อกฎหมาย จึงมีความไม่
พึงพอใจในการให้บริการ 
 ๓.ขอจ ากัดของพื้นที่
ภายในอาคารส านัก
ทะเบียนยังมีความคับแค
บอยู่จึงไม่สามารถบริหาร
จัดสถานท่ีอย่างเป็นระบบ
ได้เต็มที ่

    
๑.ปรับระบบคอมพิวเตอร์ใหม้ี
ความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
     -ประสานงานเกีย่วกับการ
เชื่อมต่อสื่อสารงาน
อินเทอร์เน็ต 
     -การจัดระบบคิวการ
ให้บริการและการปรับปรุง
สถานท่ีการให้บริการ 
 

 
งานทะเบียน

ราษฎร 



 

 

๕๕ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานป้องกันและบรรเทา              
สาธารณภัย 
กิจกรรม 
   ด้านการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
เรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค 
วัตถุประสงค์                     
   เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
เรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค 

    
 
1. กฎหมายระเบยีบต่างๆ 

ไม่เปดิช่องให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการเองได ้

2. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการมี
ไม่เพียงพอกับงาน
บริการ 

    
 
๑. ประสานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ศักยภาพให้ความช่วยเหลือผู้
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
จากกรณีปญัหาต่างๆ                     
๒. มีเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการให้บริการเรื่องน้ า
อุปโภค-บริโภค 
๓. มีการจัดระบบการบริการน้ า
อุปโภค-บริโภคโดยการเขียน
แบบค าร้อง 
 
 
 

 
 
๑. มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการใน
การด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริการเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค 
๒. การให้บริการเป็นไป
ตามล าดับการเขียนแบบค า
ร้องในการขอน้ าอุปโภค-
บริโภคเพื่อความเสมอภาคใน
การให้บริการ 

 
 
๑. กฎหมาย ระเบียบตา่งๆ 
ไม่เปดิช่องให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการเองได ้
๒. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการมีไม่
เพียงพอกับงานบริการ 
๓. พื้นที่อยู่ในเขตเสี่ยงต่อ
การเกิดภัย 

 
 
๑. จัดระบบการ
ให้บริการน้ าอุปโภค-
บริโภคให้ครอบคลุม 
๒. ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

 
 
หัวหน้าส านักปลัด, 
เจ้าหน้าท่ีป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
 



 

 

๕๖ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานธุรการ 
กิจกรรมงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
   ๑.เพื่อให้ระบบการรับ – 
ส่งหนังสือเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบงาน  
สารบรรณทันเวลาและ
รวดเร็ว 
   ๒.เพื่อควบคุมการรายงาน
ข้อมูลให้ทันต่อเวลา 
   ๓.เพื่อควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามระเบียบฯ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครดั 
ตรวจ คัด กรองงานท่ี
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอจากผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้น 
 

1.1   
1.2   
1.3 1. ระบบการสบืค้นหนังสือ

ราชการไม่เป็นระบบ 
1.4 2.  การจัดเก็บเอกสารไม่

เป็นหมวดหมู ่
1.5 3. หนังสือราการสญูหาย 

ระหว่างการน าเสนอ 

1.6   
1.7   
1.8 ๑.  เจ้าหน้าทีบริหารงานท่ัวไป

เป็นผู้ดูแล  เอกสารระบบงาน
สารบรรณกลางทั้งหมด 

1.9 ๒.  มีการจดัเก็บเอกสารทีส่ าคัญ
และเอกสารปีปัจจุบันไว้ในตูเ้ก็บ
เอกสาร 
๓.  มีการจดัเก็บเอกสารปีท่ีผ่าน
มาไว้ ในกอง 

    
 
  ๑.แจ้งเจ้าของเรื่องทุกส่วน
ให้น าส่งหนังสือพร้อมมา
ลงทะเบียนตามระเบียบ 
งานสารบรรณให้ถูกต้อง 
   ๒.ประสานไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่น
อ าเภอ ให้จัดส่งหนังสือให้ 
ทันเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดลา่ช้า ในการรายงาน
ให้ทัน ตามก าหนด 
   ๓.เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานให้ทันเวลาและเป็น
ปัจจุบันเพื่อจะไม ่
ก่อให้เกิดความเสียหายใน
องค์กร 
 

   
 
 ๑.เจ้าของเรื่องไม่น า
หนังสือมาลงทะเบียนตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
 ๒.หนังสือท่ีได้รับทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ท้องถิ่นอ าเภอ ส่งหนังสือ 
ล่าช้าท าให้การรับข้อมลู
ข่าวสารและการรายงาน
เรื่องส าคญัต่าง ๆ เกิดการ
ล่าช้าตามไปด้วย 
   ๓.ค าสั่งมอบหมาย
หน้าท่ีการงานยังไมเ่ป็น
ปัจจุบัน  เนื่องจากเจ้า
หน้า ท่ีรับผิดชอบ ท างาน
ล่าช้า ประกอบกับมี
บุคลากรเพิ่มมากข้ึน 

 
 
๑. ตรวจสอบระยะเวลาการ
เก็บหนังสือและขออนุมัติ
ท าลายหนังสือ ตามระเบียบ
งานสารบรรณ ฯ 
๒. จัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารเพิม่เตมิ
และสร้างห้องส าหรับจัดเก็บ
เอกสารรวมของส านักงาน  
เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย
และง่ายต่อการสืบค้น  

 
 

งานธุรการ 
 

 



 

 

๕๗ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   ๔.เพื่อควบคุมการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเก็บรักษาและ
ท าลายเอกสารให้ถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
 

     
 

   ๔. ส่งเจ้าหน้าท่ีไปศึกษา
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
   ๕.ประชุมแจ้งทุกส่วนหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจเพื่อจะได้
น าหนังสือคืนให้กับเจ้าของ
เรื่องเป็นไปในแนวทางเดีย่ว
กัน 
   ๖.จังหวัดฯควรมีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง
หนังสือ 

   ๔.หนังสือหรือเอกสารสูญ
หายระหว่างการน าเสนอ 
   ๕.การรับ-ส่งหนังสือยังใช้
ระบบมือ ท าให้การค้นหา
ข้อมูลหรือลงทะเบียนรับล่าช้า
และใช้เวลานานในการสืบค้น 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๘ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ด้านกิจการสภา 
วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อให้งานกิจการสภา
ของเทศบาลต าบลจันจว้า
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย เช่น ในด้านการ
ประชุม การเขา้ร่วมรับฟัง 
การแปรญตัติ และอื่นท่ี
เกี่ยวกับงานกิจการสภา 
๒.  การส่งเรื่องเข้าสภาให้
ทันก่อนการประชุม 
 
 

 
 
 
  การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพื่อ
พิจารณาใน    ญัตติขออนุมัติ
ต่างๆ   ซึ่งแต่ละกองมีการส่ง
เอกสารล่าช้า  เนื่องจากมีการ
แก้ไขเอกสารอยู่บ่อยครั้ง        
ท าให้งานกิจการสภาไมส่ามารถ
รวบรวม    จัดส่งให้กับสมาชิก
สภาภายใน 3 วันก่อนการประชุม
ได้ลา่ช้า 

 
 
 
๑.  มีการจดัท าบันทึกข้อ   
ความแจ้งก าหนดวันประชุมสภา   
และ  แจ้งให้ส่งเรื่องเข้าท่ี 
ประชุมสภา ให้แตล่ะกองทราบ
ทุกครั้ง 
๒.  จัดท าเอกสารแจกให้กับ 
ที่ประชุมในการประชุม 
ทุกครั้ง 
 
 
 

 
 
 
ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๑.สอบทานการปฏิบัต ิ
งานตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 
 ๒.การประเมินผลจาก 
หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

   ๓.หลังจากส่งบันทึก
ข้อความแจ้งแต่ละกองแล้ว  
มีการตดิตามอกสารอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
๑.  เนื่องจากขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ด้านกจิการสภาท าให้การ
ปฏิบัติงาน กิจการสภาของ
เทศบาลต าบลจันจว้า ไม่ถูกต้อง
เรียบร้อยเท่าท่ีควร 
๒.  การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพื่อ
พิจารณาในญัตติขออนุมตัิต่าง ๆ 
ซึ่งแต่ละกองมีการส่งเอกสาร
ล่าช้า  เนื่องจากมีการแกไ้ข
เอกสารอยู่บ่อยครั้งท าให้งาน
กิจการสภาไม่สามารถรวบรวม 
จัดส่งให้กับสมาชิกสภาภายใน 
3 วันก่อนการประชุมให้จัดส่งให้
ได้แตล่่าช้า 

   
 
 
 ๑.  จัดส่งบุคลากรไปอบรม
ด้านงานกิจการสภา 
๒.  มีการควบคมุ ก ากับ 
ดูแลการปฏิบัติงานจาก
ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเป็น
ระยะสัปดาห์  เพื่อติดตาม
เรื่องและรวบรวมไว้ท่ีงาน
สารบรรณกลาง 
๓.  แจ้งให้แต่ละกอง
ทราบเกี่ยวกับสมัยประชุม
สภาสามญั ประจ าปี ท้ัง ๔ 
สมัย  เพื่อจะมีระระเวลา
เตรียมเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม
สมัยถัดไป 

 
 
 

งานกิจการสภา 



 

 

๕๙ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    

๔.  ท าบันทึกข้อความแจ้งให้แต่
ละกองเตรียมเอกสารที่จะน าเข้า
สู่สภา เช่น หากมีการก าหนด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 
ในเดือน  พ.ย. จะส่งบันทึก
ข้อความแจ้งเวียนให้ทราบ
ภายในวันท่ี ๒๘ – ๓๑ ต.ค. 
๕.  แจ้งเลขานุการสภาทราบทุก
ครั้ง หากมีการแกไ้ขรายงานการ
ประชุม 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคข์อง 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานประชาสัมพันธ์   
กิจกรรม 
๑.  งานข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
     -จัดเตรยีมข้อมลูเอกสารไว้
ส าหรับการเปดิเผยตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
๒.  งานประชาสมัพันธ์ข้อมูลสาร 
     -ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้หน่วยงานราชการ,
รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานเอกชน,นิติ
บุคคลและประชาชนโดยทั่วไป  
ได้รับทราบข้อมูลขา่วสารของ
เทศบาลต าบลจันจว้าเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
หน่วยงานราชการ , 
รัฐวิสาหกิจ, 
หน่วยงานเอกชน, นิติ
บุคคลและประชาชน
โดยทั่วไป ได้รบัทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลยังไม่ถึง 

 
 
๑.  จัดให้มรีะบบ
อินเตอร์เนต็ผ่านเว็บไซต์
ของเทศบาลต าบลจันจว้า 
๒.  จัดให้มรีะบบเสียงตาม
สาย ครอบคลุม ท้ัง ๒๓
หมู่บ้าน 
๓.  จัดให้มีบอรด์
ประชาสมัพันธ์ของที่ท า
การ เทศบาลต าบลจันจว้า 
๔.  ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารฯ ผ่านสมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลจันจว้า 
 

 
 
๑. ข้อมูลข่าวสารมีการ
เผยแพรต่าม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐   ผา่นช่อง
ทางการควบคุมที่มีอยู่ 
ดังนี ้
 ๒. ระบบอินเตอร์เนต็  
 ๓. ผ่านระบบเสียงตาม
สายครอบคลุมทั้ง ๒๓ 
หมู่บ้าน 
๔. ปิดประกาศบอรด์
ประชาสมัพันธ์ที่ท าการ
ของ เทศบาลต าบลจันจว้า 
๕.  เผยแพร่จัดใหม้ีการ
ประชาสมัพันธ์กับสมาชิก
สภา เทศบาลต าบลจันจว้า
เพื่อประชาสมัพันธ์ แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 
๑. ข้อมูลขาดการจดัระบบ
บูรณาการสารสนเทศระดับ
องค์กร 
๒. เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การน าเข้าข้อมลูสารสนเทศ
บนระบบอินเตอร์เน็ต 
๓.  ระบบเสียงตามสาย 
ของเทศบาลและขาด
เจ้าหน้าท่ีผูด้ าเนินการ
ประชาสมัพันธ์ 
 ๔.  ขาดการก ากับติดตามผล
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
และประชาสัมพันธ ์

 
 
๑.  ก าหนดจดัวางรูปแบบ
ประสานงานเพื่อรวบรวม
ข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ ์
๒.  อบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ี
รวมถึงเข้าใจก่อนปฏิบัติหนา้ที ่
๓.  จัดท าระบบเสียงตามสาย
ของเทศบาลและจัดหา
เจ้าหน้าท่ีหรือก าหนด
เจ้าหน้าท่ีในการ
ประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย 
รวมถึงก าหนดแผนงาน,เวลา,
เป็นต้น 
๔.  จัดให้มีงบประมาณและ
เจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้
ความสามารถ เพื่อด าเนินการ 

 
 

งานประชาสัมพันธ์ 



 

 

๖๑ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคข์อง 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานพัฒนาชุมชน   
กิจกรรม การจ่ายเงินเบ้ีย  ยังชีพ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วย
เอดส์  

วัตถุประสงค์  
   ๑.เพื่อสร้างหลักประกัน รายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ  
   ๒.เพื่อเสรมิสร้างสวสัดิการ ทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ 
   ๓.เพื่อให้การสงเคราะห์ ผู้ป่วย
เอดส ์
 
 

    
มีความเสี่ยงจากการ
เดินทางไปเบิกเงินสด
จากธนาคาร  และน า
เงินสดจ านวนมาก
ออกไปแจกประชาชน
ในพื้นที่ 

    
๑.มีค าสั่งให้เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเป็นชุดรักษา
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง ไปเบิกเงินสดจาก
ธนาคาร 

    
๑.มีการบันทึกรายงาน
และการส่งมอบเงินให้กอง
คลังเทศบาลต าบลจันจว้า 
ตรวจสอบทุกครั้ง  
 

    
๑.การถือเงินสดจ านวนมาก
จากธนาคารมายังส านักงาน
และการน าเงินสดจ านวนมาก
ลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ   
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์     
ในพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อ
ความปลอดภัย  
 

    
๑.ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
ให้รักษาความปลอดภัยในการ 
เดินทางไปเบิกจา่ยเงินสดจาก 
ธนาคารแทนชุดรักษาความ 
ปลอดภัยทีเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีของ 
เทศบาล 

 
งานพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 



 

 

๖๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานสวัสดิการและสังคม 
กิจกรรมด้านส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี   
วัตถุประสงค์ 
   ๑.ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี   

 
เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงานมี
เพียงคนเดียวท าให้การ
ควบคุมงานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี และหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง   
จึงท าให้เทศบาลต าบล 
จันจว้าเสยีหายได ้

 
เทศบาลได้น าระบบ 
Internet  มาช่วยในการ
บริหารงานและการปฏิบัติ
ราชการ  มีระบบ Internet 
ที่มีประสิทธิภาพท าให้การ
บริหารงานของงาน
สวัสดิการสังคมสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา 
สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้
จากระบบ Internet เช่น 
ระเบียบต่างๆ ท่ีมผีลบังคับ 
ใช้ในเรื่องปัจจุบัน 
 

 
 มีการตดิต่อ
ประสานงานทาง
โทรศัพท์และโทรสารใน
การภารกิจหน้าที่ของ
งานสวัสดิการสังคมได้
เป็นอย่างด ี

 
๑.  เรื่องการจดัเก็บข้อมลูความ
จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของแต่ละ
หมู่บ้านไม่ค่อยกรอกตามความ
เป็นจริง 
๒.  เรื่องของกลุ่มอาชีพบางกลุ่ม
ก็ท าบ้างหยุดบ้างไมค่่อยเข้มแข็ง
เท่าไหร่ เลยสรุปไม่ค่อยได้ว่า
ยังคงเหลือกลุม่อาชีพอยู่กี่กลุ่ม 
๓.  เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงานมี
เพียงคนเดียวท าให้การควบคุม
งานส่งเสรมิอาชีพและพัฒนา
สตรี  และหลายโครงการอาจ
ดูแลไม่ทั่วถึง   

 
บทบาทส าคัญและด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
๑. ให้ผู้จัดเก็บเข้าตรวจสอบ
อย่างถึงบ้าน 
๒. ให้ผู้จัดเก็บกรอกตามความ
เป็นจริงของแต่ละครัวเรือน 
๓. ให้ประชาชนกลุ่มอาชีพของ
แต่ละกลุ่มมคีวามเขม้แข็งในการ
เป็นผู้น ากลุ่มมากกว่านี ้
๔. ให้ประชาชนกลุ่มจัดท าการ
ประชุมสมาชิกภายในกลุ่มอย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  ก็ยังด ี
 
 

 
งานสวัสดิการและ

สังคม 

 



 

 

๖๓ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานส่งเสริมการเกษตร   
 กิจกรรมการการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรมีพื้นที่
มากและกระจายตัวอย่าง
กว้างขวาง ส่วนมากประสบ
ปัญหา อุทกภัย ภัยแล้ง โรค
ระบาด ท าให้พืชผลทางการ
เกษตรได้รับความเสียหาย 
ประกอบกับการรักษา
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ
ควบคู่กัน  
 

 
 การด าเนินการยังไม่
บรรลุวตัถุประสงค์ 
เนื่องจากขาดเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบและให้ความรู้
ได้ทั่วถึง 

 
   (๑) มีการจัดท าโครงการ
ร่วมกันปลูกต้นไม้พื้นท่ี
สาธารณะ สองข้างถนน เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับชุมชนลด
ปัญหาโลกร้อน และจะมีการ
ปลูกเพิ่มเติมอีก 
   (๒) จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการ
ลดปรมิาณขยะ ก าจัดขยะ การ
คัดแยกขยะเพื่อลดปญัหาโลก
ร้อน 
 

  
  (๑) การด าเนินการยัง
ไม่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ต้องด าเนินการส่งเสริม
ให้ปลูกหญ้าแฝก เพื่อ
ป้องกันตลิ่งพังไม่ให้น้ า
ท่วมขังแปลงนาของ
เกษตรกร สร้างความ
เข้าใจ และอบรมให้
ความรู้ถึงคุณประโยชน์ 
และอยู่ระหว่างการปลูก
ต้นไมเ้พื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี
เขียว  
 
 

  
  (๑) เทศบาลยังไม่มีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบเกีย่วกับเรื่องนี้โดยตรง 
และพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวาง
มาก 
   (๒) ประชาชนส่วนมากของ
เทศบาลมีอาชีพท านาและปลูก
สวนยาง และทางเทศบาลได้ปลูก
ต้นไมเ้พิ่มเตมิอีก แต่ยังขาด
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ และให้
ความรู้ได้ทั่วถึง 
   (๓) ยังไมม่ีการบริหารจัดการ 
ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการบรหิารจดัการเรื่อง
การดูแลต้นไม้ และเรื่องการท า
การเกษตรอย่างถูกวิธ ีกิจกรรม
การลดปัญหาการส่งเสรมิ
การเกษตรบางอย่าง อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ บางอย่างต้องท า
แผนปรับปรุงต่อไป 

  
  (๑) จัดเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานโดยตรง 
และมอบงานท่ีรับผิดชอบ
ให้ชัดเจน 
   (๒) อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
แก่เกษตรกร ควบคู่กับการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
(๓) จัดท าแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรด้าน
การเกษตรที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม และสามารถ
น ามาด าเนินการได ้

 
งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

 

 
 



 

 

๖๔ 

กองคลงั 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานการเงินและบัญช ี
๑. การวางแผนการ 
เบิกจ่ายเงิน 
- เพื่อให้การวางแผนการ
เบิกจ่ายเงินเปน็ไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายเงิน และสอดคล้อง
กับงบประมาณทีไ่ด้รับ
จัดสรร 
 

  
 
 
การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  
ต้องมีการปรับแผนหรือ
จัดท าแผนเพิ่มเติม
ระหว่างป ี

  
 
 
- ให้หน่วยงานย่อย
จัดท าแผนการเบิก
จ่ายเงิน  ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ  
ประจ าปี/เงินกู้/เงนิ
อุดหนุน 
 

 
 
 

- แผนการเบิกจ่ายเงนิ
ใช้เป็นแนวทางในการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ในระดบั
หนึ่ง  แต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อการบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์
การควบคุมภายใน 

 
 
 
- การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้  ต้องมีการ
ปรับแผนหรือจัดท า
แผนเพิ่มเติมระหว่างปี  
ท าให้การเบิกจ่าย
ล่าชา้ไมท่ันตามความ
ต้องการ เนื่องจาก
ความต้องการในปี
ปัจจุบนัเปลี่ยนไปจาก
แผนความต้องการที่
ก าหนดไว้ลว่งหน้า 

 
 
 
- ซักซ้อมท าความเข้าใจ
ร่วมกับบุคลากรใน
หน่วยงานเกี่ยวกับ
ความส าคัญของ  แผนการ
เบิกจ่ายเงิน 
- ส ารวจความต้องการใช้
งบประมาณก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณ 
- น าข้อมูลมาทบทวนกับ
แผนการเบิกจ่ายเงนิที่
ก าหนดไว้เดิม เพื่อ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกัน 
 

 
 
 

น.ส.ธัญญา ชุ่มมงคล 
นักวิชาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 



 

 

๖๕ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. การเบิกจ่ายเงิน 
- เพื่อให้การจัดท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณ
และนอกงบประมาณ  การ
บันทึกบญัชี  การเก็บรักษา
เงินเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ลด
ระยะเวลาและขั้นตอนการ
เบิกจ่ายเงิน 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายและ
รายงานการเงินถูกต้องตาม
ระเบียบ 

 
 
1. เอกสารประกอบ

ฎีกาไม่ถูกต้องและ
ครบถ้วน 

2. ลงลายมือชื่อในฎีกา
ไม่ครบถ้วน 

3. วางฎีกาไม่ถูกต้อง
แหล่งเงิน
งบประมาณ 

 
 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไข
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. 
๒๕๕๘   
- มีค าสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเปน็ลายลักษณ์
อักษรมีผู้อ านวยการกองคลัง
ควบคุมดูแล 

 
 
- สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการและมติ ครม.
และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 
- ตรวจสอบการรับ
และการน าฝากเงนิ 
- มีการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ถูกต้องก่อนการเบิก
จ่ายเงินในแตล่ะ
รายการ 

 
 
 

 
 
- การวางฎีกาของแต่ละ
หน่วยงานมาโดยเอกสาร
ประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง
และครบถ้วน 
- การวางฎีกาของแต่ละ
หน่วยงานมาโดยลงลายมือ
ชื่อไม่ครบถ้วน 

 
 
- ด าเนินการแจ้งให้
เจ้าหน้าที่แต่ละ
หน่วยงานตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนส่งกองคลัง
และแจ้งให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ  / หนงัสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

น.ส.ธัญญา ชุ่มมงคล 
นักวิชาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 



 

 

๖๖ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มี

อยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. การบันทึกบญัชี
และการรายงาน 
- เพื่อให้การบันทึกบัญชีใน
ระบบอินเตอร์เน็ตมีความ
รวดเร็ว  สมบูรณ์ สามารถ
รายงานผลถึงกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน,
กรมบัญชีกลาง,กองทนุ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
,สนง.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติและหน่วยงานอื่นที่
เก่ียวข้อง 

 
 
1. ระบบอินเตอร์เน็ตยังมีความ

ล่าชา้ และขัดข้องอยู่
บ่อยครั้ง 

2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการบันทึก
ข้อมูลในระบบ 

 
 
- ผู้บังคับบัญชา
ก าชับและ
มอบหมายการ
ปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานที่
เก่ียวข้องในการ
ลงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

 
 
- ติดตามการ
ปฏิบัติงานโดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดบั 

 

 
 
- ระบบอินเตอร์เน็ต 
ยังมีความลา่ชา้ 
และขัดข้องอยู่
บ่อยครั้ง 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการบันทึก
ข้อมูลในระบบ  

 
 
- ควรมีระบบอินเตอร์เน็ต
ส ารอง 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติเข้า
รับการฝึกอบรมในระบบ
เพื่อให้มีความเข้าใจ
ขั้นตอนและวิธีการ  
ปฏิบัติงานในระบบ ดังนี้ 
- ระบบ  e-LASS 
- ระบบ GFMIS Web  
Online (e-Token keys) 
-  ระบบเบิกจา่ยตรง
สวัสดิการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  (สปสช.) 
www.nhso.go.th 
- ระบบ MCS-WEB 
- ระบบ e-pension 
 

 
 

น.ส.ธัญญา ชุ่มมงคล 
นักวิชาการเงินและ
บัญชชี านาญการ 

 
 

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


 

 

๖๗ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานทีป่ระเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 
๑. การวางแผนการจัดหา
พัสดุ 
- เพื่อให้การจัดหาพัสดุ
เป็นไปตามความต้องการใช้
พัสดุในการปฏบิัติราชการ
และสอดคล้องกับ
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 
 

  
 
 
มีการปรับแผนหรือจัดท า
แผนเพิ่มเติมระหว่างป ี

  
 
 
- ให้หน่วยงานย่อย
จัดท าแผนความต้องการ
พัสดุ  ตามเทศบญัญัติ
งบประมาณ  ประจ าปี/
เงินกู้/เงินอุดหนุน 
 

 
 
 

- แผนความต้องการพสัดุใช้
เป็นแนวทางในการจัดหา
พัสดุได้ ในระดับหนึง่  แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถ ุ
ประสงค์การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  ต้องมี
การปรับแผนหรือจัดท าแผน
เพิ่มเติมระหว่างปี  ท าให้
จัดหาพัสดุลา่ชา้ไมท่ันตาม
ความต้องการใช้เนื่องจาก
ความต้องการในปปีัจจุบนั
เปลี่ยนไปจากแผนความ
ต้องการที่ก าหนดไว้
ล่วงหน้า 

 
 
 
- ซักซ้อมท าความเข้าใจ
ร่วมกับบุคลากรใน
หน่วยงานเกี่ยวกับ
ความส าคัญของ  แผน
ความต้องการพัสด ุ
- ส ารวจความต้องการใช้
พัสดุก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณ 
- น าข้อมูลมาทบทวน
แผนความต้องการพสัดุ
ที่ก าหนดไว้เดิม 
ปรับปรุงให้สอดคล้อง 
 

 
 
 

งานพสัด ุ

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๘ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง 
- เพื่อให้การด าเนินการ
จัดหาพัสดุปฏบิัติถูกต้อง
ตามระเบียบและข้อก าหนด  
และตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
๒๕๖๐  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
๒๕๖๐ 
 

 
การจัดซื้อพัสดุบาง
รายการระบุประเภทไม่
ถูกต้อง  ส่งผลให้ใช้
จ่ายงบประมาณผิด
ประเภทและเบิกจ่าย
งบประมาณเกินกว่าที่
ก าหนด 

 
- มีการปฏิบัติตามวิธีการ
และขั้นตอนตามระเบียบ
ที่ก าหนด 
- มีการขออนุมัติต่อผู้มี
อ านาจทุกครั้งในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

 
- การปฏิบัติงานเปน็ไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดแต่ยังมีการ
จัดจ้างบางรายการที่มี
ข้อผิดพลาดไมบ่รรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุม
ภายใน 

 
- การจัดซื้อพัสดุบาง
รายการระบุประเภท
ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้
จ่ายงบประมาณผิด
ประเภทและเบิกจ่าย
งบประมาณเกินกว่า
เงินที่ก าหนด 
 

 
- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
รายการพัสดุที่จะด าเนนิการ
จัดซื้อว่าเป็นพสัดุประเภทใด 
- จัดท าทะเบียนคุมเงนิ
งบประมาณให้ชัดเจน
ครบถ้วน และเปน็ปัจจบุัน
ตามระบบงบประมาณ 
- หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ตรวจสอบประเภทพัสดุที่
ระบบในรายงานขอซื้อขอ
จ้างและสอบทานทะเบียน
คุมงบประมาณประกอบทุก
รายการ 
 
 
 

 
งานพสัด ุ

 
 
 



 

 

๖๙ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานทีป่ระเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓.  การควบคุมพัสดุ 
- เพื่อให้พัสดุของทางราชการ
ได้รับการควบคุมดูแลรักษา
อย่างเหมาะสม และไดน้ าไป
เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ 
 

 
การบันทึกข้อมูลใน
ทะเบียนทรัพย์สินยัง
ไม่เป็นปัจจุบนั 

 
- มีการลงบัญชีวัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สินที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของหน่วยงาน 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดปุระจ าปี และ
ด าเนินการตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

 
- การควบคุมพัสดุถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
ข้อก าหนดในระดับหนึ่ง
ทั้งนี้  ยังคงมบีางขั้นตอน
ที่ยังไมบ่รรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุม
ภายใน 

 
- การบันทึกข้อมูลใน
ทะเบียนทรัพย์สินยัง
ไม่เป็นปัจจุบนั  
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับ
ครุภัณฑ์ตามทะเบียน  
และรายละเอียด
ครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่
ไม่ถูกต้องตรงกัน 
 

 
- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ
รายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริง 
กับทะเบียนคุมทรัพย์สนิ
และรายละเอียดครุภัณฑ์
ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

 
งานพสัด ุ

๔. การจัดซื้อ/จดัจ้าง ใน
ระบบ e-GP 
- เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการต่าง ๆ ถูกต้อง
ตามระเบียบเป็นไปตาม
ระเบียบเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรและประชาชน 
 
 

 
เจ้าหน้าที่ขาดความ
เข้าใจ  ความเชี่ยวชาญ
ในการบันทึกข้อมูลลง
ในระบบจดัซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ( e-GP ) 

 
- ด าเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 

 
- ด าเนินการประเมินผล
จากการจัดท าเอกสาร  
ในระบบ e-GP 

 
- เจ้าหน้าที่พสัดุขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐ (ระบบ e-GP) 

 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติเข้า
รับการฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ  
(ระบบ e-GP) เพื่อให้มี
ความเข้าใจข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานในระบบ 

 
งานพสัด ุ

 
 
 
 



 

 

๗๐ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. การคืนหลักประกัน
สัญญา 
- เพื่อให้การคืนหลักประกัน
สัญญาเปน็ไปตามระเบียบฯ  
และหนังสือสัง่การก าหนด 
 

 
1. รายงานผลการ

ตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่อง
ล่าชา้ 

2. การแก้ไข
ซ่อมแซมความ
ช ารุดบกพร่อง
ล่าชา้ 

3. เจ้าหน้าที่สง่
เอกสารสัญญา
และใบตรวจรับ
ไม่ครบถ้วนทุก
โครงการ 

 
- ลงทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญาให้
เป็นไปตามที่ สตง.
ก าหนดไว ้
- ติดตามผลจากเจ้าหนา้ที่
พัสดุที่รับผดิชอบ 
- ลงทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญาแยก
เป็นเงินสดและหนังสือ
ค้ าประกันและประเภท 
จัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

 
- การคืนหลักประกัน
สัญญามีการด าเนินการ
ให้เป็นปัจจุบนัมากข้ึน 
- คณะกรรมการ
ตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องรายงานผลการ
ตรวจสอบได้รวดเร็วและ
เป็นปัจจบุัน 
- การตรวจสอบความ
ช ารุดบกพร่องของการ
จัดซื้อของคณะกรรมการ
ยังคงมีความลา่ชา้และไม่
เป็นปัจจบุัน 

 
- รายงานผลการตรวจสอบ
ความช ารุดบกพร่องล่าช้า 
- การแก้ไขซ่อมแซมความ
ช ารุดบกพร่องลา่ชา้ 
 

 
- ให้เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถาม
เอกสารการส่งมอบจากเจ้าหนา้ที่
พัสดุ เม่ือด าเนินการจัดซื้อ/จัด
จ้างแล้วเสร็จ 
- ให้เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถาม
รายงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบความช ารุดบกพร่อง 
- ให้เจ้าหน้าที่จัดท าหนังสือแจ้งให้
คู่สัญญามาขอรับหลักประกนัคนื
กรณีพ้นภาระค้ าประกัน 
- ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญาเป็นเงนิสด 
และหนังสือค้ าประกันตาม
ประเภท จัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

 
งานพสัด ุ

 
 
 



 

 

๗๑ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๑. การรับเงิน 
- เพื่อให้การรับเงินเป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับและการเก็บ
รักษาเงิน 
 

 
เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางปฏบิัติ 
และระเบียบ 
ข้อบังคับที่ก าหนด
ไว ้

 
- แบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการรับเงิน
และการบนัทึกบัญชีให้
ชัดเจน 
 - จัดให้มีผู้รับผิดชอบก ากับ
ดูแลการเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามระเบยีบและ
ข้อบังคับที่ก าหนด 
 

 
- สอบทานความ
เหมาะสมของนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับเก่ียวกับการ
รักษาและเก็บรักษาเงิน 
- สอบทานระบบการ
ควบคุมการรับเงินและ
การเก็บรักษาเงิน 

 

 
- ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านการรับ
เงิน 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในแนวทาง
ปฏิบัติ  และระเบียบและ
ข้อบังคับที่ก าหนดไว ้
- ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์
การรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติ
ตามระเบียบฯ / หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
- ก าหนดหลักเกณฑ์การรับ
และการเก็บรักษาเงินให้
รัดกุมเหมาะสม และเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
- ก าหนดให้มีการตรวจ
ยอดเงินกับหลักฐานการรับ
เงินทุกครั้ง 
- จัดท ารายงานทางการเงิน
ทุกสิ้นวันและสอบทานโดยผู้
มีอ านาจ 
- ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิคส์และจัดท า
เป็นคู่มือส าหรับเจ้าหนา้ที่
ถือปฏิบัติ 
 

 
งานพฒันา
รายได ้

 



 

 

๗๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานจัดเก็บรายได ้
๒. การพัฒนารายได้ 
- เพื่อให้การจัดเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม  การพัฒนา
รายได้  การควบคุมและ
เร่งรัดรายได้  เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ  
และข้อบังคับ 
 

 
ประชาชนผู้ช าระภาษี 
บางรายยังไม่เข้าใจ 
อัตราค่าช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
และไม่ทราบ
ก าหนดเวลาในการช าระ 

 
- ประชาสัมพนัธ์
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการช าระภาษี   
และค่าธรรมเนียม  
ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพนัธ์การ
ก าหนด  วัน  เวลา  
สถานที่ในการบริการ
รับช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
แก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ก าชับเจ้าหน้าที่
ติดตามผูช้ าระภาษี 
ส ารวจการเกิดขึ้นของ
ป้าย/รา้นค้า  และท า
หนังสือแจ้งการช าระ
ภาษ ี

 
- ติดตามการปฏบิัติงาน
โดยผู้บงัคับบัญชาทุก
ระดับ 

 

 
- ประชาชนผู้ช าระภาษี
บางรายยังไม่เข้าใจถึงการ
ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ และไม่ทราบ
ก าหนดเวลาในการช าระ
ภาษ ี

 
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติตาม
ระเบียบฯ / หนงัสือสั่งการที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
- ประชาสัมพนัธ์ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษี   
และค่าธรรมเนียม  ต่าง ๆ  
- ประชาสัมพนัธ์การก าหนด  
วัน  เวลา  สถานที่ในการ
บริการรับช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ตดิตามผู้
ช าระภาษี ส ารวจการเกิดขึ้น
ของป้าย/ร้านค้า  และท า
หนังสือแจ้งการช าระภาษ ี

 
งานพฒันา
รายได ้

 
 
 
 



 

 

๗๓ 

กองสาธารณสุข 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

๑.การลดปญัหาภาวะ 
   โลกร้อน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ความรู้แก่

ประชาชนเรื่องการลดปญัหา
ภาวะโลกร้อน 

2. สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกาคัดแยกและลด
ปริมาณขยะมลูฝอยในครัวเรือน 

3. เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเพื่อรณรงค์งดการเผา
ในที่โล่ง 

4. รณรงค์ปลูกป่าเพื่อเพิม่
พืน้ท่ีสีเขียวให้มากขึ้น 
 
      
 
 
 
 

  

เสี่ยงต่อการเกิดปญัหาภาวะ
โลกร้อนเนื่องจาก  

1. การคัดแยกขยะใน
ชุมชนไม่ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน ท าให้ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเข้าสูร่ะบบก าจัดที่
ปลายทางลดลงน้อย 

2. ประชาชนในพ้ืนท่ียัง
มีการเผาฟางข้าวและเศษ
วัชพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

1. ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง
การจัดการขยะในครัวเรือน 

2. สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยก
และลดปรมิาณขยะอินทรีย์ 
ขยะรีโซเคิล  ขยะทั่วไป  
ขยะอันตราย และขยะติด
เชือ้  

3. สร้างชุมชนต้นแบบในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

4. ท าหนังสือประชาสมัพันธ์
เพื่อให้ประชาชนงดการเผา
ในที่โล่ง 

5. ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสเีขียว 

1. เกิดปัญหาหมอกควัน
เล็กน้อยเนื่องจากมีการ
เผาฟางข้าวและเศษ
วัชพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ประกอบกับการเผาป่า
ของประเทศเพื่อนบ้าน 

2. ประชาชนมีการคดัแยก
ขยะมากข้ึน ท าให้
ปริมาณขยะมลูฝอย
ชุมชนที่เข้าสู่ระบบ
ก าจัดที่ปลายทางลดลง 

3. มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพ้ืนท่ี
หนองบัวและหนองป่า
เมี่ยง 

เสี่ยงต่อการเกิดปญัหา
ภาวะโลกร้อน  
เนื่องจาก 

1. การคัดแยกขยะ
ในชุมชนไม่ครอบคลมุ
ทุกหลังคาเรือน ท าให้
ปริมาณขยะมลูฝอย
ชุมชนที่เข้าสู่ระบบก าจัด
ที่ปลายทางลดน้อยลง 

2. ประชาขนในพ้ืนท่ี
ยังมีการเผาฟางข้าวและ
เศษวัชพืชหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว 

1. ลงพื้นที่เพ่ือให้
ค าแนะน าแก่ประชาชนในการ
คัดแยกละลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือนมากข้ึน 

2. สร้างชุมชนต้นแบบใน
การจัดการขยะมลูฝอยเพิ่มขึ้น
อย่างน้อย  3 หมู่บ้าน 

3. ติดตามประเมินผลการ
คัดแยกขยะในหมู่บ้านอยา่ง
น้อยทุก 3 เดือน 

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง 

5. ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวให้มากขึ้น 

 

ผอ.กอง
สาธารณสุข ฯ 

 
นายกเทศมนตรี
ต าบลจันจวา้ 



 

 

๗๔ 

   

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

 
๒.การป้องกันและควบคุม  
   โรคไข้เลือดออก 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อป้องกันและควบคมุ 
  โรคไข้เลือดออกในพ้ืนท่ี 
  เทศบาลต าบลจันจว้า 
๒.เพื่อลดจ านวนผู้ป่วย 
  โรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
ประชาชนเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไข้เลือดออก 
เนื่องจากยังพบแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และ
ลู ก น้ า ยุ ง ล า ย ใ น
หมู่บ้าน  วัด  โรงเรียน 
 
 
 

 

 
  
 
 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ระบาด 

- ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรค
ไข้เลือดออก 

- จัดเตรียมทีมปฏิบัติการพ่นสารเคม ี
- จัดซื้อสารเคมีเพื่อใช้ในการก าจัด

ยุงลายและลูกน้ ายุงลาย 
- จัดเตรียมเครื่องพ่นหมอกควันให้

พร้อมต่อการใช้งาน 
- จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง

ส าหรับทีมพ่นหมอกควัน 
- พ่นหมอกควั น เพื่ อป้ อ งกั น โ รค

ไ ข้ เ ลื อ ด ออก ใน ห มู่ บ้ า น  วั ด  
โรงเรียน 

- รณรงค์ส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายทุก  7  วัน 
 
 

 

 
  
 
 
-การส ารวจและท าลาย 
 แหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ า 
 ยุงลาย ทุก ๗ วัน พบว่า  
 ค่าร้อยละของบ้านท่ีพบ 
 ลูกน้ ายุงลายบางหมู่บ้าน 
 มีค่าเกิน ๑๐ , ค่าร้อยละ 
 ของภาชนะในวัดและ 
 โรงเรียนที่พบลูกน้ า 
 ยุงลายบางแห่งมีค่า 
 มากกว่า 0 
 -พบประชาชนในพ้ืนท่ี 
 เทศบาลต าบลจันจว้า  
 ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  
 จ านวน 34 ราย 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
-ประชาชนในเขต 
 เทศบาลต าบลจันจว้า  
 เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
 ไข้เลือดออก 
 

 

 

 
 
 
 

1. ส ารวจและท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายใน
หมู่บ้าน  วัด โรงเรียนทุก 7 
วัน 

2. มีการประชุมติดตาม
ผลการด าเนินการส ารวจ
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
ร่วมกับหมู่บ้าน  รพ.สต. ใน
พื้นที่และเทศบาลเดือนละ  
1 ครั้ง 

 

 
 
 
 

ผอ.กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
นายกเทศมนตรี
ต าบลจันจวา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๕ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. การปฏิบัติงานในช่วงการระบาด 
- ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น่ ว ย ง า น

สาธารณสุขในพื้นที่สม่ าเสมอเพื่อ
รับทราบต่อสถานการณ์การเกิด
โรค 

- แจ้งข่าวสารแก่ประชาชนในกรณีที่
เกิดการระบาดในหมู่บ้าน 

- ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าด าเนินการ
ควบคุมโรคภายใน  24 ช่ัวโมง
เมื่อได้รับแจ้ง 

- ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในชุมชนทุก  7 วัน 

- พ่นหมอกควันในบริเวณที่เกิดการ
ระบาดครอบคลุมรัศมี 100 เมตร 
จากบ้านผู้ป่วย 3 ครั้ง 

3. การปฏิบัติงานหลังการระบาด 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาขนส ารวจ  

ท าลาย  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการ
ระบาดซื้อ 

- ป ร ะ ส า ย ง า น กั บ ห น่ ว ย ง า น
สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเผ้าระวัง
โรคต่อเนื่อง 

 
 
 
 



 

 

๗๖ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- สรุปสถานการณ์ และรายงานผล
การด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

 
 

      
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๗ 

กองการศึกษา 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมด้านการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
   เพื่อให้การบริหารงาน
ด้านการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ี
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 
 

 
 
 

 
 
๑. มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
ของกองการศึกษา แบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีแตล่ะคนให้
ชัดเจน 
๒. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

 
 
การควบคุมที่มีอยูย่ังไม่
ครอบคลมุชัดเจนเพียงพอ 

 
 
ความเสีย่ง 
- การเบิกจ่ายเงินในการจัด
กิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ไมต่รงตามความ
ต้องการของประชาชนและ
ผู้บริหาร 
 

 
 
๑.ถือปฏิบัตติามระเบยีบ 
กฎหมายที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครดั 
๒. ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจ ในข้อระเบยีบ
กฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องในกา
จัดกิจกรรมและโครงการ
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่วาง
ไว้ 

 
 

ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๗๘ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมงานบริหาร
การศึกษา โรงเรียนเทศบาล 
๑ ต้นยาง 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่องานบริหารงาน
สถานศึกษาและงานส่งเสริม
การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตาม
ข้อก าหนดกฎหมาย 
 
 

 
 
เจ้าหน้าท่ีการเงิน  พัสดุ  มีภาระ
งานสอน  จึงท าให้งานล่าช้าและ
เกิดความเสี่ยงดา้นการเงินและ
พัสดุของโรงเรยีน 

 
 
๑. มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
ของกองการศึกษา แบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนให้
ชัดเจน 
๒. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 
 

 
 
มีการก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน  และถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดัและมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
การลงข้อมูลในระบบการจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐ e-GP เจ้าหน้าท่ียังไม่มีความช านาญ 
 

 
 
จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไป
อบรมเพื่อพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 
 

-นางสาวฐิติ
นาถ ล าลึก 
-นายบุญ

ชอบ จันทา
พูน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๗๙ 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

โรงเรียนเทสบาล ๒ 
บ้านใหม่ประกอบ
ราษฎร์วิทยานุกูล 
เพื่องานบริหารงาน
สถานศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามข้อก าหนด
กฎหมาย 
 

 
 
 
การจัดบุคลากรให้ท างานการเงิน  
พัสดุ และงานอ่ืนๆ ที่ไดร้ับ
มอบหมาย  ซึ่งบุคลกรที่มีอยู่ต้อง
รับผิดชอบงานสอนด้วย 

 
 
 
แบ่งหน้าท่ีและภาระงาน
ให้ชัดเจน 
 
 

 
 
 
มีการก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  
และถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด
และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมทั้งจาก
หน่วยงานต้นสังกัด 

 
 
 
การลงข้อมูลในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP  
บางครั้งระบบอินเตอร์เนต็ของ
โรงเรียนมีความล่าช้าไม่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานใหม้ี
ประสิทธิภาพและทันเวลา 
 

 
 
 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
อินเตอร์เนต็ให้มีขีด
ความสามารถและมี
สมรรถนะในการ
ตอบสนองต่อการ
ปฏิบัติงานสูงสุด 

 
 
 
รร.ท. 2 บ้าน
ใหม่ประกอบ
ราษฎร์วิทยานุ
กูล 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจวา้  

1. พัฒนาความรูค้วาม
เข้าใจบุคลากรในเรื่อง
การเฝา้ระวังความเสีย่ง
ด้านอาคารและสถานท่ี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า 
 

 
 
 
ความปลอดภัยในอาคารและ
สถานท่ี 

 
 
 
ได้มีการประชุมปรึกษา 
มอบหมายงานในหน้าท่ี  
ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
  การปฏิบ้ติหน้าที่  ที่ ได้ รับ
มอบหมาย   

 
 
 
ก า ร ไ ด้ รั บ ปั ญ ห า จ า ก ภั ย
ธรรมชาติที่ ไม่สามารถรับรู้
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ค ว า ม รุ น แ ร ง
ล่วงหน้า 

 
 
 
การไมม่ีความรู้ในภาระ
งานบางส่วนท่ีได้รับ
มอบหมาย  จึงต้องมีการ
ปรึกษาการปฏบิัติงานกับผู้
ที่มีความช านาญ ท าให้มี
การแก้ไขงานและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน
ได้เกดิความล่าช้า 
 

 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล
ต าบลจันจวา้ 
 

 
 



 

 

๘๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงคข์อง 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรบัปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ประจ าศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มเีจ้าหน้าท่ี
เพียงพอต่อภาระของงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
๓. การส่งเสริมสุขภาพในบุคลากร
และเด็กนักเรยีนภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและ
เด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้ามีสุขภาพที่ด ี
 

ท าให้งานท่ีได้รับมอบหมายออกมา
ล่าช้า เกินระยะเวลาตามแผนท่ีตั้งไว้ 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
โรคระบาดที่เกดิขึ้นตามฤดูกาล 

        มีการเพิ่มบุคลากรที่มี
หน้าท่ีรับผดิชอบในด้านงาน
อนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และช่วยงานบุคลากรใน
เรื่องงานด้านเอกสารต่างๆ 
 

 
      
 
 
 
     มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปสี าหรับบุคลากร
และมีการดูแลป้องกันโรคใน
เด็กนักเรยีนภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจวา้เป็นประจ า 
รวมไปถึงการห้าม
บุคคลภายนอกเข้าห้องเรยีน
เพื่อป้องกันการเกิด
โรคตดิต่อ 

    มีการลดภาระงานลงไปบ้าง
แต่มีงานบางส่วนท่ีภาระงาน
ยังคงหนักเกินไปเพราะครผูู้ดูแล
เด็กต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ
ดูแลเด็ก 
 
 
 

 
 
 
     ประเมินผลจากรายงาน
พัฒนาการ4ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 

     ท าให้งานท่ี
ได้รับมอบหมาย
ออกมาล่าช้า เกิน
ระยะเวลาตามแผน
ที่ตัง้ไว ้
 
 
 
 
 
โรคระบาดที่เกดิขึ้น
ตามฤดูกาล 

   เพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่ 
ที่มีความรู้ความสามารถ
ตรงตามการปฏิบตัิงาน
โดยตรงประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจวา้ 
 

    
 
 
มีการส่งเสรมิสุขภาพใน
บุคลากรและเด็ก
นักเรียนภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจวา้เพื่อให้มี
สุขภาพที่ดีและไม่มี
ความเสีย่งต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบลจันจวา้ 

 

 
 
 
 



 

 

๘๑ 

กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมด้านงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
ปฏิบัติงานด้านงาน
ตรวจสอบ  ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  
สาธารณะและอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในส านักงาน  
และในพ้ืนที่เขตเทศบาล
ต าบลจันจว้า 
 
 

 
 
 

1. ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้น าชุมชน 

2. เนื่องจากการออก
ปฏิบัติซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะจ าเป็นต้อง
ออกปฏิบัติงานทุกวัน 
เนื่องจากเทศบาลมีพ้ืนที่
กว้าง  ท าให้วัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ไม่เพียงพอ 
 
 

 
 
 
1. การประชุมชี้แจง
ผู้น าชุมชนให้ด าเนินการ
ตรวจสอบและให้ข้อมูล
เบื้องต้น 
2. แจ้งผู้บริหาร
พิจารณาด้าน
งบประมาณ 
 

 
 
 
งบประมาณท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด  ท าให้ไม่
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้ 

 
 
 
๑. งบประมาณท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดท าให้ไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ 
 

 
 
 
- จัดตั้งงบประมาณให้
เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุ 
 
- สร้างความเข้าใจและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น า
ชุมชนในการออก
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

งานไฟฟ้าและ
ถนน   

 
 
 
 



 

 

๘๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. กิจกรรมด้านการ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือให้งานโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีความมั่นคง 
แข็งแรง ได้รับการดูแล
รักษาและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน
อย่างทั่วถึง 

 
1. ปริมาณงานมี

มากกว่าจ านวน
บุคลากร 

2. ผู้รับจ้าง 
ก่อสร้าง/ใช้วัสดุ
ไม่ตรงกับ
ประมาณราคา
และแบบแปลน
ตามท่ีเทศบาล
ก าหนด 

 

 
-สรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม 
-ประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีก่อน
เข้าด าเนินการก่อสร้าง 
- สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้น าชุมชน/ประชาชนใน
พ้ืนที่ได้การปกป้อง 
ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่า
ของสาธารณสมบัติของ
ส่วนรวมร่วมกัน 

 
๑. คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น มี
ความสะดวก ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. เกิดการการสร้างงาน 
สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 
๑. ผู้รับจ้างเข้าท างานก่อนมี
หนังสือเข้าด าเนินการ 
๒. ปริมาณงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีมากกว่าจ านวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
๓. ผู้รับจ้าง ก่อสร้าง/ใช้วัสดุ
ไม่ตรงกับประมาณราคาและ
แบบแปลนตามที่เทศบาล
ก าหนด 

 
ก าชับ ให้ค าชี้แนะ
ผู้น าชุมชน/
ประชาคมหมู่บ้านให้
รู้บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการช่วย
สอดส่องดูแลงาน
ก่อสร้างในพ้ืนที่ของ
ตนเองอีกทางหนึ่ง 

 
กองช่าง 

๓. กิจกรรมด้านการ
จัดท าเอกสาร 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือให้การบริหารด้าน
เอกสารมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและลดระยะเวลา
การท างานที่ซับซ้อน 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ  เนื่องจาก
ลักษณะงานไม่ตรงกับ
ต าแหน่งหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบ  บุคลากรมี
ไม่เพียงพอ 

 
มีการตรวจทาน / 
ตรวจสอบ 

 
๑. การสอบทานที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุม 
๒. จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ไม่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

 
๑. มอบหมายหน้าที่
การปฏิบัติงานให้ตรง
ตามต าแหน่งหน้าที่ที่
รับผิดชอบเฉาพะ
ด้าน 
๒. จัดสรรให้กับ
ต าแหน่งหน้าที่และ
งานที่รับผิดชอบ 

 
กองช่าง,       

 

 



 

 

๘๓ 
 
 
 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๔. กิจกรรมด้านการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ 

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่มีไม่มีความช านาญใน
การปฏิบัติงาน 
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอ 

มีการตรวจสอบเบื้องต้น ๑. การสอบทานที่มี
อยู่ยังไม่ครอบคลุม 
 

๑. เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่มีไม่มี
ความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานมีไม่
เพียงพอ 
3. ไม่มีหัวหน้างานที่
ดูแลโดยตรง ท าให้งาน
ล่าช้า 

๑. จัดสรรบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านเพ่ือมา
ปฏิบัติงาน 
๒. ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีส าหรับการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ 
3. แต่งตั้งบุคลากรอ่ืน
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

.กองช่าง,       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๔ 
 
 
 
 
 

กองประปา 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. งานการเงินและ
บัญช ี
 - เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานด้านการเงิน 
/ บัญชีมีความถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
- เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้ทราบถึงฐานะ
ทางการเงิน 
- เพื่อให้การเก็บรักษา
เงินมีความปลอดภัย
และถูกต้องตาม
ระเบียบ 
 

 
- การเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- งบประมาณทีไ่ด้รบัการ
จัดสรรในการบริหารงาน
กิจการประปานั้นมาจากเงิน
รายได้และเงินอุดหนุนบาง
รายการไมส่ามารถ
ด าเนินการตามแผนการใช้
งบประมาณได้เนื่องจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนยัง
ไม่ได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 

 
- การเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ก าหนดรายการใช้จ่าย
งบประมาณที่มีความจ าเป็น
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
เงินรายได้ก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

๘๕ 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๒.   งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
-เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บ
ได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มี
ลูกหนี้ค้างช าระ เป็นไป
ตามระเบียบ 
 
 
 
 
๓. งานบุคลากร 
 -เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าที่ของ
กองการประปาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
รวดเร็วถูกต้อง 
 
 
 
 
 

 
 
- การจัดเก็บรายได้ค่าน้ าใน
ปัจจุบัน  เจ้าหนา้ที่กองการ
ประปาออกบริการเก็บค่า
น้ าประปาแต่ละเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- การจัดเก็บรายได้ค่าน้ าใน
ปัจจุบันเป็นการจ้างเหมาบุ
คลภายนอกในการจัดเก็บ
บิล ๓  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดท าค าสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และใหเ้จ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานอ่ืนมาช่วยใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 
- ในแต่ละเดือนยังคงมี
ลูกหนี้คงค้างอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการปรับปรุงแผน
อัตราก าลังใหส้อดคล้องกับ
ภารกิจของ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- การมีลูกหนี้คงค้างท าให้เพิ่ม
ปริมาณงานให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
ไปเรยีกเก็บเงินจากลูกหนี้ค่า
น้ าประปาให้มาช าระเงิน และ
ท าให้การจัดเก็บรายได้ในแต่
ละเดือนไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
- ต าแหน่งที่มีความจ าเป็นกับ
ภารกจิยังไม่มีการสรรหา
เจ้าหนา้ที่  ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
เช่น ผู้อ านวยการกอง และ
เจ้าหนา้ที่ประปา และ        
เจ้าหนา้ที่หนึ่งคนมกีาร
ปฏิบัติงานในหลายลักษณะงาน 
 
 
 

 
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงอัตรา
ค่าจ้างเหมาการจัดเก็บ
รายได้ค่าน้ าประปาโดยเพิม่
ค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสม
และระบุในสญัญาจ้างว่ามิ
ให้มีลูกหนี้ค้างช าระในแต่
ละเดือนเพื่อกระตุ้น
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได ้
 
  
- ควรสรรหาต าแหน่งที่ขาด
ผู้ปฏิบัติงานและมีความ
จ าเป็นต่อภารกิจของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
กองการประปา 
และผูบ้ริหาร 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๖ 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 ๔. การผลิตและ
ปรับปรุงคุณภาพ
น้ าประปา 
- เพื่อให้คุณภาพ
น้ าประปาสะอาดตาม
มาตรฐานของกรม
อนามัย 
 
 
 

 
 
 
 
คุณภาพการให้บริหาร
น้ าประปาที่สะอาด และ
เพียงพอในการอุปโภคและ
บริโภค 

 
 
 
 
- มีการตรวจสอบคณุภาพ
น้ าประปา ปีละ ๑ ครั้ง                
- เติมสารเคมีเพื่อปรับปรุง
คุณภาพน้ า   
 - ระบายตะกอนในท่อส่ง
น้ าประปาเดือนละ ๒  ครั้ง 

 
 
 
 
-  เนื่องจากระบบท่อประปา
มีการใช้งานมานานจึงอาจ
ท าให้มีสิ่งตกค้างอยู่ในท่อ
ประปา 

 
 
 
 
- คุณภาพน้ าประปาบางแห่ง
ยังไม่ดเีท่าที่ควร 
 
 
 
 

 
 
 
 
- จัดท าโครงการส ารวจ
ระบบท่อประปาและ
ปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่ง
น้ าประปาใหม ่
 
- จัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอยา่งน้อย   ปี 
ละ  ๒ ครั้ง 

 
 
 
 

- ผู้อ านวยการกอง
การประปา และ

ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๗ 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๑.กิจกรรมดา้นการพัฒนา
บุคลากร 
  วัตถุประสงค ์
  - เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ความสามารถ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้
ตามแผนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ปริมาณงานมาก 
บุคลากรไมไ่ม่เพียงพอ 

  
 - มีการรวบรวมระเบียบ  กฎหมาย  
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ 
-  จนท. มีคุณวุฒิ ทักษะ และ
ประสบการณ์เหมาะสมกับหน้าท่ี 
-  การปฏิบัติงานมีการควบคุม สอบ
ทาน  โดยปลดัเทศบาล  สม่ าเสมอ   
-  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 

 
-  การควบคุมที่มีอยู่มีความ
เหมาะสมพอสมควร  แต่การ
ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบซึ่งเป็น
เรื่องส าคญั  ควรได้รับการ
พัฒนาเพื่อให้องค์กรได้รับ
ประโยชนส์ูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 

   
๑.หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก  มี
บุคลากรเพียง  ๑  คน  การ
ปฏิบัติงานมลีักษณะเฉพาะ  
จนท. ต้องใช้ความรู้เฉพาะ
ด้าน  มีมาตรฐานการท างาน
ที่ก าหนดไว้ตามหลักสากล
และตามที่กรมบญัชีกลาง
ก าหนด  นอกจากน้ียังต้อง
ให้ค าแนะน าเป็นท่ีปรึกษา
ให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัด  
ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้มีความรู้  
ทักษะ  และประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 
 - เจ้าหน้าท่ีจดัท าแผนการ
ตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ระยะเวลาและบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 - การให้ข้อเสนอแนะในการ
ตรวจสอบ   ควรอ้างกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกอบการ
ให้ข้อเสนอแนะให้หน่วยรบัตรวจ
ทราบและควรจะประชุมชี้แจงแนว
ทางแก้ไขร่วมกันกับผู้ที่เกีย่วข้อง 
- ควรส่ง จนท. ให้ได้รับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 



 

 

๘๘ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๒.  กิจกรรมด้านการ
ประชาสมัพันธ์  ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย ท่ีมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้หน่วยรับตรวจ
เข้าใจภารกิจ  บทบาท
ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

 
ระเบียบกฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 

 
การปฏิบัตหิน้าท่ีตรวจสอบของ 
จนท. ได้มีการอธิบาย  แนะน า  
ตอบข้อหารือในสิ่งท่ีถูกต้อง  ให้แก่
หน่วยรับตรวจ 

 
การควบคุมที่มีอยู่นับว่ามี
ความเหมาะสมพอควร  แต่
อาจไมส่ามารถท าได้ทั่วทุก
หน่วยรับตรวจ  จึงมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัตหิน้าท่ี  
ทุกหน่วยงาน 

 
๒. ผลการท าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในท าให้
พบว่า  หน่วยรับตรวจบาง
หน่วยยังเข้าใจบทบาท  และ
การปฏิบัตหิน้าท่ีของหน่วย
ตรวจสอบภายใน และยังไม่
เข้าใจในระเบียบกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะ
ระเบียบกฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข  เพิ่มเติม  
จากสาเหตุดังกลา่ว  ท าให้
หน่วยรับตรวจปฏิบตัิหน้าที่
ไม่ถูกต้อง  

 
กรณีมีกจิกรรม – ระเบยีบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบ้ติงาน ควรจดัให้มีการ
ประชาสมัพันธ์เรื่องดังกล่าวอย่าง
เป็นทางการ  โดยการเผยแพร่เป็น
เอกสาร  คู่มือการปฏิบตัิที่ถูกต้อง    
หรือสรปุความให้เข้าใจง่ายแล้ว
เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ   

 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

                                         
 
 
  ( นายณัฐวุฒิ  ประวัง ) 

รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 

วันท่ี           เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 


