
 

แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า  

ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลจันจว้า  ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2561   ด้วยวิธีการสอบทานตามหลัก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  
2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้ านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน   

 จากผลการประเมินดังกล่าว  ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า  การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ

เพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่าต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  ภายใต้การก ากับดูแลของ

นายอ าเภอแม่จัน    

 อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณถัดไป  สรุปได้

ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1  งานธุรการ มีความเสี่ยงในเรื่องการรับ -ส่ง หนังสือ  เจ้าของเรื่องไม่น าหนังสือมา

ลงทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณ  หนังสือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ส่งมาถึงล่าช้าท าให้การ

รายงานเรื่องส าคัญต่างๆ   เกิดการล่าช้าตามไปด้วย  หนังสือหรือเอกสารสูญหายระหว่างการน าเสนอ    

และการจัดท าทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือยังใช้ระบบมือ  ท าให้การค้นหาข้อมูลหรือลงทะเบียนรับล่าช้า  และ

ใช้เวลานานในการสืบค้น 

1.2   ด้านกิจการสภา  ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านกิจการสภาท าให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 

เรียบร้อยเท่าที่ควร  การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาในแต่ละครั้ง  แต่ละส่วนงานมีการส่งเอกสารล่าช้า  

เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสารบ่อย  ท าให้การส่งเอกสารให้กับสภาก่อนการประชุมมีความล่าช้า 

1.3   การพัฒนาบุคลากรยังขาดความต่อเนื่อง  บุคลากรไม่น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน  

และยังขาดความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมและค้นคว้าด้วยตนเอง 
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1.4   ระบบสารสนเทศของงานบุคลากร  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจใน

ระบบการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง  และยังไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านการบันทึกข้อมูล  จึงท าให้การบันทึก

ข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงานยังไม่เป็นปัจจุบัน  และในบางครั้งระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาไม่

สามารถเข้าระบบได ้

1.5    งานนิติการในด้านการให้บริการรับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  ในบางเรื่อง

เกินอ านาจความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา  และไม่สามารถแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้กับผู้

แจ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  เนื่องจากไม่มีชื่อ-ที่อยู่  ของผู้แจ้ง 

1.6    การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมประชาคม  เนื่องจากประชาชน

ไม่เห็นความส าคัญของการประชาคม 

1.7    ด้านงบประมาณ  การบริหารและควบคุมงบประมาณยังไม่สามารถบริหารจัดการได้

ตามก าหนดระยะเวลา    ไม่สามารถควบคุมงบประมาณให้เพียงพอในแต่ละประเภทตามที่ตั้งไว้  เกิดการ

โอน  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงบ่อยครั้ง  ไม่ด าเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ท าให้การใช้จ่ายเงินล่าช้า  

ปัญหาด้านรายจ่ายประจ าเพ่ิมข้ึนแต่รายรับยังเท่าเดิม  

1.8   งานทะเบียนราษฎร  มีความเสี่ยงในเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า  ผู้รับบริการ

บางรายยังไม่มีความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย จึงไม่พอใจในการให้บริการ  และข้อจ ากัดของพ้ืนที่

ภายในอาคารส านักทะเบียนยังมีความคับแคบ  จึงไม่สามารถจัดสถานที่ให้เป็นระบบได้อย่างเต็มที ่

1.9    งานทะเบียนพาณิชย์ยังมีความเสี่ยงในเรื่องระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า 

1.10 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมีความเสี่ยงในเรื่องกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ ไม่

เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการเองได้   เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอกับงานบริการ  และพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขต

เสี่ยงต่อการเกิดภัย 

1.11 ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ยังขาดการจัดระบบบูรณาการสารสนเทศระดับ

องค์กร  เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลสารสนเทศบนระบบ

อินเตอร์เน็ต  ระบบเสียงตามสายของเทศบาลขาดเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการประชาสัมพันธ์  และขาดการก ากับ

ติดตามผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 

1.12 งานพัฒนาชุมชน  มีความเสี่ยงในเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ  จะต้องถือเงินสดจ านวนมาก

จากธนาคารเพ่ือน าไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์  เจ้าหน้าที่ยังขาดความปลอดภัย   
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1.13 งานสวัสดิการและสังคม  มีความเสี่ยงในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน

ของแต่ละหมู่บ้านไม่ค่อยกรอกตามความเป็นจริง   กลุ่มอาชีพบางกลุ่มก็ท าบ้างหยุดบ้างไม่มีความเข้มแข็ง

ท าให้ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีกลุ่มอาชีพอยู่จ านวนเท่าไหร่  และเจ้าหน้าที่มีเพียงคนเดียวท าให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง 

1.14 งานส่งเสริมการเกษตร  ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  พ้ืนที่รับผิดชอบ

กว้างขวางมาก  และประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีอาชีพท านา  และปลูกสวนยาง   ท าให้การให้ความรู้แก่

ประชาชนไม่ทั่วถึง  และยังไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลต้นไม้  การท า

การเกษตรอย่างถูกวิธี  กิจกรรมการลดปัญหาการส่งเสริมการเกษตรบางอย่างอยู่ระหว่างการด าเนินการ  

บางอย่างต้องท าแผนปรับปรุงต่อไป 

1.15 การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ต้องมีการปรับแผนหรือจัดท าแผน

เพ่ิมเติมระหว่างปี  ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ 

1.16 การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงาน  ส่งมาแต่เอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง  ไม่ครบถ้วน 

และไม่สมบูรณ์   

1.17 ด้านการบันทึกบัญชี  ระบบอินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้าและขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง  

เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ 

1.18 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ต้องมีการปรับแผนหรือจัดท าแผน

เพ่ิมเติมระหว่างปี  ท าให้การจัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้   

1.19 การจัดซื้อพัสดุบางรายการระบุประเภทไม่ถูกต้อง  ส่งผลให้ใช้จ่ายงบประมาณผิด

ประเภท  และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าก าหนด 

1.20 การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน  ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์

ตามทะเบียน  และรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางรายการที่ไม่ถูกต้องตรงกัน 

1.21 ด้านหลักประกันสัญญา  การรายงานผลการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องล่าช้า  การ

แก้ไขซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องล่าช้า  เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารสัญญา  และใบตรวจรับไม่ครบถ้วนทุก

โครงการ 

1.22 ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ  e-GP  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึก

ข้อมูลลงในระบบ   

1.23 ด้านการจัดเก็บรายได้  ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบด้านการรับเงิน  

เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดไว้  และไม่มีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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1.24 ประชาชนผู้ช าระภาษีบางรายยังไม่เข้าใจถึงการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  

และไม่ทราบก าหนดเวลาในการช าระภาษี 

1.25 การคัดแยกขยะในชุมชนไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน ท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบ

ก าจัดที่ปลายทางลดน้อยลง   

1.26 ประชาขนในพ้ืนท่ียังมีการเผาฟางข้าวและเศษวัชพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

1.27 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก  

เนื่องจากจากค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน  วัด  โรงเรียน  มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

1.28 งานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  มีความเสี่ยงในเรื่องการเบิกจ่ายเงินใน

การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ จึงท าให้ไม่ตรงตามความ

ต้องการของประชาชนและผู้บริหารที่อยากจะด าเนินการ 

1.29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า  มีความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรไม่มีความรู้ใน

ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายท าให้เกิดความล่าช้าของงาน   และบุคลากรในการดูแลเด็กมไีม่เพียงพอ   

1.30 โรงเรียนเทศบาล ๑ ( ต้นยาง )  มีความเสี่ยงในเรื่องครูขาดความรู้  ทักษะการ

ปฏิบัติงาน  ในเรื่องการเงินและพัสดุ  เนื่องจากยังไม่ได้เข้ารับการอบรม  อาคารสถานที่ยังขาดการปรับปรุง  

ขาดสนามเด็กเล่น  และขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีตรงกับสายงาน  เช่น  ครูภาษาจีน  

1.31 โรงเรียนเทศบาล ๒ ( บ้านใหม่ )  มีความเสี่ยงในด้านบุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการเงิน  

และพัสดุ  ขาดความช านาญในเรื่องระเบียบ  กฎหมาย  และไม่มีการกระจายงาน  ขาดบุคลากรทาง

การศึกษา  เช่น  ครูภาษาไทย  ครูคณิตศาสตร์  เป็นต้น   และอาคารสถานที่มีไม่เพียงพอ 

1.32 งานซ่อมแซมไฟฟ้า     มีความเสี่ยงในเรื่องงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  ท าให้ไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

1.33 งานก่อสร้าง  มีความเสี่ยงในเรื่องผู้รับจ้างเข้าท างานก่อนมีหนังสือเข้าด าเนินการ  

ปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมีมากกว่าจ านวนบุคลากร  ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ตรงกับประมาณราคาและแบบ

แปลนตามท่ีเทศบาลก าหนด 

1.34 ด้านการจัดท าเอกสาร  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนื่องจาก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

1.35 ด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความช านาญในการปฏิบัติงาน  

และวัสดุ  อุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 

1.36 การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 

/1.36  มีลูกหนี้ค้าง  … 
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1.37 มีลูกหนี้ค้าง  ท าให้เพ่ิมปริมาณงานให้เจ้าหน้าที่ต้องไปเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ค่า

น้ าประปาให้มาช าระเงิน  และท าให้การจัดเก็บรายได้ในแต่ละเดือนไม่ครบถ้วน 

1.38 ด้านบุคลากร ต าแหน่งที่มีความจ าเป็นกับภารกิจยังไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  เช่น  ผู้อ านวยการกอง  เจ้าหน้าที่ประปา  จึงท าให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนมีการปฏิบัติงาน

ในหลายลักษณะงาน 

1.39 คุณภาพน้ าประปาบางแห่งยังไม่ดีเท่าที่ควร 

1.40 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก  มีบุคลากรเพียง  ๑  คน  การ

ปฏิบัติงานมีลักษณะเฉพาะ เจ้าหน้าทีต่้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน  มีมาตรฐานการท างานที่ก าหนดไว้ตามหลัก

สากลและตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด  นอกจากนี้ยังต้องให้ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษาให้แก่ทุกหน่วยงานใน

สังกัด  ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 

1.41 ผลการท าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าให้พบว่า    บุคลากรของหน่วยรับตรวจยังขาด

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องใหม่ ๆ  ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่   จากสาเหตุดังกล่าว  ท าให้หน่วยรับตรวจ

ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้อง  เช่น  บุคลากรที่ท าหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลต าบลจันจว้า  ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   จึง

ท าให้การปฏิบัติงานยังไม่ถูกต้องเท่าท่ีควร   

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1   จัดระบบติดตาม  ผู้ที่ผ่านการอบรมให้น าความรู้มาเผยแพร่ในองค์กร    ส ารวจความ

ต้องการในการพัฒนาบุคลากรให้ตรงประเด็น 

2.2   ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของส านักงาน   

2.3   ออกระเบียบหรือค าสั่งให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว 

2.4   ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์แจ้งชื่อและที่อยู่เพ่ือจะได้แจ้งผลการ

แก้ไขปัญหาได้หรือแจ้งผลผ่านเว็บไซต์ เทศบาล 

2.5   เรียกประชุมผู้น าชุมชนในทุกหมู่บ้าน เพ่ือชี้แจงให้เห็นถึง ความส าคัญของการ ประชาคม  

ว่ามี ผลกระทบอะไรบ้าง  ต่อหมู่บ้านชุมชน 

2.6   ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการจัดท างบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอด

ปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณบ่อยครั้ง 

 

/ 2.7  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์… 
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2.7   จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกระจายเข้าไปในชุมชนให้ทั่วถึงให้ประชาชนมี

ส่วนในการตรวจสอบงบประมาณ และสนับสนุนให้คณะกรรมการติดตามการประเมินผลมี 

2.8   ตรวจสอบระยะเวลาการเก็บหนังสือและขออนุมัติท าลายหนังสือ ตามระเบียบงานสาร

บรรณ ฯ 

2.9   จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพ่ิมเติมและสร้างห้องส าหรับจัดเก็บเอกสารรวมของส านักงาน  เพ่ือ

จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยและง่ายต่อการสืบค้น 

2.10 จัดท าระบบเสียงตามสายของเทศบาลและจัดหาเจ้าหน้าที่หรือก าหนดเจ้าหน้าที่ในการ

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รวมถึงก าหนดแผนงาน,เวลา,เป็นต้น 

2.11 ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ ให้รักษาความปลอดภัยในการ เดินทางไปเบิกจ่ายเงินสดจาก 

ธนาคารแทนชุดรักษาความ ปลอดภัยที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ เทศบาล 

2.12 ซักซ้อมท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับความส าคัญของ  แผนการ

เบิกจ่ายเงิน   ส ารวจความต้องการใช้งบประมาณก่อนเริ่มปีงบประมาณ   และน าข้อมูลมาทบทวนกับ

แผนการเบิกจ่ายเงินที่ก าหนดไว้เดิม เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกัน 

2.13 ซักซ้อมท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับความส าคัญของ  แผน

ความต้องการพัสด ุ ส ารวจความต้องการใช้พัสดุก่อนเริ่มปีงบประมาณ  และน าข้อมูลมาทบทวนแผนความ

ต้องการพัสดุที่ก าหนดไว้เดิม ปรับปรุงให้สอดคล้อง 

2.14 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ / หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   

ก าหนดหลักเกณฑ์การรับและการเก็บรักษาเงินให้รัดกุมเหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร   ก าหนดให้มี

การตรวจยอดเงินกับหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง  จัดท ารายงานทางการเงินทุกสิ้นวันและสอบทานโดยผู้มี

อ านาจ  และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์และจัดท าเป็นคู่มือส าหรับ

เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ 

2.15 ลงพื้นที่เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในการคัดแยกละลดปริมาณขยะในครัวเรือนมาก

ขึ้น   สร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย  3 หมู่บ้าน   ติดตามประเมินผลการ

คัดแยกขยะในหมู่บ้านอย่างน้อยทุก 3 เดือน   จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง  และ

ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากข้ึน 

2.16 ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน  วัด โรงเรียนทุก 7 วัน  และมีการ

ประชุมติดตามผลการด าเนินการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับหมู่บ้าน  รพ.สต. ในพ้ืนที่และเทศบาล

เดือนละ  1 ครั้ง 

 

/ 2.17  ก าชับ ให้ค าชี้แนะผู้น าชุมชน… 
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2.17 ก าชับ ให้ค าชี้แนะผู้น าชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ

ช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง 

2.18 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างเหมาการจัดเก็บรายได้ค่า

น้ าประปาโดยเพ่ิมค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสมและระบุในสัญญาจ้างว่ามิให้มีลูกหนี้ค้างช าระในแต่ละเดือน

เพ่ือกระตุ้นประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 

2.19 จัดท าโครงการส ารวจระบบท่อประปาและปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ าประปาใหม่  และ

จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างน้อย   ปี ละ  ๒ ครั้ง 

2.20 กรณีมีกิจกรรม – ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ควรจัดให้มีการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ  โดยการเผยแพร่เป็นเอกสาร  คู่มือการปฏิบัติที่ถูกต้อง    

หรือสรุปความให้เข้าใจง่ายแล้วเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ   

  ซึ่งเทศบาลต าบลจันจว้า  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีต่อไป 

 
 
 
       

       ( นางสาวฐิติมา  ยาสมุทร ) 
                นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

                                    วันที่   18   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 


