
๑๒ 
 

 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   

๑. มีความเสี่ ยงอันเกิดจากอัตราก าลัง เจ้ าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ    และหน่วยงานมีพนักงานเป็น
จ านวนมาก  มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนตัว  สิทธิ
สวัสดิการ  การเลื่อนระดับ เลื่อนข้ัน โอนย้าย ฯลฯ อยู่ตลอด 
จึงท าให้ไม่สามารถท างานเอกสารได้ทัน  จึงท าให้ขาดความ
ละเอียดรอบคอบในการจัดท าเอกสาร 

๒. มีความเสี่ยงอันเกิดจาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจและความช านาญในทักษะการปฏิบัติงาน
โดยตรง เนื่องจากไม่ได้ท าการศึกษาและค้นคว้าระเบียบ
หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องมี
ความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติงานมีห้วงระยะเวลาเป็น
เครื่องก าหนด  มีรายละเอียดของเอกสารและข้ันตอนในทาง
ปฏิบัติมาก จึงท าให้มีการแก้ไขเอกสารอยู่ตลอด 
 กิจกรรมด้านกฎหมาย 

๑. การร้องทกุข์ หรืออทุธรณ์การด าเนินการทางคดี 
พิจารณาตอบข้อหารือปญัหากฎหมาย 

๒. การใหบ้ริการรบั-แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รอ้งทกุข์
และแนะน าระเบียบข้อกฎหมายให้กบัประชาชน 
กิจกรรมงานนโยบายและแผน 

๑. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า 
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 

๒. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาด
ความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  สถานที่และงบประมาณ 

๓. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๔. การจัดท าแผนพัฒนาและโครงการมีความเสี่ยงต่อ
ความสอดคล้องและ/หรือเสี่ยงต่อการสนับสนุนเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๕. ความเสี่ยงต่อการท างานแบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิผลของประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกันหน่วยงานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิ

ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   
จากการประเมินความเสี่ยงพบว่ายังเกิดความผิดพลาด
ของข้อมูลด้านงานเอกสาร  ไม่เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด  แบบฟอรม์การจัดท าไม่ถูกตอ้ง  และ
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  ข้อมูลต่าง ๆ ในแฟ้ม
ประวัติไม่เป็นปจัจบุันจงึต้องมีการพัฒนาความรูท้ักษะ
ของผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  รวมถึง
ส่งเสริมให้วางแผนการปฏิบัตงิานให้เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
เช่นภาคประชาสังคมและธุรกิจเอกชนและภาคราชการใน
พื้นที่ 
งานงบประมาณ 

๑. การใช้จ่ายงบประมาณมีความเสี่ยงสงูมาก เนื่องจาก
การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน และมีการ
เปลี่ยนแปลงโอนเพิ่มโอนลดบ่อยมาก 

๒. การใช้งานระบบบันทึกบัญชี(e-laas) ขององค์กร             
ปกครอง ฯ มีความล่าช้ามากในการเข้าใช้ระบบ 
งานทะเบียนราษฎร 

๑. ด าเนินการปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์และจ านวน
คอมพิวเตอร์ในการใหบ้รกิารปรบัปรุงระบบคอมพิวเตอร์ใหม้ี
ศักยภาพดีข้ึน 

๒. การใหบ้ริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ความรู้
ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที ่

๓. ปรับปรงุสถานที่การให้บริการระบบล าดับข้ันตอนใน
การใหบ้ริการ 
งานทะเบียนพาณิชย์ 
       การให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ล่าช้าอันเนื่องจาก
ระบบข้ันตอนการจดทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(ระบบ
คอมพิวเตอร์)มีความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภัย    

๑. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 
๒. เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการที่รับผิดชอบในงาน

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
๓. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

๔. ปัญหาในการสั่งใช้ก าลัง อปพร.ในเขตพื้นที่   
งานธุรการ 

๑. สถานที่จัดเก็บเอกสารการจัดเก็บเอกสารไม่เป็น
ระบบเนื่องจากไม่มีสถานที่เก็บเอกสาร 

๒. การลงเลขรับหนังสือรับส่ง ค าสั่งและประกาศบาง
เรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่ สารบรรณกลางโดย
ไม่ระบุช่ือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไร ท าให้เกิด   ความล่าช้าใน
การสืบค้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
งานกิจการสภา 
     การประชุมสภาท้องถ่ินเป็นการประมวลสาระส าคัญของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบการประชุมสภาท้องถ่ินมี
ความส าคัญเพราะถือเป็นข้ันตอนมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตาม
มิฉะนั้นอาจส่งผลต่อการลงมติหรือความชอบด้วยกฎหมาย 
งานพัฒนาชุมชน 
     การถือเงินสดจ านวนมากจากธนาคารมายังส านักงาน
และการน าเงินสดจ านวนมากลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ   
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัย 
งานสวัสดิการและสังคม 

กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมงาน
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียง
คนเดียวท าให้การควบคุมงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี  
และหลายโครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง  จึงท าให้เทศบาลต าบล
จันจว้าเสียหายได้ 
 
 
งานวิชาการเกษตร 

๑. เทศบาลยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยตรง และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบมกว้างขวางมาก 

๒.  ประชาชนส่วนมากของเทศบาลมีอาชีพท านาและ
ปลูกสวนยาง และทางเทศบาลอยู่ระหว่างการปลูกต้นไม้
เพิ่มเติมอีกแต่ก็ยังยังขาดเจ้าหน้าที่ที่จะรับผิดชอบและให้
ความรู้ได้ถ่ัวถึง 

๓. ยังไม่มีการบริหารจัดการ ฝึกอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องการดูแลต้นไม้และ
เรื่องทางการท าการเกษตรอย่างถูกวิธี   กิจกรรมการลด
ปัญหาทางการส่งเสริมการเกษตร  บางอย่าง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการบางอย่างยังไม่มีการ ต้องท าแผนปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
กองคลัง 
          มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดบัองค์กร  ท าให้
การปฏิบัตงิานมี  ความส าเรจ็ตามงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ได้รบัจัดสรร  การประเมินความเสี่ยงได้
พิจารณาจากกจิกรรมที่ส าคัญของหน่วยงานที่เป็นภารกจิ
ของหน่วยงานและได้เผยแพร่ความเสี่ยงแผนการปรบัปรุง
การควบคุมใหก้ับบุคลากรในหน่วยงาน  เพื่อถือปฏิบัติซึง่ได้
มีการประชุมหารอืร่วมกันในการแก้ไขปญัหาตลอดจน  มี
กลไกในการด าเนินงาน  เช่น  มีการปรับเปลี่ยนค าสัง่แบ่ง
งานให้เป็นไปตามความเหมาะสม  มีการมอบอ านาจภายใน
หน่วยงาน  เพื่อใหส้ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กองคลัง 
ผลการประเมินพบว่า กองคลงัมีความเสี่ยงดังนี้ 
งานการเงินและบัญชี 
๑) การวางแผนการเบิกจ่ายเงิน  มีความเสี่ยงคือ   
- การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ต้องมี
การปรับแผนหรือจัดท าแผนเพิ่มเติมระหว่างปี  ท าให้
การเบิกจ่ายล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ เนือ่งจาก
ความต้องการในปปีัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความ
ต้องการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
๒) การเบิกจ่ายเงิน  มีความเสี่ยงคือ   
- การวางฎีกาของแตล่ะหน่วยงานมาโดยเอกสาร

ประกอบฎีกาไม่ถูกต้องและครบถ้วน 
- การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานมาโดยลงลายมือช่ือ
ไม่ครบถ้วน 
๓) การบันทึกบัญชีและการรายงาน  มีความเสี่ยงคือ   
- ระบบอินเตอรเ์น็ตยังมีความล่าช้า และขัดข้องอยู่
บ่อยครั้ง 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล
ในระบบ 
 
การพัสดแุละทรัพยส์ิน 
๑) การวางแผนการจัดหาพัสดุ  มีความเสี่ยงคือ   
- การจัดหาพสัดุไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ต้องมี
การปรับแผนหรือจัดท าแผนเพิ่มเติมระหว่างปี  ท าให้
จัดหาพสัดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้เนื่องจาก
ความต้องการในปปีัจจุบันเปลี่ยนไปจากแผนความ
ต้องการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 
๒)  การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยง คือ 
- การจัดซื้อพสัดุบางรายการระบปุระเภทไม่ถูกต้อง 
ส่งผลให้ใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภทและเบิกจ่าย
งบประมาณเกินกว่าเงินที่ก าหนด 
๓)  การควบคุมพัสดุ มีความเสี่ยง คือ 
 - การบันทกึข้อมลูในทะเบียนทรัพยส์ินยังไมเ่ป็น
ปัจจุบัน  ครุภัณฑ์ที่มีอยูจ่รงิกับครุภัณฑ์ตามทะเบียน  
และรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมบีางส่วนที่ไม่ถูกต้อง
ตรงกัน 



๑๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการสาธารณสุข 
งานด้านสิ่งแวดล้อม 
    เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเนื่องจาก 
    -ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในพื้นที่ลดลงเพียง 
     เล็กน้อย,  ประชาชนในพื้นที่ยังมีการเผาฟางข้าว 
     และเศษวัชพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวและการเผาป่า 
     ของประเทศเพื่อนบ้าน  
 
งานด้านสาธารณสุข 
    -ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า เสี่ยงต่อการ  
     เกิดโรคไข้เลือดออก เนื่องจากค่าร้อยละของบ้าน 
     ที่พบลูกน้ ายุงลาย  บางหมู่บ้านมีค่าเกิน 10 ,  
     ค่าร้อยละของภาชนะ ในวัดและโรงเรียนที่พบ 
     ลูกน้ ายุงลายบางแห่ง มีค่ามากกว่า 0 

๔) การจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP มีความเสี่ยง คือ  
- เจ้าหน้าที่พสัดุขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทกึ
ข้อมูลลงในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) 
๕) การคืนหลักประกันสัญญา มีความเสี่ยง คือ  
- รายงานผลการตรวจสอบความช ารุดบกพร่องล่าช้า 
- การแก้ไขซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องล่าช้า 
- เจ้าหน้าที่พสัดุสง่เอกสารสญัญาและใบตรวจรบัไม่
ครบถ้วนทุกโครงการ 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๑. การรับเงิน  มีความเสี่ยง  คือ 
- ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบด้านการรับ
เงิน 
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ  
และระเบียบและข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 
- ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑก์ารรับเงินผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์
๒. การพฒันารายได้  มีความเสี่ยง  คือ 
- ประชาชนผู้ช าระภาษีบางรายยงัไม่เข้าใจถึงการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และไมท่ราบก าหนดเวลา
ในการช าระภาษี 
 
กองการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
      เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจาก
ระเบียบการเบิกจ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆไม่
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ปฏิบัติจริง 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
กิจกรรมด้านการจัดแบ่งงานตามหน้าท่ีและภารกิจงาน 
     เกิด ความเสี่ยง  จาก  สภาพแวดล้อมภายนอก  คือ  
งานการเงินและพัสดุ ยังไมม่ีการกระจายงาน ขาดความ
ช านาญเรื่องระเบียบ จึงท าให้งานบางครัง้ล่าช้า  
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

๑. การสง่เสรมินักเรียนไมเ่ต็มตามศักยภาพ 
๒. ท าให้ภาระการสอนและภาระการ างานของครู

เพิ่มข้ึน 
๓. ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัตงิานและขาดทกัษะ

การปฏิบัตงิาน 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
   ๒.๑  ความเสี่ยงในเรือ่งของบุคลากรไม่ช านาญในด้านของ
ภาระงานที่ได้รบัมอบหมาย 
   ๒.๒ ความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรไมเ่พียงพอต่อภาระงานที่
ได้รับมอบหมาย อันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรและ
การเจ็บป่วยของบุคลากร  
   ๒.๓ การเกิดโรคติดต่อในเด็กนกัเรียนในศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
 
กองช่าง 
กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
- งานไฟฟ้าสาธารณะเป็นงานที่ต้องติดต่อประสานระหว่าง
บุคลากรผูป้ฏิบัติงานด้วยกัน/ผู้น าชุมชนชน/ช่างไฟฟ้าประจ า
หมู่บ้าน ตามแผนการปฏิบัติงานบางครัง้เมื่อเจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัติงานยังไม่ไดร้ับความร่วมมือจากผู้น าชุมชน 
- เนื่องจากการออกปฏิบัติซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ
จ าเป็นต้องออกปฏิบัตงิานทุกวัน เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่
กว้าง ท าให้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ไม่เพียงพอ 

กองการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

- เร่งจัดหาครูตรงตามวิชาเอก 
- จัดหาบุคลากรเพิม่ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่ทักษะการท างานให้มาก
ข้ึน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
ในการประเมินความเสี่ยงจากปจัจัยสิ่งแวดล้อมทัง้
ภายนอกและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จันจว้า ได้มีการจัดล าดับความเสี่ยงจากความถ่ีของการ
เกิดความเสี่ยง ดังนี้  
   ๒.๑ ความเสี่ยงในเรื่องของบุคลากรไม่ช านาญในด้าน
ของภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๒ ความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรไมเ่พียงพอต่อภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย อันเนือ่งมาจากการขาดแคลน
บุคลากรและการเจบ็ป่วยของบุคลากร  
   ๒.๓ การเกิดโรคติดต่อในเด็กนกัเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมีการ
บรหิารจัดการบุคลกรภายในองค์กร การบรหิารงาน
เอกสารที่ไม่ไดเ้กี่ยวเนื่องต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ อีก
ทั้งการตอ้งส่งเสริมพฒันาใหเ้จ้าหน้าที่มีความรูท้ี่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 



๑๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
    กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 
- สาธารณสมบัติทีเ่ป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ได้
รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สญูเสียงบประมาณในการบรูณะ
ซ่อมแซมอยู่เสมอ 
   กิจกรรมด้านการจัดท าเอกสาร 
- งานด้านการบรหิารจัดการเอกสารจ าเป็นต้องเป็นงานที่ต้อง
ใช้ความละเอียด รอบคอบ ในการจัดท า จงึจะน าไปสู่การ
ท างานที่มปีระสิทธิภาพ หากมีการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบนอกเหนอืจากงานจัดการเอกสาร จะท าให้เกิด
ความล่าช้าสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซือ้วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน 
   กิจกรรมด้านการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
- การซ่อมแซมบ ารงุรกัษาเครื่องจกัรกลทกุชนิดภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบลจันจว้า จ าเป็นต้องมบีุคลากร        
ผู้ที่มีความรู้และความช านาญ มีเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ
เบื้องต้นก่อนน าส่งหน่วยงานภายนอกซ่อมแซมต่อไป 
   กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคภายในเขต
เทศบาลต าบลจันจว้า 
- การซ่อมแซมสิง่สาธารณูปโภคในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
เหตุทีเ่กิดจากความล่าช้าเนื่องจากงบประมาณที่มีอยูอ่ย่าง
จ ากัด สภาพอากาศ อีกทัง้ปจัจัยภายนอก ด้านอื่น ๆ 
   
กองการประปา 

๑. ระบบทอ่เมนและหอถังประปาเพิ่มข้ึนแต่บุคลากรมเีท่าเดิม 
๒. ขาดพาหนะที่ใช้เดินทางตรวจซ่อมประปาโดยเฉพาะ 
๓. ตัวอย่างน้ าดิบที่สง่ตรวจคุณภาพที่ประปาบ้านสันหลวง 

ม.๑๐   ต.จันจว้าใต้   มีค่าเหล็กเกินกว่ามาตรฐาน 
๔. ตัวอย่างน้ าประปาทีส่่งตรวจคุณภาพจากระบบการผลิต

น้ าประปาสันวัด (ป่าสักหลวง)    ซึ่งตรวจพบมปีรมิาณ
แบคทีเรียชนิดโครลิฟอรม์ เกินค่ามาตรฐาน 
๕. ประปาบ้านหนองครกเป็นระบบประปาเก่าจึงท าให้แรงดัน

น้ าไม่แรงท าให้เกิดปัญหาแก่ผู้ใช้น้ าในช่วงเวลาเช้า-เย็น 
๖. ระบบการผลิตน้ าประปาบ้านสันหลวงเป็นระบบประปา

เก่ามีความช ารุด 
๗. รายได้ค่าน้ าประปายังมีไมเ่พียงพอในการบรหิารงานยัง

ต้องรบัเงินอุดหนุนจากเทศบาลต าบลจันจว้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการประปา 

๑. เนื่องจากกองการประปาเป็นการประกอบ
กิจการแบบเทศพาณิชย์ งบประมาณในการบรหิารงาน
บางส่วนยังตอ้งขอรับการอุดหนุนจากเทศบาลต าบล
จันจว้า  หากในปีงบประมาณนั้นงบประมาณเงิน
อุดหนุนไม่เข้าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ก็จะส่งผลต่อ
การบริหารกจิการประปา 

๒. และเนื่องจากเทศบาลต าบลจันจว้าเป็น
เทศบาลขนาดกลางให้บริการน้ าประปาทั้งสองต าบล
และปจัจบุันมจี านวนผู้ใช้น้ าประปาเพิ่มมากขึ้นและมี
แนวโน้มจะเพิ่มข้ึนอีกในอนาคตแต่เนื่องจากบุคลากรมี
จ านวนเท่าเดมิจงึท าให้ในบางครัง้ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ทันเวลา 

 



๑๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๘. ระบบท่อจ่ายน้ ามีอายุการใช้งาน  ๒๐ ป ี  จึงช ารุดและ

ไม่สามารถทนแรงดันน้ าได้ท าให้ท่อแตกบ่อยครัง้ 
๙. บุคลากรทีร่ับผิดชอบด้านการผลิตและบรกิารขาดองค์

ความรู้และไม่พนกังานทีเ่ป็นข้าราชการรบัผิดขอบโดยตรง 
บุคลากรที่มอียู่ใช้บุคลากรจากกองช่างซึ่งมีภารกิจมากอยู่
แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างชัดเจน  
สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในองค์กร   ท าให้การปฏิบัติงานมี
ความส าเรจ็ตามงบประมาณและทรัพยากรที่ได้รบัจัดสรร       
การประเมินความเสี่ยงได้พิจารณาจากกิจกรรมทีส่ าคัญของ
หน่วยงานเพื่อถือปฏิบัติ   มีกลไกในการด าเนินงาน เช่น  มี
การจัดท าแผนการปฏิบัตงิานใหส้อดคล้องกบับุคลากร  มีการ
มอบหมายงานอย่างเหมาะสม  เพื่อให้สามารถปฏิบัตหิน้าที่
ได้อย่างราบรื่น 
 

๓. โรงผลิตน้ าประปาบางแห่งไดร้ับการถ่ายโอนมา
จากคณะกรรมการบริการกจิการประปาหมู่บ้านและ
ตรวจพบว่าระบบประปามีความช ารุดส่งผลกระทบตอ่
การผลิตน้ าประปา 

๔. เนื่องจากพื้นทีเ่ทศบาลต าบลจันจว้าเป็นพื้นที่
บริเวณกว้างในการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังขาด
ยานพาหนะในการออกส ารวจซ่อมแซมทอ่ประปาและ
ระบบผลิตน้ าประปาซึ่งมีระยะทางที่ห่างไกลกัน ซึง่
ขณะนี้มีเพียงรถจักรยานยนต์เพียง  ๑  คัน ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

๕. จากการทดสอบคุณภาพน้ าประปาใน
ปีงบประมาณทีผ่่านมายังพบสิง่ปนเปือ้นในน้ าประปา
และน้ าดิบเกินกว่ามาตรฐานอาจส่งผลตอ่สุขภาพของผู้
อุปโภค – บริโภคน้ าประปา 

๖. กองการประปาเป็นหน่วยงานย่อยและเป็น
หน่วยงานใหม่ในเทศบาลต าบลจันจว้า จึงยังไมม่ี
ส านักงานที่ตั้งเป็นที่ถาวรท าให้ขาดพื้นที่บริเวณในการ
ปฏิบัติงานและยังขาดตู้ในการจัดเกบ็เอกสารส าคัญทาง
การเงินและทางธุรการ เช่น ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
ใบเสร็จค่าน้ าประปา ฯ อาจท าใหเ้อกสารไดร้ับความ
เสียหายและสูญหาย 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     หน่วยตรวจสอบภายในมีการประเมินความเสี่ยงตาม
วิธีการที่ก าหนดไว้ในค าแนะน า    มีการน ามาตรฐาน
การควบคุมภายในมาใช้  พบว่ามีข้อจ ากัดที่ไมส่ามารถ
เพิ่มจ านวนบุคลากรได้  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน  เนื่องจากงานตรวจสอบภายในเป็นงานที่
ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ก าหนดไว้ตามหลักสากล  และตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดไว้  นอกจากนี้ยังตอ้งวางบทบาทในการให้
ค าแนะน า  เป็นที่ปรึกษาแกทุ่กหน่วยงานในสังกัดอีก
ด้วย 

 


