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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน    นายอ าเภอแม่จัน  

เทศบาลต าบลจันจว้า    ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  ๓๐  
เดือนกันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖3   ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่
การเงินท่ีเช่ือถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน   

 จากผลการประเมินดังกล่าว  เทศบาลต าบลจันจว้าเห็นว่า  การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่าต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561  ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายอ าเภอแม่จัน    
 อย่างไรก็ดี  มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณถัดไป  สรุปได้
ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1  บุคลากรท่ีด าเนินการสรรหายังไม่ครบตามต าแหน่งท่ีว่าง ท าให้ต้องมอบหมายบุคลากรด้าน

อื่นปฏิบัติงานแทน อาจท าให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จากการขาดความรู้ ความเข้าใจและความช านาญ
เฉพาะด้าน 

1.2  บุคลากรยังขาดความสนใจในการเข้าอบรมและค้นคว้าด้วยตนเอง 

1.3  ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการบันทึกข้อมูลท่ีถูกต้อง  
1.4  ปัญหาบางเรื่องเกินอ านาจ ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหา 
1.5 ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.6 การบริหารและควบคุมงบประมาณไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามก าหนดระยะเวลา 
1.7 ไม่สามารถควบคุมงบประมาณให้เพียงพอในแต่ละประเภทตามท่ีต้ังไว้ใน  เทศบัญญัติ

งบประมาณ เกิดการโอน แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณบ่อยครั้งท าให้ประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณไม่ดีเท่าท่ีควร 

1.8 ไม่ด าเนินการตามแผนการท างาน แผนการใช้จ่ายเงินตาม ท่ีได้วางแผนการด าเนินงานไว้ ท า
ให้การใช้จ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 

1.9 ปรับปรุงระบบความเร็วในการรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 

1.10 ระบบคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัยและล่าช้า 
 

/ 1.11 ปัญหา... 



 

- 2 – 
 

1.11 ปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ี   
1.12 หนังสือท่ีได้รับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่นอ าเภอ ส่งหนังสือล่าช้าท าให้การรับ

ข้อมูลข่าวสารและการรายงานเรื่องส าคัญต่าง ๆ เกิดการล่าช้าตามไปด้วย 

1.13 การรับ-ส่งหนังสือยังใช้ระบบมือ ท าให้การค้นหาข้อมูลหรือลงทะเบียนรับล่าช้าและใช้
เวลานานในการสืบค้น 

1.14 การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในญัตติขออนุมัติต่างๆแต่ละหน่วยงานมีการส่ง
เอกสารล่าช้า 

1.15 เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเข้าข้อมูลสารสนเทศบน

ระบบอินเตอร์เน็ต 
1.16 เจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับแจ้งกรณีการย้ายภูมิล าเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพระหว่าง

ปีงบประมาณ 
1.17 . จนท.ผู้รับผิดอชอบมีไม่เพียงพอต่อการท าหน้าท่ีในการควบคุมงานส่งเสริมอาชีพ และ

พัฒนากลุ่มอาชีพ จึงดูแลไม่ท่ัวถึง 

1.18 เทศบาลยังไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง และพื้นท่ีรับผิดชอบ
กว้างขวางมาก 

1.19 ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการติดตามข่าวสารข้อมูลระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงและ
ออกใหม่อย่างสม่ าเสมอ 

1.20 การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้  ต้องมีการปรับแผนหรือจัดท าแผนเพิ่มเติม
ระหว่างปี  ท าให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้เนื่องจากความต้องการในปีปัจจุบันเปล่ียนไปจาก

แผนความต้องการท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า 
1.21 การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเส่ียง คือการจัดซื้อพัสดุบางรายการระบุประเภทไม่ถูกต้อง 

ส่งผลให้ใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท 
1.22 การควบคุมพัสดุ มีความเส่ียง คือ การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน ต้องด าเนินการ

ตามระบบ e-LAAS ท่ีมีการปรับปรุงใหม่ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

1.23 การคืนหลักประกันสัญญา มีความเส่ียง คือ รายงานผลการตรวจสอบความช ารุด
บกพร่องล่าช้า การแก้ไขซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องล่าช้า 

1.24 ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจและความช านาญในระบบ e-GP เท่าท่ีควร ท าให้เกิดความ
ล่าช้า   ระบบมีปัญหาในการเช่ือมต่อ ระบบล่าช้า ไม่สามารถใช้งานได้บ่อยครั้ง 

1.25 ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จได้ทันตามแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องด้วยยังไม่ได้รับการ

จัดสรรเงินงบประมาณในบางรายการ 
/1.26 เจ้าหน้าท่ี... 
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1.26 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้เบิกจัดท าฎีกาเบิกเงินรายจ่าย ไม่ตรงตามแผนงาน/งาน/หมวด
รายจ่าย และประเภทรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีต้ังไว้ 

1.27 หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน ท าให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจ

ฎีกาน้อย 
1.28 สถานท่ีจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพออาจท าให้การจัดเก็บไม่เรียบร้อยและอาจสูญหายได้ 
1.29 ไม่สามารถรายงานข้อมูลสถิติการคลังให้แล้วเสร็จได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด

เนื่องจากระบบปฏิบัติการสารสนเทศไม่เปิดให้ท าการบันทึกข้อมูล 
1.30 ข้อมูลแผนท่ีภาษีบางรายการไม่ถูกต้อง อาจเกิดความผิดพลาดในการน าข้อมูลมาใช้ใน

การจัดเก็บภาษี และข้อมูลแต่ละโซนไม่ครบถ้วน  ท าให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล
นั้นๆ 

1.31 เส่ียงต่อการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเนื่องจากประชาชนยังมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
ไม่ถูกต้องยังมีการเผาฟางข้าวและเศษวัชพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

1.32 ประชาชนเส่ียงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก เนื่องจากพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและลูกน้ า

ยุงลายในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน  
1.33 ประชาชนเส่ียงต่อการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19 ) เนื่องจากยัง

พบผู้ป่วยภายในประเทศและต่างประเทศ 
1.34 การแก้ไขระเบียบ/กฎหมาย ท าให้การปฏิบัติงานต้องปรับเปล่ียน ไปตามข้อระเบียบ

กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
1.35 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้รับปัญหาจากภัยธรรมชาติท่ีไม่สามารถรับรู้เหตุการณ์ความ

รุนแรงล่วงหน้า  
1.36 โรงเรียนเทศบาล 1 ( ต้นยาง ) พบความเส่ียงในการลงข้อมูลระบบสารสนเทศได้แก่ การ

ลงข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)เจ้าหน้ายังไม่มีความช านาญ ท าให้การจัดส่งเอกสารการ
เบิกจ่ายล่าช้า 

1.37 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านใหม่) พบความเส่ียงในการลงข้อมูลระบบสารสนเทศได้แก่ การ

ลงข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เจ้าหน้ายังไม่มีความช านาญ  การจัดเก็บข้อมูลทางพัสดุยัง
ไม่เป็นปัจจุบัน  การด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้ เนื่องจากงบประมาณท่ีคลาดเคล่ือน 

1.38 งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
1.39 พนักงานโอนย้าย  ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง ติดขัด 

1.40 ไม่มีหัวหน้างานท่ีดูแลงานโดยตรง ท าให้งานล่าช้า 

1.41 การมีลูกหนี้คงค้างท าให้เพิ่มปริมาณงานให้เจ้าหน้าท่ีต้องไปเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ค่า
น้ าประปาให้มาช าระเงิน และท าให้การจัดเก็บรายได้ในแต่ละเดือนไม่ครบถ้วน 
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1.42 คุณภาพน้ าประปาบางแห่งยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
1.43 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก  มีบุคลากรเพียง  ๑  คน  การ

ปฏิบัติงานมีลักษณะเฉพาะ  จนท. ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน  มีมาตรฐานการท างานท่ีก าหนดไว้ตามหลัก

สากลและตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  นอกจากนี้ยังต้องให้ค าแนะน าเป็นท่ีปรึกษาให้แก่ทุกหน่วยงานใน
สังกัด  ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ 

1.44 ผลการท าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท าให้พบว่า  หน่วยรับตรวจบางหน่วยยังไม่ เข้าใจ
บทบาท  และการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายใน และยังไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยว
ของกับการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะระเบียบกฎหมายท่ีมีการปรับปรุงแก้ไข  เพิ่มเติม  จากสาเหตุดังกล่าว  ท า

ให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติหน้าท่ีไม่ถูกต้อง 
2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1   ด าเนินการสรรหาต าแหน่งท่ีว่างตามกรอบอัตราก าลังต่อไป  ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือจัดอบรมให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 

2.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานครูเทศบาล ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานครูเทศบาล 

2.3 ปฏิบัติงานตามคู่มือการบันทึกข้อมูลท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าขึ้น 
2.4 งานท่ีเกินความสามารถของเจ้าหน้าท่ีต้องขอความร่วมมือให้หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ช่วยเหลือ  
2.5 ให้มีการประชาสัมพันธ์ เพิ่มมากขึ้นควรจะมีการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ีทุก

หมู่บ้าน ท าแผ่นพับ ใบปลิว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง   
เรียกประชุมผู้น าชุมชนในทุกหมู่บ้าน เพื่อช้ีแจงให้เห็นถึง ความส าคัญของการ ประชาคม  ว่ามี ผลกระทบ
อะไรบ้าง  ต่อหมู่บ้านชุมชน 

2.6 ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการจัดท างบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอด
ปีงบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดการโอน แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณบ่อยครั้ง 

2.7 จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการตามโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปีให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง 

2.8 จัดให้มีการส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 

2.9 ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.10 ปรับปรุงระบบความเร็วในการรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
/2.11 จัดระบบ... 
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2.11 จัดระบบการให้บริการน้ าอุปโภค-บริโภคให้ครอบคลุม และขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

2.12 ตรวจสอบระยะเวลาการเก็บหนังสือและขออนุมัติท าลายหนังสือ ตามระเบียบงานสาร

บรรณ 
2.13 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพิ่มเติมและสร้างห้องส าหรับจัดเก็บเอกสารรวมของส านักงาน  เพื่อ

จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยและง่ายต่อการสืบค้น 
2.14 แจ้งให้แต่ละกองทราบเกี่ยวกับสมัยประชุมสภาสามัญ ประจ าปี ท้ัง ๔ สมัย  เพื่อจะมีระ

ระเวลาเตรียมเรื่องเข้าสู่ท่ีประชุมสมัยถัดไป 

2.15 อบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีรวมถึงเข้าใจก่อนปฏิบัติหน้าท่ี 
2.16 ด าเนินการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศฯเพื่อให้กรมบัญชีกลาง

ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป 
2.17 .ให้ประชาชนกลุ่มจัดท าการประชุมสมาชิกภายในกลุ่มอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2.18 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานโดยตรง และมอบงานท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน และอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร ควบคู่กับการดูแล
ส่ิงแวดล้อม 

2.19 ซักซ้อมท าความเข้าใจร่วมกับบุคลากรในหน่วยงานของแผนการจัดหาพัสดุ 
2.20 ศึกษาคู่มือการแยกประเภททรัพย์สินให้ละเอียดถี่ถ้วน 
2.21 แจ้งเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
2.22 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (ระบบ e-

GP) เพื่อให้มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานในระบบ และถือปฏิบัติ 
2.23 แจ้งก าชับหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกให้ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน  ท่ียื่นต่อหัวหน้า

หน่วยงานคลัง 
2.24 แจ้งก าชับหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกให้ก ากับดูแลและตรวจสอบการจัดท าฎีกาเบิกเงิน

รายจ่ายของการเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้เบิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 

2.25 จัดท าคู่มือการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานผู้เบิก แลส าเนาหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องให้
หน่วยงานผู้เบิกทราบและถือปฏิบัติ 

2.26 ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ดูแลจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย 
2.27 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังก ากับดูแลเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินการบันทึกข้อมูลให้

ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 
/2.28 ก าชัับ เร่งรัด... 
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2.28 ก าชับ เร่งรัด ควบคุม ก ากับดูแล เป็นพิเศษหรืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีจัดท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ด าเนินการจัดท าให้ครบถ้วน ถูกต้องหรือเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

2.29 ให้ความรู้แก่ประชาชน  ลงพื้นที่ให้ค าแนะน าแก่ประชัาชันในการคัดแยกและลด

ปริมาณขยะในครัวเรือนมากข้ึน 
2.30 ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน ทุก 7 วัน 
2.31 มีการประชัุม ติดตามผลการด าเนินการส ารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับหมู่บ้าน 

รพ.สต. ในพื้นที่ เดือนละ  1 คร้ัง 
2.32 ตรวจคัดกรองโรคในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันควบคุมโรคของรัฐ 
2.33 ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีก าหนดอย่าเคร่งครัด   และประชาสัมพันธ์สร้างความ

เข้าใจ ในข้อระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมและโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
2.34 มอบหมายหน้าท่ีผู้เฝ้าระวัง ด้านอาคารและสถานท่ี ประสานงานเมื่อเกิดเหตุไปยัง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหา 

2.35 จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   และแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ส่งเอกสารให้เร็วขึ้น 

2.36 แต่งต้ังผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุเพื่อด าเนินการจัดท าข้อมูลทางพัสดุให้เป็นปัจจุบัน   
2.37 จัดต้ังงบประมาณให้เพียงพอในการจัดซื้อวัสดุสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้กับ

ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น าชุมชนในการออกปฏิบัติงาน 
2.38 แจ้งผู้บริหารสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละด้านเพื่อขจัดความเส่ียง 

2.39 แต่งต้ังบุคลากรอื่นปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
2.40 แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างเหมาการจัดเก็บรายได้ค่าน้ าประปา

โดยเพิ่มค่าจ้างในอัตราท่ีเหมาะสมและระบุในสัญญาจ้างว่ามิให้มีลูกหนี้ค้างช าระในแต่ละเดือนเพื่อกระตุ้น
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 

2.41 จัดท าโครงการส ารวจระบบท่อประปาและปรับปรุงเปล่ียนท่อส่งน้ าประปาใหม่จัดให้มี

การตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างน้อย   ปี ละ  ๒ ครั้ง  
2.42  เจ้าหน้าท่ีจัดท าแผนการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามความ

เหมาะสมระยะเวลาและบุคลากรในหน่วยงาน 
 

 

/2.43 กรณีมีกิจกรรม.... 
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2.43 กรณีมีกิจกรรม – ระเบียบกฎหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบั ติงาน ควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการ  โดยการเผยแพร่เป็นเอกสาร  คู่มือการปฏิบัติท่ีถูกต้อง    หรือ
สรุปความให้เข้าใจง่ายแล้วเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ   

 ซึ่งเทศบาลต าบลจันจว้า  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีต่อไป 

 
    
          (ลงช่ือ)     ณัฐวุฒิ  ประวัง 

    ( นายณัฐวุฒิ  ประวัง ) 
                            รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน 

                    นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 
                             วันท่ี    30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 


