
 

 

๔ 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลต าบลจันจว้า 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                                                                                
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่   ๓๐  เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖3 

                                                                 
ส านักปลัดเทศบาล 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

กิจกรรมด้านการสรรหา
บุคลากรตามกรอบแผน
อัตราก าลัง  3 ป ี
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสรรหาบุคลากร
ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 
เพ่ือลดความผิดพลาดจากา
กรปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ 
หมายไม่ตรงกับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งหรือความ 
รู้ ความช านาญ ในต า 
แหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรมีน้อยและไม่
ครบตามกรอบอัตราก าลังและ
มอบหมายให้รับผิดชอบภารกจิ
งานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความ
ช านาญ และมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดและเสียหายต่อราชการ
ได้ 

- แจ้งเวียนต าแหน่งที่ว่าง  รับ
โอนย้าย  สรรหาบุคลากร
ตามกรอบอัตราก าลัง ขอใช้
บัญชีของกรมฯ หรือยืมตัว
ช่วยราชการ 

- ได้ด าเนินการแจ้ง
เวียนต าแหน่งที่ว่าง 
รับโอน ย้าย ขอใช้
บัญชีของกรมฯ สรร
หา ตามกรอบ
อัตราก าลังแต่ยังไม่
ครบตามต าแหน่ง
ที่ว่างอยู่ จึงต้อง
ด าเนินการสรรหา
ต่อไป 

- บุคลากรที่ด าเนินการสรร
หายังไม่ครบตามต าแหน่ง
ที่ว่าง ท าให้ต้อง
มอบหมายบุคลากรด้าน
อื่นปฏิบัติงานแทน อาจ
ท าให้มีความผิดพลาด
เกิดข้ึนได้จากการขาด
ความรู้ ความเข้าใจและ
ความช านาญเฉพาะด้าน 

- ด าเนินการสรรหา
ต าแหน่งที่ว่างตาม
กรอบอัตราก าลัง
ต่อไป  ให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความ
ระมัดระวัง  ศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติม 
หรือจัดอบรมให้
ความรู้ / ส่งเข้ารับ
การฝึกอบรม 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

แบบ ปค.5 



 

 

๕ 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการ หรือภารกิจ

อื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู ่
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

งานการพัฒนาบุคลากร 
จุดประสงค์ เพ่ือ พัฒนา
บุคลากรให้มคีวามรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

     
1. การพัฒนาบุคลากรยังขาด

ความต่อเน่ือง 
2. บุคลากรไม่น าความรู้มาใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
 

 

  
เทศบาลและโรงเรียนจัดท า
โครงการพัฒนาบุคลากร 
ด าเนินการพัฒนารูปแบบต่างๆ 
เช่น การอบรม สัมมนา  
การศึกษาดูงาน  การส่งเสริม
ให้บุคลากรทางการศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเองอยู่เสมอ แต่
ยังมีจุดอ่อน 

     
1. จัดระบบติดตามผู้ที่

ผ่านการอบรมให้น า
ความรู้มาเผยแพร่ใน
องค์กร 

2. ส ารวจความต้องการ
ในการพัฒนา
บุคลากรในตรง
ประเด็น 

 
บุคลากรยังขาดความสนใจ
ในการเข้าอบรมและ
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
1. ศึกษา วิเคราะห์ 

ความต้องการ
จ าเป็นในการ
พัฒนาตนเองของ
พนักงานเทศบาล
และพนักงานครู
เทศบาล 

2. ศึกษา วิเคราะห์ 
ความต้องการ
จ าเป็นในการ
พัฒนาตนเองของ
พนักงานเทศบาล
และพนักงานครู
เทศบาล 

3. ด าเนินการพัฒนา
ตามหลักสูตร 

4. ติดตาม ประเมิน
การพัฒนา 

5. รายงานผล 

 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 
 

 
  



 

 

๖ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

 
 

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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

 
 
 
1. ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้

ด าเนินการบันทึกข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน 

2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับการ
อบรมด้านการบันทึกข้อมูล
ดังกล่าว 

3. ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
ไม่ได้เพราะระบบ
อินเตอร์เน็ตล่ม 

 
 
 
๑.  ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลใน
ระบบตามคู่มือการปฏิบัติงานที่
กรมฯ จัดส่งมาให้แต่ยังพบ
ข้อผิดพลาด 
๒.  ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลแต่
พบว่าไม่สม่ าเสมอ ไม่เป็นปัจจุบัน 
๓.  .บางครั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในส านักงานช้าจนไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ 
 
 

 
 
 
๑.  จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมการบันทึกข้อมูล
ในระบบทุกด้าน 
๒.  ให้เจ้าหน้าท่ีศึกษาท า
ความเข้าใจหรือสอบถาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เก่ียวกับปัญหาที่พบในการ
บันทึกข้อมูล 
๓.  ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตของส านักงาน 
 
 

 
 
 
  ผู้ปฏิบัติงานยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการบันทึกข้อมูลที่
ถูกต้อง  
 

 
 
 
1. ปฏิบัติงาน

ตามคู่มือการบันทึก
ข้อมูลที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดท าข้ึน 

2. การ
รายงานผลการ
บันทึกข้อมูล
ประจ าปี
งบประมาณ 

 
 

 
งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 
 
 

 

 
  



 

 

๗ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานนิติการ 
กิจกรรม 
การให้บริการรับ-แก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การบริการและการ
แก้ไขปัญหาเรื่องราว
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ท่ีราษฎร์
ในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที 
 

 
1. ปัญหาบางเรื่องเกิน

อ านาจความสามารถ
ของเจ้าหน้าท่ีในการ
แก้ไขปัญหา 

2. ไม่สามารถแจ้งผลการ
แก้ไขปัญหาให้กับผู้
แจ้งภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดได้ 

 
๑.  เมื่อมีการออกค าสั่งแล้ว
ท าให้การแก้ไขปัญหาของผู้
เดือดร้อนได้รับการแก้ไข 
๒.  การจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนจะท าให้การ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและให้
ความช่วยเหลือได้เร็วข้ึน 
๓.  ท าสมุดควบคุมการ
ร้องเรียน   ร้องทุกข์ผ่านทาง
โทรศัพท ์
 
 
 
 

 
๑.  ออกระเบียบหรือค าสั่งให้
อ านาจแก่เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 
2.  งานที่เกินความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีต้องขอความร่วมมือให้
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ 
3. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
ต่อการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่
ได้รับความเดือนร้อน 
4. .ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
ผ่านทางโทรศัพท์ แจ้งชื่อ และที่
อยู่เพ่ือจะได้แจ้งผลการแก้ไข
ปัญหาได้ หรือแจ้งผลผ่านเวปไซด์
เทศบาล 
 
 

 
ปัญหาบางเรื่องเกินอ านาจ 
ความสามารถของเจ้าหน้าท่ี
ในการแก้ไขปัญหา 

 
จัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่งจะรายงานผลการติดตาม
การปรับปรงุในงวดต่อไป 

 
งานนิติการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 
 

 



 

 

๘ 

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานนโยบายและแผน 
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การวางแผน
พัฒนาและการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีสอดคล้องกับ
ภารกิจและนโยบายของ
รัฐบาลและเพ่ือให้มีการ
ทบทวนการจัดท าแผน 
การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเป็น
ประจ า 
 
 

 
 
ความเสี่ยง  
   - ประชาชนไม่ค่อย 
เข้าร่วมประชาคม เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
สาเหตุ  
   - ประชาชนไม่เห็น 
ความส าคัญของ การ
ประชาคม 

  
 
- มีการก าหนดวัน ประชาคมล่วงหน้า
และ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ ต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชน ทราบและเข้าร่วม 
ประชาคม  
 -  จัดท าเวทีประชาคมทุกหมู่บ้าน ให้
ผู้น าหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วต้อง
หารือกันว่าจะบรรจุโครงการใดมา
จัดต้ังเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายความสอดคล้องกับนโยบาย
และภารกิจที่ได้รับมอบหมายและ
สนับสนุนต่อนโยบายของรัฐบาลและ
สอดคล้องกับความต้องการประชาชน
จริง ๆประจ าปีน้ัน จึงจะเป็นได้
แผนพัฒนาท่ีสมบูรณ์และแน่นอน
ชัดเจนข้ึน และให้มี 

 
 
- ผู้น าชุมชนยังขาดการ 
ประชาสัมพันธ์ที่ดีพอ หรือ 
ประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป 
ท าให้ประชาชนไม่ได้รับ
ข้อมูล ข่าวสารในเรื่องของ
วันที่มีการ จัดประชาคม
หมู่บ้าน จึงท าให้ ประชาชน
ไม่สนใจที่จะมา ประชาคม  
- มีการจัดประชุมประชาคม
โดยมีประชาชนเข้ามาร่วม
ประชุมในทุกกลุ่มอาชีพดูได้
จากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ท าให้ได้รับทราบปัญหาที่
แท้จริง 

 
 
ประชาชนยังไม่เห็น
ความส าคัญของการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 
 
-ให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ิมมาก
ข้ึนควรจะมีการจัดหน่วย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทุกหมู่บ้าน 

ท าแผ่นพับ ใบปลิว รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย
และหอกระจายข่าวอย่างต่อเน่ือง 
- เรียกประชุมผู้น าชุมชนในทุก
หมู่บ้าน เพ่ือชี้แจงให้เห็นถึง 
ความส าคัญของการ ประชาคม  
ว่ามี ผลกระทบอะไรบ้าง  ต่อ
หมู่บ้านชุมชน  

 
 

งานนโยบาย
และแผน 

 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 
 
 
 

 



 

 

๙ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานงบประมาณ 
กิจกรรม 
   การจัดท างบประมาณของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การวางแผนและ
ก าหนดวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีและการจัดท าแผน
งบประมาณล่วงหน้าสอดคล้อง 
กับแผนพัฒนาของหน่วยงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และให้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิ 
ผลถูกต้องตามระเบียบ 
๒. เพ่ือให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 
 
งบประมาณ  มีการ
ควบคุมที่ไม่เพียงพอ
ยังมีจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยง  คือการ
ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ส่วนใหญ่ไม่
เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน และแผน
จัดหาพัสดุประจ าปี 
 
 
  
 

 
   
๑.แจ้งทุกหน่วยงาน
ด าเนินการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ ซักซ้อม
แนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
๒.ทุกส่วนราชการได้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายเสรจ็
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่
สามารถสรุปได้ว่าจะมีการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณมากน้อย
เพียง ใด 

 
 
งบประมาณ  มีการควบคุม
ที่ไม่เพียงพอยังมีจุดอ่อน
หรือความเสี่ยง  คือการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงาน และ
แผนจัดหาพัสดุประจ าปี 

  
 
๑.  การบริหารและควบคุม
งบประมาณไม่สามารถบริหารจัดการ
ได้ตามก าหนดระยะเวลา 
๒. ไม่สามารถควบคุมงบประมาณให้
เพียงพอในแต่ละประเภทตามท่ีต้ังไว้
ใน  เทศบัญญัติงบประมาณ เกิดการ
โอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณบ่อยครัง้ท าให้
ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณไม่ดี
เท่าท่ีควร 
๓. ไม่ด าเนินการตามแผนการท างาน 
แผนการใช้จ่ายเงินตาม ที่ได้วาง
แผนการด าเนินงานไว้ ท าให้การใช้
จ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
 

    
 
๑.ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการ
จัดท างบประมาณให้สมดุล
เพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอด
ปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดการ
โอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณบ่อยครัง้ 
๒.จัดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการตามโครงการในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้ประชาชนทราบอย่าง
ต่อเน่ือง 
  
 

 
 

งานงบประมาณ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 



 

 

๑๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  
 

    
 

  

๔.  ปัญหาด้านรายจ่ายประจ าเพ่ิมข้ึน
แต่รายรับจากรัฐบาล และจัดเก็บเอง
ยังเท่าเดิม 
5. การด าเนินการแผนงาน / 
โครงการไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานและแผนจัดหาพัสดุ
ประจ าป ี

๓.จัดให้มีการส่งเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานกระจายเข้าไปใน
ชุมชนให้ทั่วถึง ให้ประชาชนมี
ส่วนในการตรวจสอบ
งบประมาณ และสนับสนุนให้
คณะกรรมการติดตามการ
ประเมินผล 
 
 
 
 

 

 



 

 

๑๑ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  งานทะเบียนพาณิชย์  
 ๑.การให้บริการงาน
ทะเบียนพาณิชย์การจด
ทะเบียนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต(ระบบ
คอมพิวเตอร์)ล่าช้า 
 

    
การท างานล่าช้า
เน่ืองจากระบบสื่อสาร 
อินเตอร์เน็ตไม่
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

    
๑.  การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการให้บริการ 
๒.  ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
 

   
เน่ืองจากระบบอินเทอร์เน็ต
ในการสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูล
ระหว่างส านักงานเทศบาล
ต าบลจันจว้ากับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ามีความล้าช้าต้อง
ประสานผู้ให้บริการระบบ
อินเตอร์เน็ตให้ปรับปรุงเร็ว
ข้ึนกว่าเดิม 

 
๑. ปรับปรุงระบบ
ความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูลของผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ต 
๒. ปรับปรงุอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในพบว่ากิจกรรม
การด าเนินการแก้ไขปัญหาใน
ระบบการให้บริการประสบ
ผลส าเร็จในระดับหน่ึง   แต่ยัง
มีจุดอ่อนคือระบบสื่อสาร
อินเตอร์เน็ตมีความล้าช้าอยู่
พอสมควร 
 
 

 
งานทะเบียน

ราษฎร 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๒ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
 
 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.การใช้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรล่าช้าอัน
เน่ืองจากระบบข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานระบบงาน
ทะเบียน(ระบบคอมพิวเตอร์) 
   ๒.ความพ่ึงพอใจในการใช้
บริการงานทะเบียนราษฎร
ในการให้บริการ 
   ๓.สถานที่ส านักทะเบียน
ท้องถ่ิน ในการให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร 
 
 
 
 
 
 

   
การให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎร์ ล่าช้า
ส่งผลกระทบต่อการ
บริการประชาชน 

   
1. การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการให้บริการ 
2. ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

   
 กิจกรรมการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในระบบการให้บริการ
ประสบผลส าเร็จในระดับหน่ึง
แต่ยังมีจุดอ่อนคือ
ระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตมี
ความล่าช้าอยู่พอสมควร 
 

 
ระบบคอมพิวเตอร์ใม่
ทันสมัยและล่าช้า 

 
๑. ปรับปรุงระบบความเร็วใน
การรับสง่ข้อมูลของผู้
ให้บริการอินเตอร์เน็ต 
๒. ปรับปรงุอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
 
 

 
งานทะเบียน

ราษฎร 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 
 



 

 

๑๓ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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

    
 
1. กฎหมายระเบียบต่างๆ 

ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการเองได้ 

2. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการมี
ไม่เพียงพอกับงาน
บริการ 

    
 
๑. มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการในการ
ด าเนินการเก่ียวกับการบริการ
เรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค 
๒. การให้บริการเป็นไป
ตามล าดับการเขียนแบบค าร้อง
ในการขอน้ าอุปโภค-บริโภคเพ่ือ
ความเสมอภาคในการให้บริการ 
 
 
 
 
 

 
 
จากการประเมินเบื้องต้น
พบว่า พ้ืนที่เทศบาลอาจจะมี
น้ าไม่เพียงพอในการบริโภค 
อุปโภค 

 
 
ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่   

 
 
๑. จัดระบบการ
ให้บริการน้ าอุปโภค-
บริโภคให้ครอบคลุม 
๒. ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

 
 
หัวหน้าส านักปลัด, 
เจ้าหน้าท่ีป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 

 
 
 



 

 

๑๔ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานธุรการ 
กิจกรรมงานสารบรรณ 
วัตถุประสงค์ 
   ๑.เพ่ือให้ระบบการรับ – 
ส่งหนังสือเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบงาน  
สารบรรณทันเวลาและ
รวดเร็ว 
   ๒.เพ่ือควบคุมการรายงาน
ข้อมูลให้ทันต่อเวลา 
   ๓.เพ่ือควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามระเบียบฯ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการอย่างเครง่ครัด 
ตรวจ คัด กรองงานที่
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอจากผู้บังคับบัญชา
เบื้องต้น 
 

1.1   
1.2   
1.3 1. ระบบการสืบค้นหนังสือ

ราชการไม่เป็นระบบ 
1.4 2.  การจัดเก็บเอกสารไม่

เป็นหมวดหมู่ 
1.5 3. หนังสือราการสูญหาย 

ระหว่างการน าเสนอ 

1.6   
1.7   

๑.แจ้งเจ้าของเรื่องทุกส่วนให้
น าส่งหนังสือพร้อมมา
ลงทะเบียนตามระเบียบ 
งานสารบรรณให้ถูกต้อง 
   ๒.ประสานไปยังหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น ท้องถ่ินอ าเภอ ให้
จัดส่งหนังสือให ้
ทันเวลาเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดล่าช้า ในการรายงานให้
ทัน ตามก าหนด 
   ๓.เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานให้ทันเวลาและเป็น
ปัจจุบันเพ่ือจะไม่ 
ก่อให้เกิดความเสียหายใน
องค์กร 
 
 

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

   
 
 ๑.เจ้าของเรื่องไม่น า
หนังสือมาลงทะเบียนตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
 ๒.หนังสือที่ได้รับทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ท้องถ่ินอ าเภอ ส่งหนังสือ 
ล่าช้าท าให้การรับข้อมูล
ข่าวสารและการรายงาน
เรื่องส าคัญต่าง ๆ เกิดการ
ล่าช้าตามไปด้วย 
   ๓.ค าสั่งมอบหมาย
หน้าท่ีการงานยังไม่เป็น
ปัจจุบัน  เน่ืองจากเจ้า
หน้า ที่รับผิดชอบ ท างาน
ล่าช้า ประกอบกับมี
บุคลากรเพ่ิมมากข้ึน 

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

 
 

งานธุรการ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
 

ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 

 



 

 

๑๕ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   ๔.เพ่ือควบคุมการปฏิบัติ
เก่ียวกับการเก็บรักษาและ
ท าลายเอกสารให้ถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
 

    ๔. ส่งเจ้าหน้าท่ีไปศึกษาอบรม
เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
   ๕.ประชุมแจ้งทุกส่วนหรือผู้ที่
เก่ียวข้องให้เข้าใจเพ่ือจะได้น า
หนังสือคืนให้กับเจ้าของเรื่อง
เป็นไปในแนวทางเด่ียวกัน 
 
 

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๖ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ส านักปลัดเทศบาล 
ด้านกิจการสภา 
วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือให้งานกิจการสภา
ของเทศบาลต าบลจันจว้า
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย เช่น ในด้านการ
ประชุม การเข้าร่วมรับฟัง 
การแปรญัตติ และอื่นที่
เก่ียวกับงานกิจการสภา 
๒.  การส่งเรื่องเข้าสภาให้
ทันก่อนการประชุม 
 
 

 
 
 
  การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพ่ือ
พิจารณาใน    ญัตติขออนุมัติ
ต่างๆ   ซึ่งแต่ละกองมีการส่ง
เอกสารล่าช้า  เน่ืองจากมีการ
แก้ไขเอกสารอยู่บ่อยครั้ง ท า 
ให้งานกิจการสภาไม่สามารถ
รวบรวม    จัดส่งให้กับสมาชิก
สภาภายใน 3 วันก่อนการ 
ประชุมได้ 

 
 
 
๑.สอบทานการปฏิบัติ 
งานตามกฎหมาย ระเบียบ 
 และข้อบังคับ 
 ๒.การประเมินผลจาก 
หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยว 
ข้อง 
 
 
 
 
 

 
 
 
  หลังจากท่ีส่งบันทึกข้อความ
แจ้งแต่ละกองแล้ว มีการ
ติดตามเอสารอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพ่ือ
พิจารณาในญัตติขออนุมัติต่างๆ
แต่ละหน่วยงานมีการส่งเอกสาร
ล่าช้า  

   
 
 
 ๑.  จัดส่งบุคลากรไปอบรม
ด้านงานกิจการสภา 
2. แจ้งให้แต่ละกองทราบ
เก่ียวกับสมัยประชุมสภา
สามัญ ประจ าปี ท้ัง ๔ สมัย  
เพ่ือจะมีระระเวลาเตรียม
เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสมัยถัดไป 
3.บันทึกข้อความแจ้งเวียน 
ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งเอกสาร
ที่จะน าเข้าระเบียบวาระให้
งานกิจการอย่างน้อย 3 วัน 
4. แจ้งเลขานุการสภาทราบ
ทุกครั้งหากมีการแก้ไข
รายงานประชุมสภา 

 
 
 

งานกิจการสภา 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 

 



 

 

๑๗ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานประชาสัมพันธ์   
กิจกรรม 
๑.  งานข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
     -จัดเตรียมข้อมูลเอกสารไว้
ส าหรับการเปิดเผยตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
๒.  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาร 
     -ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 
วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือให้หน่วยงานราชการ,
รัฐวิสาหกิจ,หน่วยงานเอกชน,นิติ
บุคคลและประชาชนโดยทั่วไป  
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลจันจว้าเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
1. หน่วยงานราชการ 
, รัฐวิสาหกิจ, 
หน่วยงานเอกชน, นิติ
บุคคลและประชาชน
โดยทั่วไป ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลยังไม่ถึง 
2. บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์มีไม่
เพียงพอกับปริมาณ
งานและพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 

 
 
๑.  จัดให้มีระบบ
อินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์
ของเทศบาลต าบลจันจว้า 
๒.  จัดให้มีระบบเสียงตาม
สาย ครอบคลุม ท้ัง ๒๓
หมู่บ้าน 
๓.  จัดให้มีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของที่ท า
การ เทศบาลต าบลจันจว้า 
๔.  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารฯ ผ่านสมาชิกสภา 
เทศบาลต าบลจันจว้า 
 

 
 
๑. ข้อมูลข่าวสารมีการ
เผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐   ผ่านช่องทางการ
ควบคุมที่มีอยู่ ดังน้ี 
 ๒. ระบบอินเตอร์เน็ต  
 ๓. ผ่านระบบเสียงตามสาย
ครอบคลุมทั้ง ๒๓ หมู่บ้าน 
๔. ปิดประกาศบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่ท าการของ 
เทศบาลต าบลจันจว้า 
๕.  เผยแพร่จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์กับสมาชิก
สภา เทศบาลต าบลจันจว้า
เพ่ือประชาสัมพันธ์ แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ 

 
 
๑. ขาดการจัดระบบบูรณา
การสารสนเทศระดับองค์กร 
๒. เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบขาด
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การน าเข้าข้อมูลสารสนเทศ
บนระบบอินเตอร์เน็ต 
๓.  ไม่มรีะบบเสียงตามสาย 
ของเทศบาล 
 

 
 
๑.  ก าหนดจัดวางรูปแบบ
ประสานงานเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๒.  อบรมให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ี
รวมถึงเข้าใจก่อนปฏิบัติหน้าท่ี 
๓.  จัดท าระบบเสียงตามสาย
ของเทศบาลและจัดหา
เจ้าหน้าท่ีหรือก าหนด
เจ้าหน้าท่ีในการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
รวมถึงก าหนดแผนงาน,เวลา,
เป็นต้น 
๔.  จัดให้มีงบประมาณและ
เจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้
ความสามารถ เพ่ือด าเนินการ 

 
 

งานประชาสัมพันธ์ 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 



 

 

๑๘ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานพัฒนาชุมชน   
กิจกรรม การจ่ายเงินเบี้ย  ยังชีพ 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วย
เอดส์  

วัตถุประสงค์  
   ๑.เพ่ือสร้างหลักประกัน รายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ  
   ๒.เพ่ือเสริมสร้างสวัสดิการ ทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ 
   ๓.เพ่ือให้การสงเคราะห์ ผูป้่วย
เอดส์ 
 
 

 
กรณีการย้ายภูมิล าเนา
ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ยังชีพระหว่าง
ปีงบประมาณ 

 
1. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพแจ้งการย้ายภูมิล าเนา
กับเจ้าหน้าท่ี 
2. ให้มีการตรวจสอบการ
ย้ายภูมิล าเนาของผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพกับส านัก
ทะเบียนราษฎร 

 
ให้ตรวจสอบการย้าย
ภูมิล าเนาโดยตรวจสอบ
จากรายงานข้อมูลส่ง
กรมบัญชีกลางในระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ 
อปท. หรือระบบ
สารสนเทศฯของ
กรมบัญชีกลางเป็นประจ า
ทุกทเดือน หากมีการย้าย
ภูมิล าเนาให้ อปท.แห้ง
เติมจ าหน่ายย้ายที่อยู่ และ
แจ้งให้ อปท.แห้งใหม่
ด าเนินการแจ้งผู้สูงอายุให้
มาลงทะเบียนฯ ให้
เรียบร้อย 

 
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับแจ้งกรณีการ
ย้ายภูมิล าเนาของผู้มีสิทธิรับ
เงินเบี้ยยังชีพระหว่าง
ปีงบประมาณ 

 
ด าเนินการบันทึกและปรับปรุง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ
เพ่ือให้กรมบัญชีกลาง
ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณต่อไป 

 
งานพัฒนาชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 
 
 



 

 

๑๙ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานสวัสดิการและสังคม 
1. ด าเนินการเพ่ือพัฒนา
ผู้สูงอายุ/การอบรมเพ่ือ
พัฒนาด้านการอาชีพ
ผู้สูงอายุ 
2. งานพัฒนาด้านเด็กแรกเกิด 
3.ด าเนินงานจัดให้มีการอบรม
อาชีพแก่ประชาชน/ส่งเสริม
การประกอบอาชีพ 
วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุ/การ
อบรมเพ่ือพัฒนาด้านการ
อาชีพผู้สูงอายุ 
2. เพ่ือดูแลงานพัฒนาด้าน
เด็กแรกเกิด 
3. เพ่ือช่วยส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน/ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

 
การส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนากลุ่มอาชีพส่วนใหญ่
เป็นการจัดต้ังกลุ่มเฉพาะ
กิจท าให้กลุ่มขากการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
ไม่มีจิตอาสาและขาดความ
เสียสละ เนืองจากสมาชิก
กลุ่มมีรายได้น้อยแต่
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน สมาชิก
กลุ่มละเลยไม่สนใจการ
รวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
อาชีพ 

 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้
ความรู้ความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง
กลุ่มอาชีพ 

 
กิจกรรมการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนากลุ่ม
อาชีพประสบพบว่า
ผลส าเร็จในระดับหน่ึง 

 
1. กลุ่มอาชีพบางกลุ่มท าบ้าง
หยุดบ้าง ไม่ค่อยเข้มแข็ง จึงไม่
สามารถสรุปได้ว่ามีกลุ่มอาชีพ
เหลืออยู่เท่าไหร่ ในพ้ืนที่ 
2. จนท.ผู้รับผิดอชอบมีไม่
เพียงพอต่อการท าหน้าที่ในการ
ควบคุมงานส่งเสริมอาชีพ และ
พัฒนากลุ่มอาชีพ จึงดูแลไม่
ทั่วถึง 

 
1.ให้ประชาชนกลุ่มอาชีพแต่ละ
กลุ่มมีความเข้มแข็งในการเป็น
ผู้น ากลุ่มมากว่าน้ี 
2.ให้ประชาชนกลุ่มจัดท าการ
ประชุมสมาชิกภายในกลุ่มอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
งานสวัสดิการและ

สังคม 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 



 

 

๒๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

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

 
 การด าเนินการยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
เน่ืองจากขาด
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
และให้ความรู้ได้ทั่วถึง 

 
   (๑) มีการจัดท าโครงการ
ร่วมกันปลูกต้นไม้พ้ืนที่
สาธารณะ สองข้างถนน เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน
ลดปัญหาโลกร้อน และจะมี
การปลูกเพ่ิมเติมอีก 
   (๒) จัดให้มีการอบรมให้
ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ ก าจัดขยะ 
การคัดแยกขยะเพ่ือลดปัญหา
โลกร้อน 
 

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

  
  (๑) เทศบาลยังไม่มีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีโดยตรง และ
พ้ืนที่รับผิดชอบกว้างขวางมาก 
   (๒) ประชาชนส่วนมากของเทศบาลมี
อาชีพท านาและปลูกสวนยาง และทาง
เทศบาลได้ปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมอีก แต่ยัง
ขาดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ และให้ความรู้
ได้ทั่วถึง 
   (๓) ยังไม่มีการบริหารจัดการ 
ฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน 
เก่ียวกับการบริหารจัดการเรื่องการดูแล
ต้นไม้ และเรื่องการท าการเกษตรอย่าง
ถูกวิธี กิจกรรมการลดปัญหาการสง่เสริม
การเกษตรบางอย่าง อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ บางอย่างต้องท าแผน
ปรับปรุงต่อไป 

  
  (๑) จัดเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานโดยตรง 
และมอบงานที่รับผิดชอบ
ให้ชัดเจน 
   (๒) อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ
แก่เกษตรกร ควบคู่กับการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม 
(๓) จัดท าแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรด้าน
การเกษตรที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม และสามารถ
น ามาด าเนินการได้ 

 
งานส่งเสริม
การเกษตร 

ส านักปลัดเทศบาล 
 

ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 
 
 
 
 
 



 

 

๒๑ 
กองคลัง 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 

การบริหารพัสดุ 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพ่ือให้การด าเนินการ

ถูกต้องตาม 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 

1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการติดตาม

ข่าวสารข้อมูล ระเบียบหนังสือสั่งการ

ที่ เปลี่ยนแปลงและออกใหม่ อย่าง

สม่ าเสมอ 

 2. การวางแผนการจัดหาพัสดุ  มี

ความเสี่ยง คือ การจัดหาพัสดุไม่

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  ต้องมี

การปรับแผนหรือจัดท าแผนเพ่ิมเติม

ระหว่างปี  ท าให้จัดหาพัสดุล่าช้าไม่

ทันตามความต้องการใช้เน่ืองจาก

ความต้องการในปีปัจจุบันเปลี่ยนไป

จากแผนความต้องการที่ก าหนดไว้

ล่วงหน้า 

 

1. ถือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 
 

1. จากการควบคุม
ตามข้ันตอนของ
กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้าง ถึงแม้ว่าจะ
ตรวจสอบให้ถูกต้อง
ก่อนเบิกจ่ายทุกครั้ง 
ยังพบข้อผิดพลาด 
อยู่บ้าง 

1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการ
ติดตามข่าวสารข้อมูล
ระเบียบหนังสือสัง่การที่
เปลี่ยนแปลงและออกใหม่
อย่างสม่ าเสมอ 
2. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  ต้องมี
การปรับแผนหรือจัดท าแผน
เพ่ิมเติมระหว่างปี  ท าให้
จัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตาม
ความต้องการใช้เน่ืองจาก
ความต้องการในปีปัจจุบัน
เปลี่ยนไปจากแผนความ
ต้องการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

- ติดตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ อย่างสม่ าเสมอ 
- ซักซ้อมท าความเข้าใจ
ร่วมกับบุคลากรใน
หน่วยงานของแผนการ
จัดหาพัสดุ 
- น าข้อมูลมาทบทวนแผน
ความต้องการให้สอดคล้อง
กับห้วงระยะเวลาความ
ต้องการใช้พัสดุ 
- ขอความร่วมมือเจ้าของ
งบประมาณตรวจสอบ
ความถูกต้องของหมวดหมู่
ประเภทงบประมาณ ก่อน
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

งานพัสดุ 
กองคลงั 

 
30 กันยายน 2564 

 
 



 

 

๒๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 3. การจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยง คือ 

การจัดซื้อพัสดุบางรายการระบุ

ประเภทไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้จ่าย

งบประมาณผิดประเภท 

4. การควบคุมพัสดุ มีความเสี่ยง คือ 

การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน 

ต้องด าเนินการตามระบบ e-LAAS ที่มี

การปรับปรงุใหม่ เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

5. การคืนหลักประกันสัญญา มีความ

เสี่ยง คือรายงานผลการตรวจสอบ

ความช ารุดบกพร่องล่าช้า  การแก้ไข

ซ่อมแซมความช ารุดบกพร่องล่าช้า  

       

2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการฝึกอบรม
และให้ ศึกษา
ระเบียบกฎหมายให้
เข้าใจ 

3. หน่วยงานมี

นโยบาย  

วิธีปฏิบัติงานที่ให้

ความมั่นใจว่าเมื่อ

น าไปปฏิบัติแล้ว 

จะเกิดผลส าเร็จตาม

ภารกิจ และ

วัตถุประสงค์ของ

หน่วยงาน  
 

 3. การจัดซื้อจัดจ้าง มีความ

เสี่ยง คือการจัดซื้อพัสดุบาง

รายการระบุประเภทไม่

ถูกต้อง ส่งผลให้ใชจ้่าย

งบประมาณผิดประเภท 
4. การควบคุมพัสดุ มีความ
เสี่ยง คือ การบันทึกข้อมูล
ในทะเบียนทรัพย์สิน ต้อง
ด าเนินการตามระบบ e-
LAAS ที่มีการปรับปรุงใหม่ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ 

- งานพัสดุสอบทานกับ
บัญชีการแบ่งหมวดหมู่
ประเภทงบประมาณ 
- ศึกษาคู่มือการแยก
ประเภททรัพย์สินให้
ละเอียดถ่ีถ้วน 
- แจ้งเจ้าหน้าท่ีถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
- ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเข้า
รับการฝึกอบรมการใชง้าน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
(ระบบ e-GP) เพ่ือให้มี
ความเข้าใจข้ันตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานในระบบ 
และถือปฏิบัติ 
 

 



 

 

๒๓ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  6. ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจและ

ความช านาญในระบบ e-GP เท่าที่ควร 

ท าให้เกิดความล่าช้า    

ระบบมีปัญหาในการเชื่อมต่อ ระบบ

ล่าช้า ไม่สามารถใช้งานได้บ่อยครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. การคืนหลักประกัน

สัญญา มีความเสี่ยง คือ 

รายงานผลการตรวจสอบ

ความช ารุดบกพร่องล่าช้า 

การแก้ไขซ่อมแซมความ

ช ารุดบกพร่องล่าช้า   

     6. ผู้ปฏิบัติงานไม่มี

ความเข้าใจและความ

ช านาญในระบบ e-GP 

เท่าท่ีควร ท าให้เกิดความ

ล่าช้า   ระบบมีปัญหาใน

การเชื่อมต่อ ระบบล่าช้า ไม่

สามารถใช้งานได้บ่อยครั้ง 
 
 

ตามระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 



 

 

๒๔ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง 
การควบคุมที่มี

อยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานการเงินและบัญชี 
กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิก 
วัตถุประสงค์การควบคุม  
     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 

หน่วยงานผู้เบิกไม่สามารถเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้
จ่ายเงินที่ย่ืนต่อหัวหน้าหน่วยงาน
คลัง 

 

เร่งรัดหน่วยงาน 
ผู้เบิกเพ่ิมประ
สิทธิการ
บริหารงาน
งบประมาณให้
เป็นไปตาม
แผนการใช้
จ่ายเงินที่ย่ืนต่อ
หัวหน้าหน่วยงาน
คลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการติดตามและ
ประเมินผลการเบิกจ่าย

เป็นรายเดือน 

ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้
แล้วเสร็จได้ทันตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินเน่ืองด้วยยังไม่ได้
รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณในบางรายการ 

แจ้งก าชับหัวหน้าหน่วยงาน
ผู้เบิกให้ด าเนินการตาม
แผนการใช้จ่ายเงิน  ที่ย่ืนต่อ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง 
 

งานการเงิน 
และบัญชี 
กองคลงั 

 
30 กันยายน 2564 

 

 
 



 

 

๒๕ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิก
เงินรายจ่ายของหน่วยงานผู้
เบิกจากระบบบันทึกบัญชี
ด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(e-LAAS) 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
      เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานผู้เบิกสามารถจัดท า
ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายของ
หน่วยงานผู้เบิกจากระบบ
บันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
(e-LAAS) ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน มากย่ิงข้ึน          

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้
เบิก   ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าฎีกาเบิก
เงินรายจ่ายบนระบบ
บันทึกบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-
LAAS) 

จัดฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้
เบิกให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าฎีกา
เบิกเงินรายจ่ายบนระบบ
บันทึกบัญชีด้วย
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน       
(e-LAAS) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน 

จัดให้มีการฝึกอบรมและการ
ปฏิบัติงานบนระบบบันทึก
บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS)  ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานผู้เบิก 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้
เบิกจัดท าฎีกาเบิกเงิน
รายจ่าย ไม่ตรงตาม
แผนงาน/งาน/หมวด
รายจ่าย และประเภท
รายจ่าย ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ต้ังไว้ 

แจ้งก าชับหัวหน้า
หน่วยงานผู้เบิกให้ก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการ
จัดท าฎีกาเบิกเงินรายจ่าย
ของการเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานผู้เบิกให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง 

งานการเงิน 
และบัญชี 
กองคลงั 

 
30 กันยายน 

2564 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๒๖ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมการตรวจฎีกาเบิก
เงินรายจ่ายก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
      เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้อง 
ตามระเบยีบที่ก าหนด 

 
-เอกสาร/หลักฐาน
ประกอบฎีกาเบิกเงิน
รายจ่ายจากหน่วยงานผู้
เบิกบางครัง้ไม่ถูกต้อง
และไม่ครบถ้วนต้อง
ติดตามเอกสาร 
-หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกา
ล่าช้า และเร่งด่วนท าให้
หน่วยงานคลังมี
ระยะเวลาในการตรวจ
ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายน้อย 

แจ้งหน่วยงานผู้เบิก
ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบฎีกาเบิกเงิน
รายจ่ายให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามระเบียบที่
ก าหนด 

มีการตรวจสอบ  ติดตาม และ
ประเมิน 
ผลการเบิกจ่ายตามระเบียบที่
ก าหนด 

-หน่วยงานผู้เบิก  ไม่
ศึกษาระเบียบและ
หนังสือสั่งการให้
ถูกต้อง 
-การเบิกจ่าย 
ไม่เป็นไปตามเวลาท่ี
ระเบียบก าหนด 
-หน่วยงานผู้เบิกวาง
ฎีกาล่าช้าและเร่งด่วน 
ท าให้หน่วยงานคลังมี
ระยะเวลาในการตรวจ
ฎีกาน้อย 
 
 
 
 
 
 

-ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับ 
การฝึกอบรมเพ่ือ 
เพ่ิมพูนความรู้และ 
แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ ์
-ส าเนาหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องให้หน่วยงานผู้เบิก
ทราบและถือปฏิบัติ 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติให้แก่
หน่วยงานผู้เบิก 

งานการเงิน 
และบัญชี 
กองคลงั 

 
30 กันยายน 

2564 

 
 
 



 

 

๒๗ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานประกอบฎีกาเบิกเงิน
รายจ่าย  
วัตถุประสงค์การควบคุม 
     เพ่ือจัดเก็บฎีกาเบิกเงิน
รายจ่ายและลดการสูญหายของ
เอกสาร กรณีหาเอกสารไม่พบ 
 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญชี  ไม่สามารถ
จัดเก็บเอกสารได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตาม
สาระส าคัญและไม่ตรง
ตามรายงานการจัดท า
เช็ค เกิดการสูญหาย 

ให้ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีงานการเงินและ
บัญชีตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ก่อนด าเนินการจัดเก็บเอกสารตาม
รายงานการจัดท าเช็ค และจัดท า
ใบยืมเอกสารและฎีกาเบิกเงิน
รายจ่ายเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็น
ระเบียบมากข้ึน  จัดท าใบ
ยืมเอกสารและฎีกาเบิก
เงินรายจ่าย  และจัดหา
สถานที่เก็บที่เป็นสัดส่วน
เพ่ิมข้ึน 

-ยังมีเอกสารบางอย่างที่
ต้องใช้เวลานานในการ
ค้นหา               
 - สถานที่จัดเก็บ
เอกสารไม่เพียงพออาจ
ท าให้การจัดเก็บไม่
เรียบร้อยและอาจสูญ
หายได้ 
 

- ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ดูแล
จัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย           
- จัดหาตู้จัดเก็บเอกสารหรือ
ห้องเก็บเอกสารให้เพียงพอ 

งานการเงิน 
และบัญชี 
กองคลงั 

 
30 

กันยายน 
2564 

กิจกรรมการรายงานข้อมูลสถิติ 
การคลงั 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม     
     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการการรายงาน
ข้อมูลสถิติการคลังให้เป็น
ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 

หน่วยงานคลังไม่
สามารถรายงานข้อมูล
สถิติการคลังให้แล้วเสรจ็
ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

เร่งรัดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบบันทึก
ข้อมูลและจัดท ารายงานข้อมูล
สถิติการคลังให้แล้วเสรจ็ทัน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ข้อมูล
เปน็ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 

มีการติดตามการรายงาน
ข้อมูลสถิติการคลังเป็น
รายเดือน 

ไม่สามารถรายงาน
ข้อมูลสถิติการคลังให้
แล้วเสร็จได้ทันตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด
เน่ืองจาก
ระบบปฏิบัติการ
สารสนเทศไม่เปิดให้ท า
การบันทึกข้อมูล 
 
 

ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ก ากับดูแลเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานให้ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลให้ทันภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

งานสถิติ
และระเบียบ 

การคลงั 
กองคลงั 

30 
กันยายน 
2564 

 
 
 
 
 



 

 

๒๘ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรมการถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการคลงัที่ก าหนด 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
      เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานคลังยังมีความรู้ความ
เข้าใจและความชัดเจนใน
ระเบียบการคลงัที่ก าหนดและ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานคลังยัง
ขาดความรู้ความ
เข้าใจและความ
ชัดเจนในระเบียบ
การคลงัที่ก าหนด 

จัดให้เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานคลังเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
ก าหนด          ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
และหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน        เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลังมากย่ิงข้ึน 
 

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
คลังมคีวามรู้ความเข้าใจ
และความชัดเจนใน
ระเบียบการคลงัที่ก าหนด
และด าเนินการเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน          

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานคลัง
บางราย ยังไม่ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้อง 

จัดให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานคลัง
เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง         
อย่างต่อเน่ือง      เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน          

งานสถิติ
และระเบียบ 

การคลงั 
กองคลงั 

30 
กันยายน 
2564 

 
 
 



 

 

๒๙ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานธุรการ 

งานสารบรรณ  

วัตถุประสงค์การควบคุม 

1. เพ่ือให้งานสารบรรณ เกิด

ความเป็นระบบ สามารถสืบค้น

ได้ สะดวก รวดเร็ว รายงาน

ข้อมูล/ผลการด าเนินงาน ต่อ

ผู้บริหารและหน่วยงานภายนอก

ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องทันเวลา 
 

1. ความเสี่ยงที่เกิดข้ึน

จากการค้นหาเอกสาร

ค่อนข้างยาก         การ

จัดเก็บเอกสารราชการ

ยังไม่เป็นระบบ ใน

ระหว่างปีจัดเก็บเอกสาร

ต่างสถานที่จากที่

ปฏิบัติงาน  ท าให้ไม่

สะดวกในการค้นหา 

การค้นหาเอกสารล่าช้า

และอาจสูญหายได้  
2. การจัดส่งข้อมูล/
รายงานต่อหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
ล่าช้า เน่ืองจากเกิด
ความซ้ าซ้อนของหนังสือ   
สั่งการ  ท าให้เกิดความ
สับสน 

1.  จัดระบบการจัดเก็บ
เอกสารให้มีความสะดวก
ในการค้นหา 
2. มีการก าชับ ตรวจสอบ 
ติดตามจากผู้บังคับบัญชา
ทุกระยะ 

1. มีการเสนองานให้
ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
ก่อนน าเสนอผู้บริหาร 

1. การพิมพ์และตรวจทาน
งานยังมีความผิดพลาด 

- ก าชับให้ตรวจสอบ อ่าน

ก่อนพิมพ์ออกคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือความถูกต้องและ

ประหยัดทรัพยากร 
 

งานธุรการ 
กองคลงั 
 
30 กันยายน 
2564 

 



 

 

๓๐ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนารายได้และ
ผลประโยชน์ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
1.การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
- เพ่ือให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
ถูกต้อง และ     ไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เมื่อน า
ข้อมูลมาใช้อาจเกิด
ข้อผิดพลาด 
หรือไม่มีข้อมูลให้หน่วย
ตรวจสอบ   ได้ตรวจ 

-จัดท าค าสั่งแบ่งงาน
ภายในฝ่ายพัฒนา
รายได้ฯ 
-จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ก ากับดูแล ตรวจสอบ
ตามระเบียบข้อบังคับ 
 

ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ทุกเดือน 

ข้อมูลแผนที่ภาษีบาง

รายการไม่ถูกต้อง อาจเกิด

ความผิดพลาดในการน า

ข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บ

ภาษี และข้อมูลแต่ละโซนไม่

ครบถ้วน  ท าให้ไม่สามารถ

เรียกดูข้อมูลได้เมื่อต้องการ

ค้นหาข้อมูลน้ันๆ 
 

-แจ้งเจ้าหน้าท่ีให้หมั่นศึกษา

ระเบียบฯ / หนังสือสั่งการต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้มากข้ึน 

- ก าชับ เร่งรัด ควบคุม ก ากับ

ดูแล เป็นพิเศษหรืออย่างใกล้ชิด 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีที่จัดท าแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ด าเนินการจัดท าให้ครบถ้วน 

ถูกต้องหรือเกิดข้อผิดพลาดน้อย

ที่สุด 

 
 
 
 

งานแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
กองคลงั 
 
30 
กันยายน 
2564 
 

 
 



 

 

๓๑ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.การจัดเก็บภาษ ี
- เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี
ครบถ้วนถูกต้อง และครอบคลุม
ทุกราย ลดความเหลื่อมล้ าและ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ 
 

ประชาชนบางส่วนไม่ให้
ความร่วมมือในการช าระ
ภาษี อาจเน่ืองจาก 
ไม่เข้าใจตัวบทกฎหมายว่า
เงินที่ได้น้ันน ามาเพ่ือ
พัฒนาท้องถ่ิน 

-ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกับภาษี
ต่างๆ 
-ประชาสัมพันธ์
ก าหนดการย่ืนแบบและ
ช าระภาษีตามห้วงเวลา
ทุกป ี
-มีการแจ้งหนังสือเพ่ือ
ติดตามทวงถามในกรณี
ช าระล่าช้า 
 
 

ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ทุกเดือน 

 

การจัดเก็บยังไม่ครอบคลุม 

ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีไม่ให้ความ

ร่วมมือในการช าระภาษี  

ช าระภาษลี่าช้า  ไม่ตรงเวลา 

อาจก่อเกิดลูกหน้ีค้างช าระ

ได้  
 

-แจ้งเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ/หนังสือสั่งการที่

เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

-ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับภาษี

ท้องถ่ินทางช่องทางต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็นป้าย 

ไวนิล แผ่นพับ จดหมายข่าว 

เสียงตามสาย หรือแม้แต่ทาง

โซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ

ภาษีต่างๆ และเพ่ือเป็นการสร้าง

การรับรู้ กระตุ้นจิตส านึก ความ

รับผิดชอบในการช าระภาษีให้

ตรงเวลา 
 
 

งานพัฒนา
รายได้ 
กองคลงั 
 
30 
กันยายน 
2564 
 

 



 

 

๓๒ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ด าเนินการ

ส ารวจข้อมูลให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ 

ครบถ้วน ถูกต้อง อีกทั้งยังต้องมี

การด าเนินการติดตามเร่งรัดผู้ที่

ค้างช าระภาษีเพ่ือไม่ให้เกิด

ลูกหน้ีค้างได้ 
 

 

 



 

 

๓๓ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.การสร้างความรูค้วามเข้าใจ 

ในเรื่องการเช่าที่ดินลานหน้า

ตลาดและบริเวณรอบตลาดสด

เทศบาล เพ่ือให้ได้รับค่าเช่าท่ี

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม

ระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 
 

ผู้ประกอบการบางส่วน
ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ช าระค่าเช่า หรือช าระ
ล่าช้า อาจเน่ืองจากไม่
เข้าใจระเบียบหรือเงื่อนไข
ต่างๆ ตามข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง 
 

จัดท าค าสั่งแบ่งงาน
ภายในฝ่ายพัฒนา
รายได้ฯ 
-จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ก ากับดูแล ตรวจสอบ
ตามระเบียบข้อบังคับ 

ติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
เป็นระยะๆ 

ผู้ประกอบการขาดความรู้

ความเข้าใจ ในเรื่องการเช่า

ที่ดินลานหน้าตลาดและ

บริเวณรอบตลาดสด

เทศบาล ท าให้ไม่สนใจใน

เรื่องก าหนดระยะเวลาการ

ช าระค่าเช่าหรือช าระค่าเช่า

ล่าช้า  

อาจก่อให้เกิดการขาดต่อ

สัญญาในปีต่อไป 
 

1.แจ้งเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ ท่ีเก่ียวข้องอย่าง

เคร่งครัด 

2.เน้นการประชาสัมพันธ์เป็น

รายบุคคล เกี่ยวกับระเบียบหรือ

เงื่อนไขต่างๆ ในการเช่าที่ดิน

ลานหน้าตลาดและบริเวณรอบ

ตลาดสดเทศบาล  เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจ และเป็นการสร้าง

การรับรู้ และกระตุ้นจิตส านึก 

ความรับผิดชอบในการช าระค่า

เช่าต่างๆ ให้ตรงเวลา ไม่ให้เกิด

ความสุ่มเสี่ยงในการต่อสัญญา

คราวต่อไป 
3.ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ตรวจสอบ
พร้อมสอดส่องดูแล 

งาน
ผลประโยช
น์และ
กิจการ
พาณิชย์ 
กองคลงั 
 
30 
กันยายน 
2564 
 

 
 



 

 

๓๔ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     การด าเนินการเข้ามาจ าหน่าย
สินค้าต่างๆ ของผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่หากไม่ได้มีการขอ
อนุญาตหรือปฏิบัติตามระเบียบ  
ให้ด าเนินการส ารวจ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็นธรรมอีกทั้งยังต้องมีการ
ด าเนินการติดตามเร่งรัดผู้ที่ค้าง
ช าระค่าเช่าเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ต่อการต่อสัญญาเช่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๕ 
กองสาธารณสุข 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน    
   เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย 
   ในครัวเรือน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของ 
   ประชาชนในการคัดแยก 
   และลดปริมาณขยะมูลฝอย 
   ในครัวเรือน 
3. เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน  
   เพ่ือรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง 
4. รณรงค์ปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ 
   สีเขียวให้มากข้ึน 
 
 

- เสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาภาวะโลก
ร้อนเน่ืองจาก
ประชาชน   ยังมี
การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนไม่ถูกต้อง
ยังมีการเผาฟาง
ข้าวและเศษวัชพืช
หลังฤดู    เก็บ
เก่ียว 

1.1 กิจกรรมการป้องกันปัญหามลพิษหมอกควัน
และ ไฟป่า 
- ให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหามลพิษหมอก
ควันและไฟป่า 
- ประชาสัมพันธ์งดการเผาในที่โล่ง  
- บูรณาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันแก้ไขมลพิษหมอกควันและไฟ
ป่า 
1.2 กิจกรรมการคัดแยกและลดปริมาณขยะมูล
ฝอย 
- จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ
ขยะ 
- ประชุมคณะท างาน 
- ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการจัดการขยะใน
ครัวเรือน 
- จัดต้ังจุดรวบรวมขยะอันตราย  
- สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้าง
ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย 
- ข้ึนทะเบียนผู้รับซื้อของเก่า 

1.3 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว 

- เกิดปัญหาหมอกควัน
เล็กน้อยเน่ืองจากมีการ
เผาฟางข้าวและเศษ
วัชพืชหลักฤดูเก็บเกี่ยว
ประกอบกับการเผาป่า
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะมากข้ึนท าให้
ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เข้าสู่ระบบก าจัด
ที่ปลายทางลดลง 

- มีการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เวียง
หนองหล่ม และหนองมโนราห์            

- เสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาภาวะโลกร้อน
เน่ืองจากประชาชน
ยังมีการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนไม่ถูกต้อง
ยังมีการเผาฟางข้าว
และเศษวัชพืชหลังฤดู
เก็บเกี่ยว 

1. 1. ให้ความรู้แก่ประชาชน 
2. 2. ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ค าแนะน า     
3.     แก่ประชาชนในการคัด 
4.     แยกและลดปริมาณขยะ 
5.     ในครัวเรือนมากข้ึน 
6. 3. สร้างชุมชนต้นแบบใน 

    การจัดการขยะมูลฝอย 
    เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3     
    หมู่บ้าน 
4. ติดตามประเมินผลการ 
    คัดแยกขยะในหมู่บ้าน 
    ทุก 3 เดือน 
5. ประชาสัมพันธ์ให้ 
    ประชาชนงดการเผา      
    ในที่โล่ง 
6. ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่   
    สีเขียวให้มากข้ึน   
 
 

ผอ.กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
นายกเทศมนตรี
ต าบลจันจว้า 
 

ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 



 

 

๓๖ 
   

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. การป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือป้องกันและควบคุม 
   โรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
   เทศบาลต าบลจันจว้า 
2. เพ่ือลดจ านวนผู้ป่วยโรค   
    ไข้เลือดออก 
 

- ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิด
โรคไข้เลือดออก เน่ืองจาก
พบแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
และลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน 
วัด โรงเรียน 
 
 
 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการระบาด 
- ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรค

ไข้เลือดออก 
- จัดเตรียมทีมปฏิบัติการพ่นสารเคมี 
- จัดซื้อสารเคมีเพ่ือก าจัดยุงลายและลูกน้ า

ยุงลาย 
- เตรียมเครื่องพ่นหมอกควันให้พร้อมใช้

งาน 
- จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองส าหรับ

ทีมพ่นหมอกควัน 
- พ่นหมอกควันเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก

ในหมู่บ้าน  วัด โรงเรียน 
- ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

ทุก7 วัน 
2. การปฏิบัติงานในช่วงการระบาด 
- ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่

สม่ าเสมอเพ่ือรับทราบ          ต่อสถานการณ์การ
เกิดโรค 

- แจ้งข่าวสารแก่ประชาชน  ในกรณีที่เกิด
การระบาด   ในหมู่บ้าน 

- ต้ังหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เข้าด าเนินการควบคุม
โรคภายใน 24 ชั่วโมง  เมื่อได้รับแจ้ง 

- การส ารวจแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย
ในบ้าน วัด โรงเรียนยัง
พบแหล่งเพาะพันธ์ุ 
และลูกน้ ายุงลาย 

- พบผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลต าบล     จันจ
ว้า 15  ราย 

 

- ประชาชนเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคไข้เลือดออก 
เน่ืองจากพบแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายและ
ลูกน้ ายุงลายในหมู่บ้าน 
วัด โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส ารวจและท าลาย 
  แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  
  ในหมู่บ้าน  วัด   
   โรงเรียน ทุก  7  วัน 
-  มีการประชุมติดตาม 
   ผลการด าเนินการ  
   ส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุ 
   ยุงลายร่วมกับหมู่บ้าน   
   รพ.สต. ในพ้ืนที่     
   เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

ผอ.กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
นายกเทศมนตรี
ต าบลจันจว้า 
 
ก าหนดเสร็จ 

30 กย. 64 



 

 

๓๗ 
      
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

   
- ส ารวจและท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

ในชุมชน  ทุก 7 วัน 
- พ่นหมอกควันในบริเวณ    ที่เกิดการ

ระบาดครอบคลุมรศัมี100 เมตร จาก
บ้านผู้ป่วย 3 ครั้ง (วันที่ 1, 3, 7) 

3. การปฏิบัติงานหลังการระบาด 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนส ารวจท าลาย
แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
ป้องกันการระบาดซ้ า 

- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ใน
พ้ืนที่ เพ่ือเฝ้าระวังโรคต่อเน่ือง 

- สรุปสถานการณ์ และรายงานผลการเนิน
การต่อผู้บริหาร 

 
 
 

    

 
 
 
 



 

 

๓๘ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. การป้องกันและควบคุม
โรค 
   ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019  
   (COVID-19) 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือป้องกันและควบคุม 
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
   2019  (COVID-19) 
  ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
 

- ประชาชนเสี่ยงต่อ 
  การเกิดโรคติดเชื้อ   
 ไวรัสโคโรนา 2019   
 (COVID-19) 
 
   
 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนการระบาดใน
พ้ืนที่ 
- จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง     เพ่ือวางแผนใน
การป้องกัน  และควบคุมโรค 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ บุคลากร 
งบประมาณ  
- จัดเตรียมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
- ให้ความรู้แก่ประชาชน      ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการ 
   1. สวมหน้ากากอนามัย 
   2. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์ 
   3. เว้นระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยง
การพบปะสัมผัสกับบคุคลและการเข้าร่วม
กิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาด 
โดยไม่จ าเป็น 
- การตรวจคัดกรองโรค      ในส่วนราชการ 
หมู่บ้าน  ตลาดสดและสถานประกอบการ 
- ส ารวจและกักตัวผู้ที่เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศและจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 14 วัน 
- ส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไปยัง
โรงพยาบาลและสถานที่กักตัวของจังหวัด 

- ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ   
 ไวรัสโคโรนา 2019   
 (COVID-19) ในเขต 
 เทศบาลต าบลจันจว้า 

- ประชาชนเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรคโรคติดเชื้อ   
ไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID-19)เน่ืองจากยัง
พบป่วยภายในประเทศ  
และต่างประเทศ 
 

- สนับสนุนงบประมาณให้
ส่วนราชการ และประชาชน
ในพ้ืนที่ในการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้านและจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกัน
ควบคุมโรค 
- ตรวจคัดกรองโรคในพ้ืนที่
อย่างต่อเน่ือง 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคของรัฐ 
 
  

ผอ.กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
นายกเทศมนตรี
ต าบลจันจว้า 
 
ก าหนดเสร็จ 

30 กย. 64 



 

 

๓๙ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

- ตรวจสอบ/ควบคุมให้ผู้ประกอบการตลาด 
ร้านค้าร้านจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 
ร้านเสริมสวย /   ตัดผม  ปฏิบัติตาม
ค าแนะน าการป้องกันโรค 
- จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพ่ือรองรับ
ผู้ป่วย ส าหรับการควบคุมและสังเกตอาการ 
- ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล            1  ครั้ง / 
สัปดาห์ 
- ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019  (โควิด-19)   และคณะกรรมกาโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงราย อย่างเคร่งครัด  
- เฝ้าระวังการเกิดโรคในพ้ืนที่ 
2.2  การปฏิบัติงานเมื่อมีการระบาดในพ้ืนที่ 
- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือ
รับทราบต่อสถานการณ์การเกิดโรค 
- สอบสวนและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
- แจ้งข่าวสารแก่ประชาชนในกรณี      ที่เกิดการระบาด
ในหมู่บ้าน 
 
 

 
 



 

 

๔๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  -ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของรัฐอย่าง
เคร่งครัด เช่น กักตัว  ผู้ที่มีความเสี่ยง 14 วัน  , ปิด
สถานประกอบการ  เป็นต้น 
2.3   การปฏิบัติงานในช่วงหลังการระบาด 
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะมาตรการ 
    1. สวมหน้ากากอนามัย 
    2. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์ 
    3. เว้นระยะห่างทางสังคม  
- สรุป/รายงานผลการด าเนินงานแก่
ผู้บริหาร 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๑ 
กองการศึกษา 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
1.1 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม 
1.1.1 กิจกรรมด้านการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

   เพ่ือให้การบริหารงาน
ด้านการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 
 

 
1. งบประมาณมีจ ากัดไม่
เพียงต่อภาระงานในพ้ืนที่ 
2. ระเบียบการเบิก
จ่ายเงินในการจัดกิจกรรม
และโครงการต่างไม่เอื้อต่อ
ภาระงานที่ปฏิบัติจรงิ 
 

 
1.มีค าสั่งแบ่งงานภายใน
ขอกองการศึกษาแบ่ง
หน้าท่ีความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนให้
ชัดเจน 
2.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
 

 
1. การติดตามตรวจสอบ
เป็นประจ าทุกเดือน 
2. มีการวางแผนการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าปี
อย่างต่อเน่ือง 
 

 
ความเสี่ยง 
- การแก้ไขระเบียบ/
กฎหมาย 
ท าให้การปฏิบัติงานต้อง
ปรับเปลี่ยน ไปตามข้อ
ระเบียบกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 

 
1.ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายที่ก าหนดอย่า
เคร่งครัด 
2. ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจ ในข้อระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องใน
การจัดกิจกรรมและ
โครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 
 

 
 

นายศตวรรษ  ลือเลิศ 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

นายสุเมธ  ทุนกาศ 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม 
นางกนกวรรณ ธรรมรส 
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวอรุณี  ช านาญ 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

 

 
 
 
 



 

 

๔๒ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
1.2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
-พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรในเรื่องการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงด้านอาคารและ
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลจันจว้า 
วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้บุคลากรประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
จันจว้ามีการเตรียมความ
พร้อมในการดูแลความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที่
และมีการมอบหมายงานให้มี
การประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการเข้ามาแก้ไข
ปัญหาต่างๆ  
 
 
 

ปัญหาด้านอาหารและสถานที่ซึ่ง
เป็นปัญหาที่เกี่ยวเน่ืองไปยัง
ปัญหาด้านความปลอดภัยของ
ผู้ใช้อาคารเน่ืองจากอายุการใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในอาคาร 
 

ได้มีการประชุมปรึกษา
มอบหมายงานในหน้าท่ีที่
ได้รับมอบหาย ติดตาม
ผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 

-การได้รับปัญหาจากภัยธรรมชาติที่ไม่
สามารถรับรู้เหตุการณ์ความรุนแรง
ล่วงหน้า 
 

-มอบหมายหน้าท่ีผู้
เฝ้าระวังด้านอาคาร
และสถานที่ 
-มอบหมายงานติดต่อ
ประสานงานเมื่อเกิด
เหตุไปยังหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือเข้ามา
แก้ไขปัญหา 
-จัดท ารายงานการ
ด าเนินการ 
 

นางรุ่งราตรี  โพธ์ิ
ทอง 
ต าแหน่งครู
ช านาญการ 
รักษาการใน
ต าแหน่งหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
จันจว้า 
นางอรทัย  ถาแม่
วาง 
ต าแหน่งครู
ช านาญการและ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
 

 
 



 

 

๔๓ 
กระบวนการ

ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน

ที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2.2 โรงเรียน
เทศบาล 1 ต้นยาง 
กิจกรรมงานบริหาร
การศึกษา โรงเรียน
เทศบาล ๑ ต้นยาง 
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 
เพ่ืองานบริหารงาน
สถานศึกษาและงาน
ส่งเสริมการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามข้อก าหนด
กฎหมาย 
 
 
 
 

 
 
-เจ้าหน้าท่ีการเงินพัสดุ มีภาระ
งานสอนท าจึงให้งานล่าช้าและ
เกิดความเสี่ยงด้านการเงินและ
พัสดุของโรงเรียน 
-เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้
และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

 
 
- แบ่งหน้าท่ีและแต่งต้ัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ    
 - จัดส่งหน้าท่ีการเงิน
พัสดุเข้ารับการอบรม 
-มีการแต่งต้ังหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี 
 

 
 
มีการก าหนดข้ันตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
และมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

 
 
-ในการลงข้อมูลระบบ
สารสนเทศได้แก่ การลงข้อมูล
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ(e-GP)เจ้าหน้ายังไม่มี
ความช านาญ 
-การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ล่าช้า 
 

 
 
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรม
เพ่ือพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
-แจ้งเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบเอกสารการ
เบิกจ่ายให้ส่งเอกสารให้
เร็วข้ึน 
 

 
 
-นายบุญชอบ 
จันทาพูน 
-นางสาวฐิตินาถ 
ล าลึก 
-นางนงค์คราญ 
จันทาพูน 
-นายเรวัฒน์  
แสนใจ 
-นางอารมณ์ 
ขยัน 
-นางธัญวรัตม์  
ชูสกุล 
-นางสุรัตนา 
ประชุม 
นิเทศติดตาม
การด าเนินงาน 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

๔๔ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน

และวัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.2.3โรงเรียนเทศบาล 2      
บ้านใหม่ฯ 
กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านใหม่ฯ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพ่ืองานบริหารงานสถานศึกษาและ
งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ข้อก าหนดกฎหมาย 
 
 

 
 
-โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านใหม่
ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล ด้านการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
- ผู้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในภาระงาน 
ควรตรวจสอบอย่างรัดกุม เพ่ือไม่ให้
เกิดความเสี่ยงด้านการเงินและพัสดุ
ของโรงเรียน 

 
 
-แบ่งหน้าท่ีและแต่งต้ังผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีพัสดุและการเงิน 
 - จัดส่งหน้าท่ีการเงินพัสดุ
เข้ารับการอบรม 
-  ติดตามตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 
- จัดเจ้าหน้าท่ีอนามัยเพ่ือ
เตรียมพร้อมกับสถานการณ์
ที่ก าลังเกิดข้ึน 

 
 
- มีการจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการนิเทศติดตามผล
การด าเนินงาน 
- มีการก าหนดข้ันตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมี
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
- ในการลงข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ได้แก่ การลงข้อมูล
ในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ (e-
GP) เจ้าหน้ายังไม่มี
ความช านาญ 
- การจัดเก็บข้อมูล
ทางพัสดุยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 
- การด าเนินงานยัง
ไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ 
เน่ืองจาก
งบประมาณท่ี
คลาดเคลื่อน 
 

 
 
-จัดส่งเจ้าหน้าท่ีไป
อบรมเพ่ือพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
-แต่งต้ังผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
พัสดุเพ่ือด าเนินการ
จัดท าข้อมูลทางพัสดุให้
เป็นปัจจุบัน 
-สร้างความตระหนักใน
การท าหน้าท่ีตรวจพัสดุ
ให้มีความรอบคอบ
รัดกุมเป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

 
 

นายชมพร  
จับใจนาย 
นายธวัชชัย  
ทวีชัย 
นายสมนึก  
มหาวงศนันท์ 
น.ส.จันทนา  
นันต๊ะภาพ 
นายอดิศักด์ิ  
น้อยหมอ 
นายนรินทร์ 
เตอะสกุล 
นิเทศติดตาม

การ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๕ 
กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๑. กิจกรรมด้านงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์ของภารกิจ 
๑. ออกปฏิบัติงานด้านงาน
ตรวจสอบ ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
สาธารณะและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในส านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ไม่ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้น าชุมชน 
- เน่ืองจากการออกปฏิบัติ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
จ าเป็นต้องออกปฏิบัติงาน
ทุกวัน เน่ืองจากเทศบาลมี
พ้ืนที่กว้าง ท าให้วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 

 
- การประชุมชี้แจงผู้น า
ชุมชนให้ด าเนินการ
ตรวจสอบและให้ข้อมูล
เบื้องต้น 
- แจ้งผู้บริหารพิจารณาด้าน
งบประมาณ 

 
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ 
 

 
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัดท าให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ 
 

 
จัดต้ังงบประมาณให้เพียงพอ
ในการจัดซื้อวัสดุ 
สร้างความเข้าใจและ

ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริหาร
ท้องถ่ินและผู้น าชุมชนในการออก
ปฏิบัติงาน 

 
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
จันจว้า 

 
30 กย. 64 

 
 
 
 



 

 

๔๖ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๒. กิจกรรมด้านการควบคุม
งานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ของภารกิจ 
การควบคุมงานให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ
แปลน 

 
1. ปริมาณงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีมากกว่าจ านวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
2.ระเบียบพัสดุปี 61 
ก าหนดกรอบการ
ปฏิบัติงานมีมาตรฐานสูง 
3. มีการตรวจสอลบจาก
ภาคประชาชน 

 
1. รายงานผู้บริหารสรรหา
บุคลากรเพ่ิมเติม 
2.การตรวจสอบตาม
ระเบียบกฎหมาย 
3.ติดตามและควบคุมตาม
แบบแปลนก าหนด 
3.คอยอธิบายให้ผู้เก่ียวข้อง
ทราบ 

 
๑. ก าชับการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
๒. การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

 
1. บุคลากรไม่มีความรู้ความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน 
2.ขาดการศึกษาระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  
 

 
1. ส่งบุคลการเข้า   ร    

รับการฝึกอบรม 
2. ต้ังงบประมาณส าหรับ
จ้างคนออกแบบ 

 
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
จันจว้า 

 
30 กย. 64 

3. กิจกรรมด้านการจัดท า
เอกสาร 
วัตถุประสงค์ของภารกิจ 
๑. เพ่ือให้การบริหารด้าน
เอกสารมีประสิทธิภาพถูกต้อง
และลดระยะเวลาการท างานที่
ซับซ้อน 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
เน่ืองจากลักษณะงานที่
ปฏิบัติไม่ตรงกับต าแหน่ง
หน้าท่ี     ที่รับผิดชอบ 
บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงาน 

อยู่ระหว่างการสรรหา
บุคลากร  
จัดท าค าสั่งภายใน
มอบหมายหน้าท่ีให้ท าการ
แทน 

๑. การสอบทานที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุม 
2. จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

1.เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญเน่ืองจาก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่ตรงกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
2.พนักงานโอนย้าย  ท าให้การ
ท างานไม่ต่อเน่ือง ติดขัด 

แจ้งผู้บริหารสรรหา
บุคลากรที่มคีวามรู้ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
เพ่ือขจัดความเสี่ยง 
 

 
กองช่าง 

เทศบาลต าบล
จันจว้า 

 
30 กย. 64 

 
 
 
 



 

 

๔๗ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
4. กิจกรรมด้านการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่
มีความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 

 

๑. จัดสรรบุคลากรที่มี
ความรู้ความช านาญเฉพาะ
ด้านเพ่ือมาปฏิบัติงาน 

 

 

 
2. ต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีส าหรับการจัดซื้อ
วัสดุอปุกรณ์ 

 

การสอบทานที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุม 
 

 

ไม่มีหัวหน้างานที่ดูแลงาน
โดยตรง ท าให้งานล่าช้า 

 

แต่งต้ังบุคลากรอื่นปฏิบัติ
หน้าท่ีแทน 
 

 
 

กองช่าง 
เทศบาลต าบลจันจ

ว้า 
 

30 กย. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๘ 
 กองประปา 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑. งานการเงินและบัญชี 
 - เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานด้านการเงิน / 
บัญชีมีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
- เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้ทราบถึงฐานะทาง
การเงิน 
- เพ่ือให้การเก็บรักษาเงิน
มีความปลอดภัยและ
ถูกต้องตามระเบียบ 
๒.   งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
-เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้
ครบถ้วนถูกต้องไม่มี 
ลูกหน้ีค้างช าระ เป็นไป
ตามระเบียบ 
 
 
 

 
 การเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การจัดเก็บรายได้ค่าน้ า
ในปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่
กองการประปาออก
บริการเก็บค่าน้ าประปา
แต่ละเดือน 
 
 
 
 

 
 - ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การจัดเก็บรายได้ค่าน้ าใน
ปัจจุบันเป็นการจ้างเหมาบุ
คลภายนอกในการจัดเก็บ
บิล ๓  บาท  
 
 
 
 
 

 
- งบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรในการบริหารงาน
กิจการประปาน้ันมาจากเงิน
รายได้และเงินอุดหนุนบาง
รายการไม่สามารถ
ด าเนินการตามแผนการใช้
งบประมาณได้เน่ืองจาก
งบประมาณเงินอุดหนุนยัง
ไม่ได้รับ 

 
 
 
 
 
- ในแต่ละเดือนยังคงมี
ลูกหน้ีคงค้างอยู่  
 
 
 
 
 
 
 

 
- การเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การมีลูกหน้ีคงค้างท าให้เพ่ิม
ปริมาณงานให้เจ้าหน้าท่ีต้อง
ไปเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีค่า
น้ าประปาให้มาช าระเงิน และ
ท าให้การจัดเก็บรายได้ในแต่
ละเดือนไม่ครบถ้วน 
 
 
 

 
 - ก าหนดรายการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีมีความจ าเป็น
ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณ
เงินรายได้ก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงอัตรา
ค่าจ้างเหมาการจัดเก็บรายได้
ค่าน้ าประปาโดยเพ่ิมค่าจ้าง
ในอัตราที่เหมาะสมและระบุ
ในสัญญาจ้างว่ามิให้มีลูกหน้ี
ค้างช าระในแต่ละเดือนเพ่ือ
กระตุ้นประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ 

 
- เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณ 

ก าหนดเสร็จ 
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กองการประปา 
และผู้บริหาร 
  
 

ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 
 
 
 



 

 

๔๙ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๓. งานบุคลากร 
 -เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหน้าท่ีของกอง
การประปาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยรวดเร็ว
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 ๔. การผลิตและปรับปรุง
คุณภาพน้ าประปา 
- เพ่ือให้คุณภาพ
น้ าประปาสะอาดตาม
มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
 
 

 
 - บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณภาพการให้บริหาร
น้ าประปาที่สะอาด และ
เพียงพอในการอุปโภค
และบริโภค 

 
- จัดท าค าสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และให้เจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานอื่นมาช่วยใน
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปา ปีละ ๑ ครั้ง                
- เติมสารเคมีเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพน้ า   
 - ระบายตะกอนในท่อส่ง
น้ าประปาเดือนละ ๒  ครั้ง 

 
- มีการปรับปรงุแผน
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  เน่ืองจากระบบท่อประปา
มีการใช้งานมานานจึงอาจ
ท าให้มีสิ่งตกค้างอยู่ในท่อ
ประปา 

 
- ต าแหน่งที่มีความจ าเป็นกับ
ภารกิจยังไม่มีการสรรหา
เจ้าหน้าที่  ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
เช่น ผู้อ านวยการกอง และ
เจ้าหน้าที่ประปา และ        
เจ้าหน้าที่หน่ึงคนมีการ
ปฏิบัติงานในหลายลักษณะงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- คุณภาพน้ าประปาบางแห่ง
ยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
 
 
 
 

  
- ควรสรรหาต าแหน่งที่ขาด
ผู้ปฏิบัติงานและมีความ
จ าเป็นต่อภารกิจของ
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดท าโครงการส ารวจ
ระบบท่อประปาและ
ปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่ง
น้ าประปาใหม่ 
 
- จัดให้มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าอย่างน้อย   ปี 
ละ  ๒ ครั้ง 

 
- ผู้บริหาร 
 

ก าหนดเสร็จ 
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- ผู้อ านวยการกอง
การประปา และ

ผู้บริหาร 
 

ก าหนดเสร็จ 
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๕๐ 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๑.กิจกรรมด้านการพัฒนา
บุคลากร 
  วัตถุประสงค ์
  - เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีมี
ความรู้ความสามารถ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้
ตามแผนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ปริมาณงานมาก 
บุคลากรไม่ไม่เพียงพอ 

  
 - มีการรวบรวมระเบียบ  กฎหมาย  
หนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ 
-  จนท. มีคุณวุฒิ ทักษะ และ
ประสบการณ์เหมาะสมกับหน้าท่ี 
-  การปฏิบัติงานมีการควบคุม สอบ
ทาน  โดยปลัดเทศบาล  สม่ าเสมอ   
-  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 

 
-  การควบคุมที่มีอยู่มีความ
เหมาะสมพอสมควร  แต่การ
ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญ  ควรได้รับการ
พัฒนาเพ่ือให้องค์กรได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 

   
๑.หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก  มี
บุคลากรเพียง  ๑  คน  การ
ปฏิบัติงานมีลักษณะเฉพาะ  
จนท. ต้องใช้ความรู้เฉพาะ
ด้าน  มีมาตรฐานการท างาน
ที่ก าหนดไว้ตามหลักสากล
และตามท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด  นอกจากน้ียังต้อง
ให้ค าแนะน าเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่ทุกหน่วยงานในสังกัด  
ดังน้ันจึงต้องเป็นผู้มีความรู้  
ทักษะ  และประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 
 - เจ้าหน้าท่ีจัดท าแผนการ
ตรวจสอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ระยะเวลาและบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 - การให้ข้อเสนอแนะในการ
ตรวจสอบ   ควรอ้างกฎหมาย 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกอบการ
ให้ข้อเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจ
ทราบและควรจะประชุมชี้แจงแนว
ทางแก้ไขร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- กรณีมีกิจกรรม – ระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวอย่าง
เป็นทางการ  โดยการเผยแพร่เป็น
เอกสาร  คู่มือการปฏิบัติที่ถูกต้อง    
หรือสรุปความให้เข้าใจง่ายแล้ว
เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ   

 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
 

ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

 



 

 

๕๑ 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้าน
ของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุม 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
๒.  กิจกรรมด้านการ
ประชาสัมพันธ์  ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย ท่ีมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้หน่วยรับตรวจ
เข้าใจภารกิจ  บทบาท
ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

 
ระเบียบกฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ 

 
การปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบของ 
จนท. ได้มีการอธิบาย  แนะน า  
ตอบข้อหารือในสิ่งที่ถูกต้อง  ให้แก่
หน่วยรับตรวจ 

 
การควบคุมที่มีอยู่นับว่ามี
ความเหมาะสมพอควร  แต่
อาจไม่สามารถท าได้ทั่วทุก
หน่วยรับตรวจ  จึงมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  
ทุกหน่วยงาน 

 
๒. ผลการท าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในท าให้
พบว่า  หน่วยรับตรวจบาง
หน่วยยังไมเ่ข้าใจบทบาท  
และการปฏิบัติหน้าท่ีของ
หน่วยตรวจสอบภายใน และ
ยังไม่เข้าใจในระเบียบ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะระเบียบกฎหมาย
ที่มีการปรับปรงุแก้ไข  
เพ่ิมเติม  จากสาเหตุ
ดังกล่าว  ท าให้หน่วยรับ
ตรวจปฏิบัติหน้าท่ีไม่ถูกต้อง  

 
กรณีมีกิจกรรม – ระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  ควรจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวอย่าง
เป็นทางการ  โดยการเผยแพร่เป็น
เอกสาร  คู่มือการปฏิบัติที่ถูกต้อง    
หรือสรุปความให้เข้าใจง่ายแล้ว
เผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทราบ   

 
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
 

ก าหนดเสร็จ 
30 กย. 64 

                                         
 
 
  

 
 

ณัฐวุฒิ  ประวัง 
( นายณัฐวุฒิ  ประวัง ) 

รองนายกเทศมนตรีรักษาการในต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 

วันที่    30   เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 


