
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

เทศบาลต าบลเมืองเก่า 

อ าเภอกบินทรบ์ุรี จงัหวดัปราจีนบุรี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 
เรียน นายอ าเภอกบินทร์บุรี 
 

  เทศบาลต าบลเมืองเก่า  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงาน
ที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลเมือเก่าเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอกบินทร์บุรี 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 กิจกรรมงานธุรการ 
   1.2 กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่ 

1.3 กิจกรรมงานส่งเสริมกิจการสภา 
1.4 กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
1.6 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

     1.7 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   1.8 กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
   1.9 กิจกรรมการออกแบบและการรับรองแบบการออกแบบงานก่อสร้าง 
   1.10 กิจกรรมการก าหนดราคากลางในระบบ e-GP (กรณีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท) 
   1.11 กิจกรรมการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

1.12 กิจกรรมการจัดท าเวทีประชาคมระดับชุมชน/ต าบลเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     1.13 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   

2.1  กิจกรรมงานธุรการ 
            1) ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับและน าไปจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที 
                2) ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสารราชการจากอินเตอร์เน็ตทุกวัน   

2.2 กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่ 
          ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมอย่างต่อเนื่อง 

 
 

แบบ ปค.1 



 
 
 
 
   2.3 กิจกรรมงานส่งเสริมกิจการสภา 
                                      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามเอกสารที่จะน าเข้าประชุมสภา โดยการทวงถามเป็น
หนังสือราชการ เพ่ือเป็นหลักฐาน 

2.4 กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
              1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่อยู่เวรระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน
กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ   
             2) จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการบริหารจัดการ เมื่อเกิดภัยพิบัติ 
             3) ให้ความรู้แก่บุคลากร ทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง 
จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 

2.5 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
             ๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง
ก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 
             ๒) เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าหน่วยงานคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 

2.6 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
                    ๑) ก าชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินเป็นไตรมาสให้ตรง
กับความต้องการในการใช้งานมากที่สุด 
               2) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท าทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้เป็นปัจจุบันสามารถ
ตรวจสอบได้  
     2.7 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
              ๑) จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ 
               2) ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
              3) ตรวจสอบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2.8 กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
               ๑) ก าหนดการควบคุมภายใน เพิ่มระยะการติดตามตรวจสอบ  
             ๒) ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏบิัติงาน 
              ๓) สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
   2.9 กิจกรรมการออกแบบและการรับรองแบบการออกแบบงานก่อสร้าง 
             1) ตั้งงบประมาณจ้างเอกชนในการออกแบบและรับรองการก่อสร้างอาคาร 
               2) สรรหาบุคลากรในต าแหนง่วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
   2.10 กิจกรรมการก าหนดราคากลางในระบบ e-GP (กรณีวงเงินเกิน 2,000,000 บาท)
ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อ  จัดจ้างภาครัฐ     ในระบบ e–GP 
   2.11 กิจกรรมการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
                1) ให้บุคลากรฝึกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมาปฏิบัติ 
                2) จัดท าทะเบียนคุมวัสดุและครุภัณฑ์ 
                3) จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย 
                4) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 
 
 



 
 
 
 

2.12 กิจกรรมการจัดท าเวทีประชาคมระดับชุมชน/ต าบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           ๑) เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เฟสบุค ไลน์ เว็บไซต์
ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
             2) เพ่ิมความถี่ในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความเห็นผ่านเวทีประชาคมต่างๆ ในชุมชน 
        3) จัดท าแผ่นพับ แผ่นปลิวหรือเอกสารประชาสัมพันธ์อ่ืน เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และกระตุ้น
จิตส านึกในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
       4) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายชนิดไร้สาย 
     2.13 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
           ๑) เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เฟสบุค ไลน์ เว็บไซต์
ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า หรือการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
           2) เทศบาลต าบลเมืองเก่าควรจัดให้มีระบบเสียงตามสายหรือระบบเสียงไร้สายที่ติดตั้งไว้ 
ณ ส านักงานเทศบาลเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
           3) เพ่ิมความถี่ในการประชาสัมพันธ์     
 

ทั้งนี้  ได้แนบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และแบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 
 
 
 
       ลงชื่อ                                  ผู้รายงาน 
                (นายเฉลิมพล  หริตวร) 
            นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า 
                24  ธันวาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
       ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและก าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างครอบคลุม มีความมุ่งมั่น    
ที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  มีการ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้และไม่สร้าง
ความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได ้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน
รับการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด
อย่างเหมาะสม  มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การ
บังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและทักษะ
การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ  มีการมอบอ านาจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไป
อย่างถูกต้อง และมีการแจ้งพนักงานทุกคนทราบ  มีการ
ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งหรือข้อก าหนดในการว่าจ้าง
อย่างเหมาะสม รวมถึงการก ากับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่
ก าหนดอย่างเหมาะสม 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
หน่วยงานและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่สอดคล้อง
และเชื่ อมโยงกันในการที่ จะท างานให้ส า เร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อ
น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ไว้  กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความ
ระมัดระวั งและสามารถปฏิบัติ ง านให้ส า เ ร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 

 
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานในภาพรวม
เหมาะสมและมี ส่ ว นท า ให้ ก า รควบคุ มภาย ใน มี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของหน่วยงานอยู่
ระหว่างการสรรหาบุคลากรให้มีความสัมพันธ์กับภารกิจ
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการและ
เป้าหมายทิศทางการด าเนินงาน อย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับภารกิจของกลุ่มงาน มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบ
และเข้าใจตรงกัน   
 
 
 
 

 
 
  - มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสี่ยง 
  - มี ก า รปร ะชุ ม เ พ่ื อชี้ แ จ ง ให้ บุ ค ล าก รทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
  - มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ เป็น        
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการแจ้งเวียนการมอบ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบโดยทั่วกัน 

แบบ ปค.4 



 
 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      - มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ
มติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
      - มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบไว้ครบถ้วน
และเป็นหมวดหมู ่
 
 
 
 
5. การติดตามประเมินผล 
     - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่อง 
    - มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
    - มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ
กา รควบคุ มภาย ในและประ เ มิ น กา รบ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ขององค์กร  
    - มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแล
ทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่าจะมีการทุจริต 
หรือมีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีและมีการกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

 
 
    - มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร        
ทั้ งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่ าง เ พียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้และทันต่อเหตุการณ์ 
    - รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยจ าแนก
ออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านงบประมาณ ด้านการจัดเก็บ
รายได้ ด้านการเบิกจ่าย ด้านพัสดุ เป็นต้น และน าข้อมูล
เข้าสู่ เว็บไซต์ของกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี
ท้องถิ่น  
 
 
   -มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติ งานอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมและรายงานผู้บริหารทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี
การด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
   - มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในที่รัฐก าหนด 
   - มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้มีความมั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
      เทศบาลต าบลเมืองเก่า มีโครงสร้างการควบคุมครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน  มีประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่รัฐก าหนด        
แต่อย่างไร จากการติดตามประเมินผลยังพบว่ามีกิจกรรมเดิมและกิจกรรมใหม่บางกิจกรรมที่ต้องน ามาปรับปรุง
กระบวนการควบคุมภายใน จ านวน 13 กิจกรรม คือ 
   1.1 กิจกรรมงานธุรการ 
   1.2 กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่ 

1.3 กิจกรรมงานส่งเสริมกิจการสภา 
1.4 กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
1.6 กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 



 
 
 
 

     1.7 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   1.8 กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
   1.9 กิจกรรมการออกแบบและการรบรองแบบการออกแบบงานก่อสร้าง 
   1.10 กิจกรรมการก าหนดราคากลางในระบบ e-GP (กรณีเกิน 2,000,000 บาท) 
   1.11 กิจกรรมการบริหารการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

1.12 กิจกรรมการจัดท าเวทีประชาคมระดับชุมชน/ต าบลเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     1.13 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
 
 
 
       ลงชื่อ                                  ผู้รายงาน 
                (นายเฉลิมพล  หริตวร) 
            นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเก่า 
                24  ธันวาคม  2563 
 



 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคมุภายใน 

เทศบาลต าบลเมืองเก่า 
วันที่  30  กันยายน  2563 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

  
1.  งานธุรการ 
 

    วัตถปุระสงค ์

เพื่อให้งานธุรการเกิดความเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นไดส้ะดวก รวดเร็ว 
 
 

 
1) การค้นหาหนังสือราชการ 
ระเบียบ กฎหมาย ในระบบ
อิเล็กทรอนิกสต์้องใช้เวลานาน
และบางครั้งค้นหาหนังสือ
ราชการไม่พบ 
2) การจัดเก็บและแยกประเภท
หนังสือแต่ละแฟ้มไม่ตรงตาม 
ช่ือเรื่องหนังสือ  
 

 
1) ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายงาน
ให้มีความชัดเจน กรณีที่
เจ้าหน้าท่ีประจ าไม่อยู่ ให้มผีู้ท า
หน้าท่ีแทนเพื่อไม่ให้งาน
หยุดชะงัก 

2) เจ้าหน้าท่ีต้องตดิตามและ
ประสานงานกับทุกส่วนงาน
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ 

ทันต่อเวลา 

3) ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
ราชการจากหน่วยงานท่ีเกีย่ว 

ข้องทางระบบอินเตอร์เนต็ทุกวัน 

4) จัดท าทะเบยีนคุมแฟ้ม
หนังสือราชการอย่างชัดเจน 
 
 
 
 

 
มีการตดิตาม ตรวจสอบ
ระบบการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
เจ้าหน้าท่ีขาดความ
รอบคอบในการรับ-ส่ง
หนังสือราชการท าให้การ
จัดเก็บและน าส่งหนังสือ
ราชการผดิพลาดเกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบตัิงาน 

 
1) ลงทะเบียนรับ
หนังสือทุกฉบับและ
น าไปจ่ายให้กับ
ผู้รับผิดชอบทันที 

2) ตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูลข่าวสารราชการ
จากอินเตอร์เนต็ทุกวัน 

 
งานธุรการ/   
 ส านักปลัดเทศบาล 

 

ปค. 5 



 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

     
   2. งานการเจ้าหน้าท่ี 
 

    วัตถุประสงค ์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรใน หน่วยงานให้มีคณุภาพ 
 

 
1) การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไป 
ตามแผนอตัราก าลัง ๓ ปี  
2) มีการโยกย้าย สับเปลี่ยน 
เจ้าหน้าท่ีภายในบ่อย ท าให้ 
ขาดความต่อเนื่องในการ 
ปฏิบัติงาน  
 3) ระเบียบ หลักเกณฑ์มีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 
1) ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา 
อบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคล ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
และถ่ายทอดใหผู้้เกี่ยวข้องทราบ  
2) ปรับปรุงกรอบอัตราก าลงัให้ 
เหมาะสมกับงบประมาณ 
ปริมาณงานหรือภารกิจที่  
ปฏิบัติจริง 

3) ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการ 
บริหารงานบุคคลให้แม่นย าเพื่อ 
การปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปอย่าง 
ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
1) ประชุมวางแผนการ จัดท า
กรอบอัตราก าลัง   
2) ก าหนดกรอบอัตราก าลัง 

โดยค านึงถึงความ จ าเป็นและ
ภาระคา่ใช้จ่าย ด้านการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
การบรรจุแต่งตั้ง 

ไม่เป็นไป ตามแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี  การ
พัฒนาพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างยังไม่
เหมาะสม ขาดความ
ต่อเนื่อง ยังขาด
กระบวนการสร้างขวัญ 
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วม
อบรมอย่างต่อเนื่อง 

 
งานการเจ้าหน้าท่ี/ 

ส านักปลดัเทศบาล 

 

 



 

 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

   
3.  งานส่งเสริมกจิการสภา 
 

  วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การประชุมสภาเป็นไป 

ตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง 
 

 
เอกสารที่จะน าเข้าที่ประชุมสภาฯ 
ไ ม่ ค ร บ ถ้ ว น  อ า จ ท า ใ ห้ ก า ร
พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ ที่ขอ
อนุมัติจากสภาฯ ล่าช้า 

ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

 
1) จัดท าเอกสารตา่งๆ ให้แล้ว 
เสร็จก่อนท่ีจะน าเรื่องเข้าสู่วาระ
การประชุมสภาฯ   
2) จัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการ 
อบรมด้านงานกิจการสภาฯ   
แจ้งก าหนดการที่ชัดเจน  
และก าหนดวันรับเอกสารมี
ก าหนดการสิ้นสดุตามระเบียบ 

ที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงาน
สภาให้ชัดเจน  
2) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมด้านงานกิจการ
สภาฯ 

 
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อ 
ประกอบการประชุมยัง
ล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบแตล่ะส่วน 

ไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนด  

 
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 

ติดตามเอกสารที่จะน าเข้า
ประชุมสภา  โดยการทวง
ถามเป็นหนังสือราชการ 

เพื่อเป็นหลักฐาน 

 
งานส่งเสรมิกิจการ
สภา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 



 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

   
 4. งานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
 

  วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนได้ทันท่วงที 
 

  
 เมื่อเกิดภยัพิบัติ เช่น วาตภยั 
อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยยังไม่
เพียงพอ หากเกิดวาตภยั
ประชาชน อาจไดร้ับความ
เดือดร้อน จากน้ าท่วมขัง
บ้านเรือน เส้นทางสัญจร 

และพื้นที่การเกษตร  

 
1) มีการจดัท าค าสั่งแบ่งงาน 
ภายในส านักปลัดเพื่อแบ่ง
หน้าท่ีรับผดิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีแตล่ะคน  
2) จัดท าแผนการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภยั   
3) จัดฝึกอบรมทบทวนการ 
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
4) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม  

 
1) บุคลากรมีความรู้ เพิ่มขึ้น 

2) การช่วยเหลือบริการ 
ประชาชนมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น  
3) สามารถออกปฏิบัติ 
หน้าท่ีเมื่อได้รับแจ้งเหตุ  
ได้ทันท่วงท ี

 
1) ช่วงฤดูมรสุมประชาชน 
ได้รับความเดือดร้อนจาก
วาตภัยและน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนเส้นทางการ
สัญจรและท่วมขังพื้นที่
การเกษตร 

2. ประชาชนยังขาด
ความรู้ในการบริหาร
จัดการภัย และอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยังไม่เพียงพอ 

 
1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าท่ีอยู่เวรระวัง 
เหตุ รับเรื่องราวร้อง 
ทุกข์จากประชาชนกรณี 
เกิดเหตุภัยพิบัตติ่างๆ   
2) จัดท าเอกสารเผยแพร่ 
ให้ความรู้กับประชาชน 
เรื่องการบริหารจดัการ 
เมื่อเกิดภัยพิบัต ิ

3) ให้ความรู้แก่บุคลากร 
ทั้งภาครัฐและ
อาสาสมัครให้มคีวามรู้ 
เพิ่มมากข้ึนแลต่อเนื่อง 
จัดหาวัสดุครภุัณฑ์เพื่อ
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหเ้พียงพอ 
 
 
 
 

 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั/
ส านักปลดัเทศบาล 

 

 

 



 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
5. งานการเงินและบัญช ี
 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อให้การบริการรับเงิน-การ
จ่ายเงินการจดัท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ การ
บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบงัคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. เพื่อให้การปฏิบตัิงานในการ
จัดท าฎีการบัเงิน การเบิกจา่ยเงิน ใน
ระบัญชีคอมพิวเตอร์  e-LAAS  
มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  3. เพื่อใหส้ามารถด าเนินการด้าน
การเงิน/บญัชี มีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
  4. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอน
การเบิกจ่ายเงิน 
  5. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน
การเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 
 

 
1. มีพื้นท่ีจัดเก็บฎีกาเบิก
จ่ายเงินท่ีจ ากัดเนื่องจากมีฎีกา
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นทุกป ี  
 2. หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษา
ระเบียบและหนังสือสั่งการให้
ถูกต้อง 
 3. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกา
ล่าช้าและเร่งด่วน ท าให้
หน่วยงานคลังมีระยะเวลาใน
การตรวจฎีกาน้อย                             

 
๑. ถือปฏิบัตติามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔7 และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 
 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
3. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน  
 

 
๑. สอบทานการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่ง
การและมติ ครม.และ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
2. มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อน
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
ในแต่ละรายการ     
 3. มีการติดตามการ
ด าเนินงานควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน/
บัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ
และเป็นปจัจุบัน                                       

 
๑. การจดัท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรดัการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไมผ่่านการ
ตรวจสอบก่อน 
 
 

 
๑. ให้หัวหนา้หน่วยงาน
ย่อยแต่ละกองได้
ตรวจสอบเอกสารพร้อม
รับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
๒. เจ้าหน้าท่ีการเงินและ
หัวหน้าหน่วยงานคลัง มี
การสอบทานการ
เบิกจ่ายตามขั้นตอน 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การคลัง,  
นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ, 
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง, 
ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

 

 



 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
6.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้เกิดการวางแผน การใช้ การ
จัดหา การจดัซื้อจัดจ้างพัสดุเป็นไป
ตามความเหมาะสม คุ้มค่า โปร่งใส 
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ต่อทาง 
ราชการ และประชาชน  
2) มีระบบการควบคมุเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการอยา่ง
เคร่งครดัและถูกต้อง 
 
 
 

 
๑. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานดา้น
พัสดุไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
2. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจท่ีไม่ชดัเจน 
3. การใช้จ่าย งบประมาณตาม
โครงการมคีวามสุ่มเสี่ยงต่อข้อ
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ถือปฏิบัตติามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ,
พ.ร.บ.การจดัซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โดยตรงรับผิดชอบ 
 
 
 

 
๑. มีการตรวจสอบเอกสาร
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีมีความ 
ละเอียดรอบคอบ 
2. การจดัซื้อจัดจา้งมีการ
เพิ่มความละเอียดรอบคอบ
ของเอกสารท าให้มีความ
ครบถ้วนของเอกสารได้ดีใน
ระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยัง
ไม่เพียงพอ ขาดการ
ตรวจสอบอยา่งต่อเนื่องและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องมีการ
แก้ไขปรับปรุงอยูเ่สมอ 
 
 
 
 
 

 
๑.พัสดบุางอย่างที่ใช้ไม่ได้
ยังไม่มีการจ าหน่าย  
๒. มีการเร่งรดัการจดัซื้อ
จัดจ้างและปริมาณงาน
มากท าให้เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 
๓. เอกสารประกอบการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 
๑. ก าชับให้หน่วยงาน
เจ้าของงบประมาณ
จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
เป็นไตรมาสให้ตรงกับ
ความต้องการในการใช้
งานมากท่ีสุด 
2. ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบจัดท า
ทะเบียนคุมวสัดุ
สิ้นเปลืองให้เป็นปจัจุบัน
สามารถตรวจสอบได้  
 

 
นักวิชาการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ, 
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ, 
ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

 
 

 

 



 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
7. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้การจัดเกบ็รายไดเ้กิด
ประสิทธิภาพมากที่สดุ สามารถจดัเก็บ
รายละเอียดครบทุกประเภทถูกตอ้ง 
เป็นธรรมกบัทุกฝ่ายและเกดิประโยชน์
สูงสุดเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้
3.2 เพื่อใหไ้ด้ข้อมลูที่ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปจัจุบันมาปรับปรุงทะเบยีนผู้
เสียภาษีและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดเก็บภาษ ี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ 
สามารถจัดเก็บไดเ้ป้าหมาย 

 
๑. แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 
2. ผู้มหีน้าท่ีช าระภาษีไม่ให้
ความร่วมมือ 

 
๑. ถือปฏิบัตติามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕61 
 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
๓. ออกพ้ืนท่ีเพื่อเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสีย
ภาษี 
 
 
 
 

 
๑. การปฏิบัติงานจะต้องยึด
ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ทีไ่ดร้ับ
มอบหมายปฏิบัติงานด้าน
จัดเก็บรายได้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๑. ประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ในเรื่องของ
การเสยีภาษ ี
2. ผู้เสียภาษีบางรายไมไ่ด้
อยู่ในพ้ืนท่ีไม่สะดวกท่ีจะ
เดินทางมาเสียภาษี   

 
๑. จัดท าสื่อในการ
ประชาสมัพันธ์ เช่น  
แผ่นพับ ประขาสัมพันธ์ 
2. ด าเนินการจัดท าแผน
ที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บ
ภาษีเป็นระบบมายิ่งขึ้น 
3.ตรวจสอบฐานข้อมลู
ให้เป็นปัจจุบัน 

 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้, 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้, 
ผู้อ านวยการ 
กองคลัง 

 

 
 

 



 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
8. กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อลดปริมาณขยะและมีการคดั
แยกขยะก่อนท้ิง 
๒. เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ เช่น 
อุจจาระร่วง 
๓.ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน
การก าจัดขยะ 
๔.ลดข้อร้องเรียนจาก ปัญหาขยะ
ตกค้าง 
๕.เพื่อลดการจดัซื้อถังรองรับขยะ 

 
 
 
๑. ปริมาณขยะในพ้ืนท่ี   
มีมากข้ึนเรื่อย  ๆ 
๒. ข้อร้องเรียนของประชาชน 
๓. ค่าใช้จ่าย การซ่อมแซม 
บ ารุงรักษารถบรรทุกขยะ
ค่อนข้างสูง 
 

 
 
 
๑. พนักงานปฏิบัติงานได ้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
๒. ไมส่ามารถควบคุมปริมาณ
ขยะนอกพ้ืนท่ีได ้
๓. การประชาสมัพันธ์ สร้าง
ความเข้าใจท้ังพนักงาน และ
ประชาชน 
 

 
 
 
๑. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 
ต่อวันและการทิ้งขยะไมไ่ด้
คัดแยก 
๒. ปัญหาขยะจากนอกพื้นที ่
๓. ครภุัณฑ์ในการปฏิบตัิมี
ความช ารุดบกพร่อง 
๔. พนักงานขาดความร่วม
แรงร่วมใจในการท างาน 
เป็นทีม 
๕.ประชาชนขาดการ 
มีส่วนร่วม 
๖.งบประมาณมีอยู่จ ากดั 
ส าหรับการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
 
 
๑. ข้อร้องเรียนของ
ประชาชนยังมีอยู ่
๒. พนักงานขาดการ
ปฏิบัติงาน/ลาออกอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. ปัญหาด้านสุขภาพของ
พนักงาน 
๓. ปัญหาเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ ไม่เหมาะสม 
ในการปฏิบัติงาน มีความ
ช ารุดบกพร่อง 
 

 
 
 
๑. ก าหนดการควบคุม
ภายใน เพิ่มระยะการ
ติดตามตรวจสอบ  
๒. ปรับเปลี่ยนวิธีการ 
ปฏิบัติงาน 
๓. สรา้งขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  
 
 

 
 
 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

 

 

 



 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
9. การออกแบบ และการรับรอง
แบบการออกแบบงานก่อสร้าง  
 
วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้งานด้านการออกแบบและ
รับรองแบบเป็นไปตามระเบียบ 

กฎหมายและมีความรวดเร็ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
กองช่างยังขาด บุคลากรใน
ต าแหน่ง วิศวกรในการออกแบบ
และรับรองแบบตามระเบียบฯ 
ที่ก าหนด ท าให้กองช่างไม่มีผู้รับ
รองการออกแบบ 

 
การปฏิบัตติามหนังสือด่วน
ที่สุด ท่ี กค (กวพ) 0421.3/
ว.471 ลง วันท่ี 27 ธันวาคม 
2556 เรื่องซักซ้อมความ
เข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการจ้างเอกชน 
ออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง และอ้างถึงมติ
คณะรัฐมนตรีให้จ้างเอกชน
หรือ หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เป็นผู้ออกแบบและ
ควบคุม งานก่อสร้าง 

 
กองช่างได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ  หนังสือสั่งการโดย
ขอความอนุเคราะห์ วิศวกร
จากหน่วยงานอื่นเป็นผู้
รับรองการออกแบบ 

 
การขอความอนุเคราะห์
วิศวกรจากหน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้รับรองการออกแบบ
เป็นไปด้วยความล่าช้า 
เนื่องจากทุกหน่วยงานมี
ภารกิจ 

 
1. ตั้งงบประมาณจา้ง
เอกชนในการออกแบบ
และรับรองการก่อสร้าง
อาคาร 

2. สรรหาบุคคลากรใน
ต าแหน่งวิศวกรที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีคุณวุฒิ
ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 

 
กองช่าง 

 

 
 
 

 

 



 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
10. การก าหนดราคากลางในระบบ  
e-GP (กรณีเกิน 2,000,000 บาท) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัตหิน้าท่ีลงข้อมูล 

การจัดท าราคากลางในระบบ e-GP 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

 
 
 
 

 
เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการจัดท าราคากลาง 
ในระบบ e - GP 

 
การส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเข้า
ร่วมการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติ 
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐใน
ระบบ e-GP 

 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อม ภายใน คือ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติยังไม่
เข้าใจข้ันตอนในการจัดท า 
ราคากลางในระบบ e – GP 

มากนัก ส่งผลให้การก าหนด
ราคากลางล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจ
ในขั้นตอนการจัดท าราคา
กลางในระบบ e - GP 

 
ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตเิข้า
ร่วมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดซื้อ   
จัดจ้างภาครัฐในระบบ    
e – GP 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
11. การบริหารการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
 

วัตถุประสงค์ 

   1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

   2. เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน 

การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
  ขาดบุคลากรด้านการบริหาร
การศึกษาท าให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 

 
ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมข้อ
ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้อง 

 
1.ตรวจสอบความถูกต้อง
ของทะเบียนคุมพัสดุและ
ครุภัณฑ์ 
2.ตรวจสอบความถูกต้อง
ของทะเบียนคุมงบประมาณ 

 
ขาดบุคลากรที่ มีทั กษะ    
และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ก า ร ศึ ก ษ า ท า ใ ห้ เ กิ ด
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
1.ให้บุคลากรฝึกปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ 
มาปฏิบัต ิ
2.จัดท าทะเบียนคมุวัสดุ
และครภุณัฑ ์
3. จัดท าทะเบียนคุม
งบประมาณรายจ่าย 
4.ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-ผู้ อ านวยการกอง
การศึกษา 
-นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 12. การจัดท าเวทีประชาคมระดับ
ชุมชน/ต าบลเพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนในการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง 

 

 
ประชาชนในพื้นที่ให้ความส าคัญ
ในการเข้าร่วมการจัดท าเวที
ประชุมประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างน้อย 
ดั งนั้นการเสนอปัญหาความ
เดือดร้อน เพื่อให้เทศบาลแก้ไข
อาจไม่เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

    
    1. ประชาสัมพันธ์ผ่าน 

กลุ่มไลน์ของคณะกรรมการ 

ชุมชน 

    2. ส่ ง ห นั ง สื อ / เ อ ก ส า ร
ประชาสัมพันธ์การจัดท าเวที
ป ร ะ ช า ค ม ใ ห้ ผู้ น า ชุ ม ช น
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ผ่ า น ห อ
กระจายข่าวชุมชน, กลุ่มไลน์
คณะกรรมการชุมชน เพื่อให้
ประชาชนทราบและขอความ
ร่วมมือให้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
ครั้ง 

   3. ช้ีแจงถึงประโยชน์ของ
ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประชาคม ทุกครั้งที่มีการจัด
ประ ชุม  สั ม มนาหรื อก า ร
พบปะต่างๆ ระหว่างเทศบาล
กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
ประชาชนยั งไม่ ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมเวที
ประชุมประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร
และส่วนใหญ่แล้วผู้เข้าร่วม
เวทีมักจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่
ค่อยแสดงความคิดเห็นใดๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนาหรือการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชน 

 
ร้อยละของประชาชนท่ีเข้า
ร่วมเวทีประชุมประชาคม
ท้ อ ง ถิ่ น เ พื่ อ จั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นยั งมี
สัดส่วนท่ีน้อยเมื่อเทียบกับ
จ านวนประชาชนจริงใน
ชุมชน/ต าบล  
 

     
 ๑ .เพิ่ มช่ อ งทา ง ในกา ร
ประชาสัมพันธ์ เช่น ทาง
สื่อออนไลน์ต่างๆ เฟสบุค 
ไลน์  เว็ปไซต์ของเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า 
 2.เ พิ่ ม ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจถึงประโยชน์
ของการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความเห็นผ่านเวที
ประชาคมต่างๆ ในชุมชน 
 3. จัดท าแผ่นพับ แผ่น
ป ลิ ว ห รื อ เ อ ก ส า ร
ประชาสัมพันธ์อื่ น  เพื่ อ
ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ท า
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ,
ประโยชน์ท่ีประชาชนจะ
ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
กระตุ้นจิตส านึกในการร่วม
พัฒนาท้องถิ่น 
 4.เ พิ่ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายชนิดไร้สาย 

 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอืน่ที่
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
    13. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ ของเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
 
วัตถุประสงค์ 

    เพื่ อ ให้ประชาชน ในพื้ นที่ และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ  

 

  
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลหรือ
ข่าวสารอื่น ยังไม่สามารถเข้าถึง
ป ร ะชาชน ใน พื้ นที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมและทั่วถึง 
 

     
   1. ปิดประกาศเพื่อ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ  
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ของเทศบาล 
     2. ส่งหนังสือ/เอกสารเพื่อ
ขอความร่วมมือผู้น าชุมชน
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางเสียงตามสายชุมชน 

 

 
วิธีการและช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ
แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ใ ห้
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง 

 
ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ได้
รับข้อมูลข่าวสาร อาจเป็น
กลุ่ มที่ ตั้ งบ้ าน เรื อนอยู่
ห่างไกลบริเวณล าโพงเสยีง
ตามสายของชุมชน 

  
   ๑ .เพิ่ ม ช่อ งทางในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ทางสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ เฟสบุค ไลน์  
เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ ท ศ บ าล ต า บ ล     
เมืองเก่า หรือการจัดให้มี
การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
   2. เทศบาลต าบลเมืองเก่า
ควรจัดให้มีระบบเสียงตาม
สายหรือระบบเสียงไร้สายที่
ติ ด ตั้ ง ไ ว้  ณ  ส า นั ก ง า น
เทศบาลเพื่ อให้ เป็นศูนย์
ข้ อมู ล ข่ า วส า ร และกา ร
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

   3. เ พิ่ ม ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์     

 
กองวิชาการ 

และแผนงาน 
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