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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม การใช้รถยนต์
ส่วนกลางและการดูแล
รักษา 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การใช้รถยนต์ของ
หน่วยงานได้รับการบ ารุงรักษา  
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
 

- รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพเก่า
เนื่องจากใช้งานมาเป็น
เวลานาน 
- ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง
รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

 

- มีค าสั่งแบ่งงานเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง
แต่ละคัน หัวหน้าส านักปลัด
ควบคุมและมอบหมาย
หน้าท่ีขับรถยนต์ ควบคุม
เข็มไมล์และเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่องตามระยะเวลา
ที่ก าหนดเป็นประจ าทุก
เดือน 

 

- มีการตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์เป็นประจ าก่อนใช้
งานในแตล่ะวนั 
- มีการติดตามตรวจสอบ
โดยหัวหน้าส านักปลัดใน
การก ากับดูแลอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

- รถยนต์มีอายุการใช้งานที่
นาน อปุกรณ์ชิ้นส่วนตา่งๆ
ของรถยนต์เร่ิมสึกหรอและ
หมดอายุการใช้งาน 
 

- ผู้บริหารกล่าวตักเตือน
และให้พนักงานขับรถยนต์
ทุกคันรับผิดชอบบ ารุงดุ
แลรักษารถยนต์แตล่ะคัน
ให้มีสภาพดีสามารถใช้งาน
ได้ดีอยูเ่สมอหากเกิดความ
เสียหายให้แตล่ะคน
รับผิดชอบและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
ช้ันทราบทันที 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดตุิดตาม
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ 
 

ส านักงานปลัด 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม การจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามแผนการจัดเก็บที่วางไว้  
สามารถจัดเก็บได้ถูกต้อง
ครบถ้วน และน าเงินรายได้ที่
จัดเก็บส่งลงบญัชีครบถ้วน  
จัดเก็บรายได้เพิ่มข้ึน ตาม
เป้าหมาย  ตามนโยบายของ
นายก  อบต. 
 

การจัดเก็บภาษียังไม่บรรลุ
เป้าหมาย  ยังคงมลีูกหนี้ค้าง
ช าระภาษีจ านวนหลายราย 
 

- ออกค าสั่งแบ่งความ
รับผิดชอบ  ในการจัดเก็บ
ภาษีไว้อย่างชัดเจน  เพื่อ
ง่ายต่อการจัดเก็บและ
ตรวจสอบ  
- มีการจัดท าหนังสือแจ้ง
เตือนให้ลูกหนี้มาท าการ
ช าระภาษ ี
- มีการจัดท าหนังสือแจ้ง
เตือนส่งถึงลูกหนี้ภาษทีุก
รายก่อนถึงระยะเวลา
ช าระภาษ ี
 

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบงาน
ด าเนินการตรวจสอบใน
ระบบฐานข้อมูลผูช้ าระ
ภาษีในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ 
 

ยังมีลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่ที่ยังจัดเก็บไม่ครบถ้วน
ทุกราย 
 

เจ้าหน้าท่ีมีการออก
หนังสือติดตามทวงถามให้
มาช าระภาษี และได้
ออกไปบ้านของลูกหนี้บาง
รายที่สามารถไปได ้

กองคลัง 
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การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงที่ยังมีอยู ่

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓.  กิจกรรม ด้านพัสดุการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค ์
๑.  เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามระเบยีบของพัสดุ 
และการเบิกจ่ายเงนิให้ถูกต้อง 
 
 

-  ผู้รับผิดชอบโครงการเปน็
เจ้าหน้าที่พสัดุ และด าเนนิการ
จัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อร้านค้าและ
ต่อรองราคาเองทั้งหมดซึ่งอาจ
เกิดการทุจริตได้ 
-  พัสดุกลางของ อบต. ไม่
อบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
-  เจ้าหน้าที่พสัดุของกอง
การศึกษาฯไม่มีความรู้เรื่อง
เก่ียวกับระเบียบของพัสดุ จึง
อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 
 

- เจ้าหน้าท่ีพัสดุของกอง
การศึกษา ฯควรไดร้ับการ
อบรมหรือศึกษาระเบยีบ
ของพัสดุจากพัสดุกลาง
ของ อบต.  
- พัสดุกลาง ของ อบต. 
ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่
พัสดุของแต่ละกองให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพื่อความถูกต้องและงาน
ออกมามีประสิทธิภาพมา
ยิ่งข้ึน 
 

-  ควรส่งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานพัสดุเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับ
ระเบียบของพัสดุ  การ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การ
จัดท าพัสดุ การเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได ้
-  พัสดุกลางควรจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน/
แบบฟร์อมในการจัดซื้อ
จัดจ้างให้แต่ละกอง 

-  เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบงาน
พัสดุ ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท า แล้วยงัเป็น
เจ้าของโครงการ ท าการ
จัดซื้อจัดจ้างเอง อาจเกิด
ความผิดพลาดความเสียหาย
ได ้
 

- ควรส่งเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบงานพัสดุไป
อบรมเกี่ยวกับระเบียบของ
พัสดุ  
-  ควรให้พัสดุของ อบต.
จัดการประชุมเพิ่มความรู้
ให้กลับพัสดุกลางของแต่
ละกอง 
-  จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานดา้นพสัดุในแต่
ละกองปฏิบัตงิานไปใน
ทิศทางเดียวกันและงา่ย
ต่อการตรวจสอบ 

กองคลัง 
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4. กิจกรรม ด้านการออกแบบ
และงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
-  เพื่อให้การส ารวจออกแบบ  
การเขียนแบบการค านวณ
ประมาณราคา โครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ ของกองช่าง 
การให้บริการ  การบ ารุง
ซ่อมแซม  การตรวจสอบรักษา
ทรัพย์สินของรัฐ  ให้ถูกต้อง
ปฏิบัติเปน็ไปตามระเบยีบ
กฎหมายข้อบังคับ  มติ  ครม. 
และหนังสือสัง่การ 

-  จากปัญหาและอุปสรรค
ของการปฏิบัติงาน ของงาน
ส ารวจออกแบบ  งาน
ประมาณราคา  งานควบคุม
การก่อสร้าง งานเก่ียวกับ
กฎหมายควบคุมอาคารและ
งานบริหารงานทั่วไป 
-  ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาต 
-  ผู้ขออนุญาตไมป่ฏิบัติตาม
ระเบียบ  พรบ.ควบคุม
อาคาร 
 

-  งานดา้นการออกแบบ
และงานก่อสร้างได้มีการ
ค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารได้
เป็นปัจจบุัน 
-  ให้ความรู้  ความเข้าใจ
ในเนื้องานมากยิ่งขึ้น 
 
 

-  บันทึกรายงานผลการ
ด าเนินงานโดยน าแบบ
รายงานน ามาเปน็
เครื่องมือการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้อ านวยการ
กองช่าง  ตามก าหนด
เพื่อให้ผู้อ านวยการกอง
ช่างน าเสนอคณะผูบ้ริหาร
ต่อไป 
 

-  จากปัญหาและอุปสรรค
ของการปฏิบัติงาน ของ
งานส ารวจออกแบบ  งาน
ประมาณราคา  งาน
ควบคุมการก่อสร้าง งาน
เก่ียวกับกฎหมายควบคุม
อาคารและงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-  ผู้ขออนุญาตไม่ทราบ
ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาต 
-  ผู้ขออนุญาตไมป่ฏิบัติ
ตามระเบียบ  พรบ.
ควบคุมอาคาร 
 

-  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้
เกิดความเข้าใจในระเบยีบ
กฎหมายข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
-  จัดท าคู่มือแผ่นพับแจกให้
ประชาชนท่ีมาติดต่อ 
-  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 
-  ส่งเจ้าหน้าท่ีที่ไดร้ับ
มอบหมายงานอบรมเพิ่ม
ความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะใน
การปฏิบัติงาน 
-  จัดให้มีการประชมุเพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจใหต้รงกัน 

กองช่าง 
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5.  กิจกรรม ด้านงานประปา 
วัตถุประสงค ์
 -เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ

เจา้หน้าที่ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 -เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ 
  ประสิทธิภาพ 
 

-บุคลากรในการปฏบิัติงาน 
ไม่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน เฉพาะ
ทาง 
-ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ การ ควบคุมดูแล ไม่
สมดุลกับค่าใช้จ่าย 

-ตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพื่อบริหารจัดการและ
ควบคุมดูแลเพื่อปรับปรุง
ระบบประปา 

-จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ปรับปรุงระบบ  ประปาที่
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้งาน
ได้ยาวนาน 

-บุคลากรในการปฏบิัติงาน 
ไม่มีความรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ทาง 
-ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ การ ควบคุมดูแล 
ไม่สมดุลกบัค่าใช้จา่ย 

-จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ปรับปรุงระบบ  ประปาที่ใช้
งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
และใช้งานได้ยาวนาน 
-  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ การ ควบคุมดูแล ไม่
สมดุลกับค่าใช้จ่าย 
 

กองช่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงที่ยังมีอยู ่

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม 6. งานบริหาร 
6. กิจกรรม ด้านการศึกษา
และการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค ์
๑.  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพ 
๒.  เพื่อเป็นการพัฒนาศนูย์ ฯ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทัง้
ทางดา้นการศึกษา 
 

-  งานการปฐมวัยที่เป็น
ภารกิจ ของกองการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม   
มีความเสี่ยงเนื่องจาก
บุคลากรขาดทักษะ
ประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญอยู่  
 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ขาดบุคลากรที่มีทักษะ
และประสบการณ์ในการ
สอนในบางส่วน 
 

-  ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในแต่ละหลักสูตร
เพิ่มเติมเพือ่เพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

-  บุคลากร ยังไม่จบ
การศึกษาเอกปฐมวัย
โดยตรง จึงอาจท าให้ยัง
ขาดประสบการณ์ตรงของ
หลักสูตรการสอน  
 

-  สนับสนนุบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจ
รวมถึงทักษะในการปฏบิัติงาน 
-  ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบนั
จาก    Internet  เพื่อ
เตรียมพร้อมล่วงหน้า 
-  มีการเรียนการสอนโดยการเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้
ประสบการณ์และวชิาการต่าง ๆ 
ที่สามารถพัฒนาเด็กได้บรรลุ
วัตถุประสงค์และปฏบิัติงานตาม
บทบาทหนา้ที่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงที่ยังมีอยู ่

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7.  กิจกรรม ด้านการเบิก
จ่ายเงินของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์
๑.  เพื่อให้การรับเงินจ่ายเงิน  
การจัดท าฎีกาเบิกจา่ยเงินตาม
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การบนัทึกบญัชี 
การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ และ
ข้อบังคับ 
๒.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที ่
 

-  ระเบียบหลักเกณฑ์การแต่งตัง้
หัวหน้าสถานศึกษา กรณี ศพด.ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแต่งตัง้
พนักงาน/ข้าราชการส่วนท้องถิน่
ในส านัก/กอง/ส่วน/ฝา่ย/งาน
การศึกษาเป็นหัวหน้าสถานศึกษา 
เป็นหัวหน้าหน่วยงานคลัง เปน็
หัวหน้าพัสดุ ท าให้เกิดความเสี่ยง 
ในการสั่งซื้อหรือจ้าง และการ
อนุมัติ จ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษา
เป็นคน ๆ เดียวกัน แต่หัวหนา้
สถานศึกษายังไม่มีความรู้หรือ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิก
จ่ายเงินยัดขาดประสบการณ์ใน
การท างาน 

ต้องให้มีการศึกษา
ระเบียบการเบิกจ่ายให้
ละเอียดมากกว่านี้ 
และจัดหาบุคลากร
ช่วยท าเก่ียวกับการ
เบิกจ่ายหรืองานพัสดุ
เพื่อให้การเบิกจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบที่
ก าหนด 

- ต้องมีการศึกษา
ระเบียบการเบิกจ่าย
ของสถานศึกษา
อย่างเคร่งครัดเพื่อให้
เป็นไปตามระเบยีบที่
ก าหนดไว ้
- ควรมีเจ้าหน้าที่
หรือค าสั่งแต่ง
ผู้รับผิดชอบกับการ
เบิกจ่ายโดยตรง 

-  ระเบียบหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา กรณ ี
ศพด.ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาแต่งตัง้พนักงาน/
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในส านัก/
กอง/ส่วน/ฝา่ย/งานการศึกษา
เป็นหัวหน้าสถานศึกษา เป็น
หัวหน้าหน่วยงานคลัง เป็น
หัวหน้าพัสดุ ท าให้เกิดความ
เสี่ยง ในการสั่งซื้อหรือจ้าง การ
อนุมัติ จ่ายเงินรายได้หัวหนา้
สถานศึกษายังไม่มีความรู้เข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงนิ
ยัดขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน 

-  ต้องให้มีการศึกษา
ระเบียบการเบิกจ่ายอยา่ง
ละเอียดเพื่อให้การ
เบิกจ่ายถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
-  จัดหาบุคลากรมาช่วย
ท างานเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายหรืองานพัสด ุ
 -  ให้ทาง อบต. ช่วย
ชี้แนะวิธีการเบิกจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก าหนด  

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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