
 

 
 

ชื่อหนวยงาน สํานักงานจังหวัดระยอง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2548 

 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที ่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ
 

(6) 
1. การควบคมุ กํากับ ดูแล 1. ระบบสั่งการหรือการ 

มอบหมายงานไมชัดเจน 
 1. มีการสั่งการที่ชัดเจนและเปนลายลักษณ 

    อักษร 
 

- หัวหนาฝาย 
  อํานวยการ 
- หัวหนากลุมงาน 
  ยุทธศาสตร 
  การพัฒนาจงัหวัด 
- หัวหนากลุมงาน 
  ขอมูลสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร 
- หัวหนากลุมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
- เจาหนาที่ตรวจสอบ 
  ภายในจงัหวดั 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที ่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ
 

(6) 
2. การจัดการระบบ 
    สารสนเทศ 
      - เพื่อใหการจัดการใน 
     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     เปนไปอยางมี  
     ประสิทธิภาพ มีการใช 
    อุปกรณอยางปลอดภัย  
    คุมคา และสารสนเทศ 
    ตาง ๆ เปนไปอยางถกูตอง  
    ครบถวน ทนัเวลา 
    และเชื่อถือได 

 
 
1. ไมมีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
    หรือคูมือการปฏิบัติงานที ่
    ชัดเจน เปนลายลักษณ 
    อักษร มีแตการแจงขอ 
    ความรวมมอืดวยวาจา 

  
 
1. จัดทาํแนวทางการปฏิบัติงานดาน IT 
     แลวแจงเวยีน ใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติ 

 
 
หัวหนา 
กลุมงานขอมลู
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

 2. เจาหนาที่ปรับตัวไมทัน 
    กับเทคโนโลยี ยงัขาด 
    ความรูเกี่ยวกับการใช 
    เทคโนโลยี และเจาหนาที ่
    ทีม่ีอยูไมเพยีงพอกับ   
    ปริมาณที่ตองรับผิดชอบ 

 2. สงเจาหนาที่ ไปเขารับการอบรมดาน IT 
    อยางตอเนือ่ง และเปนไปตามยทุธศาสตร 
    การพัฒนาจังหวัด 

หัวหนา 
กลุมงานขอมลู
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 

. 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที ่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ
 

(6) 
3. การควบคมุภายใน 
    ดานการบริหาร   
    งบประมาณ 
    1. การบรหิารงบประมาณ 

 

 
 
 
1. ไมมีการวางแผนการ 
   จัดซื้อจัดจางและแผนการ 
   ใชจายเงนิ 

  
 
 
1. มีการจัดทาํแผนการใชจายเงนิให 
    สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงาน  
    หรือแผนการจัดซื้อจัดจาง และใหม ี
    ผูรับผิดชอบติดตาม กาํกบั ดูแลการใช 
    จายเงนิใหเปนไปตามแผนงาน 

 
 
 
หัวหนาฝาย
อํานวยการ 

 

 2. การบริหารแผนงาน 
    โครงการและงบประมาณ 
    ไมสอดคลองซึ่งกนัและกนั 

 2. ทบทวนระบบบริหารแผนงาน/โครงการ 
    และงบประมาณใหมีความชัดเจนและม ี
    ประสิทธิภาพ 

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 

 

 3. รายงานไมถูกตอง 
    ไมครบถวน และไม 
    ทนัเวลา 

 3. จัดใหมีระบบควบคุมการใชจายเงิน ระบบ 
     รายงานผลการใชจายเงนิ และรายงาน 
     ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางเครงครดั 

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที ่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ
 

(6) 
4. การควบคมุภายใน 
    ดานการเงินและบัญช ี
    1. การรับเงิน 

 

 
 

1. ไมมีการแบงแยกหนาที ่
    ความรับผิดชอบดานการ 
    รับเงนิโดยเฉพาะ 

  
 

1. แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการ 
    รับเงนิและการบันทึกใหชัดเจน 

 
 

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 

 

 

 2. เจาหนาที่ไมปฏิบัติตาม 
    ระเบียบและขอบังคับที ่
    กาํหนด 

 2. กาํหนดผูรับผิดชอบในการรับและการ 
    เก็บรักษาเงนิใหเปนไปตามระเบียบและ 
    ขอบังคับทีก่ําหนด 

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 
 

 

2. การจายเงนิ 
 

1. การบันทึกรายการตาม 
    ระบบบัญชไีมถูกตองครบ 
    ถวน และไมเปนปจจุบัน 

 1. จัดทาํทะเบยีนคุมการจายเงนิ และสอบ 
    ทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 
 

 

3. การบันทึกบัญชีและ 
    การรายงาน 

1. การบันทึกบัญชีและการ 
    รายงานไมถูกตอง ไมครบ 
    ถวน ไมเปนปจจุบัน 

 1. มีการสอบทานการบันทกึบัญชีกับเอกสาร 
    การรับ – จายเงินทุกสิน้วนั 

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 
 

 

5. การควบคมุภายใน 
    ดานการบริหารทรัพยสนิ 
     1. การจัดหาทรัพยสิน 
 

 
 
1. ไมมีการจัดลําดับความ 
    จําเปนในการหาทรัพยสิน 

  
 
 

1. มีการจัดทาํแผนการจัดหาและพิจารณา 
   ความสําคัญในการจัดหาทรัพยสินตามลําดับ  

 
 

 

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(2) 

งวด/เวลาที ่
พบจุดออน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหต ุ
 

(6) 
 
 
 

2. การมอบหมายหนาที่ใน 
    การจัดซื้อหรือจัดหา 
    ทรัพยสินใหอยูในความ 
    รับผิดชอบของเจาหนาที ่
    เพยีงคนเดยีว 

 2. แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการ 
    จัดซื้อจัดหาทรัพยสินใหชัดเจน โดยการ 
    จัดตั้งเปนคณะกรรมการชดุตาง ๆ  

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 
 

 
 
 
 
 

     2. การควบคุมการใช 
         การเก็บรักษาทรัพยสิน 

1. ใชทรัพยสินไมตรงตาม 
    วัตถุประสงคและฟุมเฟอย  

 1. กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกที่ดีแกเจาหนาที ่
    รวมทั้งการใช ดูแลทรัพยสินของ 
    ทางราชการ 

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 

 

 2. ไมมีการบันทึกทะเบียน 
    ทรัพยสินใหเปนปจจุบัน 

 2. ใหมกีารรายงานการใชทรัพยสินประจาํป หัวหนาฝาย
อํานวยการ 

 

      3. การซอมแซมและการ 
          บํารุงรักษาทรัพยสิน 

1. ไมมีนโยบายและแผนการ 
    ซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
    ทีเ่หมาะสม 

 1. กาํหนดแผนการซอมบํารุงรักษาประจําป 
    ของทรัพยสินประเภทตาง ๆ ใหชัดเจน 

หัวหนาฝาย
อํานวยการ 
 

 

 
 

ชื่อผูจัดทํา   
                    นางสาวรัตนา  ศรีศุภลักษณ 
                  หวัหนาสาํนกังานจังหวัดระยอง 
                          


