
 

 

๕๕ 
 

ช่ือหน่วยงาน   เทศบาลต าบลจันจว้า 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 ณ  วนัที ่  ๓๐   เดือน กนัยายน    พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ส านักปลดัเทศบาล 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานการเจ้าหน้าที ่
งานการพฒันาบุคลากร 
จุดประสงค ์เพื่อ พฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

  
๑.  ศึกษา วเิคราะห์ ความตอ้งการ 
จ าเป็น ในการพฒันาตนเองของ 
พนกังานเทศบาล และพนกังานครู
เทศบาล 
๒.  ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นใน
การพฒันาตนเองของพนกังานเทศบาล
และพนกังานครูเทศบาล 
๓.   ด าเนินการพฒันาตามหลกัสูตร 
๔.   ติดตาม ประเมินการพฒันา 
๕.   รายงานผลการด าเนินงาน 

     
 เทศบาลและโรงเรียนจดัท า
โครงการพฒันาบุคลากร 
ด าเนินการพฒันารูปแบบต่างๆ 
เช่น การอบรม สมัมนา 
การศึกษาดูงาน การส่งเสริมให ้
บุคลากรศึกษา คน้ควา้ดว้ย
ตนเองอยูเ่สมอ แต่ยงัมีจุดอ่อน 

 
๑.  การพฒันาบุคลากรยงัขาด
ความต่อเน่ือง 
๒.  บุคลากรไม่น าความรู้มา
ใชใ้นการปฏิบติังาน 
๓.  บุคลากรยงัขาดความ
สนใจในการเขา้อบรมและ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 
๑.  จดัระบบติดตาม  ผู ้
ท่ีผา่นการอบรมใหน้ า
ความรู้มาเผยแพร่ใน
องคก์ร 
๒.   ส ารวจความ
ตอ้งการในการพฒันา
บุคลากรใหต้รงประเด็น 

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานการ
เจา้หนา้ท่ี 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

แบบ ปอ.๓ 



 

 

๕๖ 
 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของงาน 
บริหารงานบุคคล 
จุดประสงค ์เพื่อ บนัทึก
ขอ้มูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของงาน
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ใหมี้ความถูกตอ้งและเป็น
ปัจจุบนั  ไดแ้ก่  ระบบ 
CMSS, ระบบบ าเหน็จ
บ านาญ, ระบบ สปสช. เป็น
ตน้ 

 
 
 
๑.  ปฏิบติังานตามคู่มือการบนัทึก
ขอ้มูลท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจดัท าข้ึน 
๒.  การรายงานผลการบนัทึกขอ้มูล
ประจ าปีงบประมาณ 

 
 
 
๑.  ผูป้ฏิบติังานบนัทึกขอ้มูลใน
ระบบตามคู่มือการปฏิบติังานท่ี
กรมฯ จดัส่งมาใหแ้ต่ยงัพบ
ขอ้ผิดพลาด 
๒.  ผูป้ฏิบติังานบนัทึกขอ้มูล
แต่พบวา่ไม่สม ่าเสมอ ไม่เป็น
ปัจจุบนั 
๓.  .บางคร้ังระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในส านกังานชา้จนไม่
สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้

 
 
 
๑.  ผูป้ฏิบติังานยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจในระบบการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  
๒.  ผูป้ฏิบติังานไม่ได้
ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลให้
เป็นปัจจุบนั 
๓.  ผูป้ฏิบติังานไม่ไดรั้บการ
อบรมดา้นการบนัทึกขอ้มูล
ดงักล่าว 
๔.  ผูป้ฏิบติังานบนัทึกขอ้มูล
ไม่ไดเ้พราะระบบอินเตอร์เน็ต
ล่ม 

 
 
 
๑.  จดัส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้
รับการอบรมการบนัทึก
ขอ้มูลในระบบทุกดา้น 
๒.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีศึกษา
ท าความเขา้ใจหรือ
สอบถามหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัปัญหา
ท่ีพบในการบนัทึก
ขอ้มูล 
๓.  ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตของ
ส านกังาน 

 
 

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานการ
เจา้หนา้ท่ี 

 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

๕๗ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

งานนิตกิาร 
กจิกรรม 
การใหบ้ริการรับ-แกไ้ข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียน ร้อง
ทุกข ์
วตัถุประสงค์ 
-เพื่อใหก้ารบริการและการ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองราว
ร้องเรียน ร้องทุกข ์ท่ีราษฎร์
ในพ้ืนท่ีไดรั้บการแกไ้ข
อยา่งทนัท่วงที 
 

 
๑.  ออกระเบียบหรือค าสัง่ให้
อ านาจแก่เจา้หนา้ท่ีสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
๒.  จดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการใหค้วาม
ช่วยเหลือกบัผูท่ี้ไดรั้บความ
เดือนร้อน 
๓. ท าสมุดควบคุมการร้องเรียน   
ร้องทุกขผ์า่นทางโทรศพัท ์

 
๑.  เม่ือมีการออกค าสัง่แลว้ท าให้
การแกไ้ขปัญหาของผูเ้ดือดร้อน
ไดรั้บการแกไ้ข 
๒.  การจดัสรรงบประมาณ
เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ
ความเดือดร้อนจะท าใหก้าร
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาและให้
ความช่วยเหลือไดเ้ร็วข้ึน 
๓.  เพ่ือด าเนินการแกไ้ขปัญหา
ใหก้บัผูแ้จง้ท่ีไม่ประสงคจ์ะออก
นาม 
 

 
๑.  เกินอ านาจความ สามารถ
ของเจา้หนา้ท่ีในการแกไ้ข
ปัญหา 
๒.  ไม่สามารถแจง้ผลการ
แกไ้ขปัญหาใหก้บัผูแ้จง้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได้
เน่ืองจากไม่มีช่ือและท่ีอยูข่อง 
ผูแ้จง้ 

 
๑.  ออกระเบียบหรือค าสัง่ให้
อ านาจแก่เจา้หนา้ท่ีสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 
 ๒.  งานท่ีเกินความสามารถของ
เจา้หนา้ท่ีตอ้งขอความร่วมมือให้
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งช่วยเหลือ 
๓.  จดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ
ต่อการใหค้วามช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ
ความเดือนร้อน 
 ๔. ใหผู้แ้จง้เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์
ผา่นทางโทรศพัทแ์จง้ช่ือและท่ีอยู่
เพ่ือจะไดแ้จง้ผลการแกไ้ขปัญหาได้
หรือแจง้ผลผา่นเวบ็ไซต ์เทศบาล 

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานนิติการ 

 
 

 
เป็นจุดอ่อน
ของการ
ควบคุมท่ีพบ
ในงวดส้ินสุด 
๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๘ จดัท า
แผนการ
ปรับปรุงแกไ้ข               
ซ่ึงจะรายงาน
ผลการติดตาม
การปรับปรุง
ในงวดต่อไป 
(งวดส้ินสุด ๓๐ 
กนัยายน 
๒๕๕๙) 

 



 

 

๕๘ 
กระบวนการ

ปฏิบัตงิาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานที่

ประเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนด
เสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 
หมายเหตุ 

งานนโยบายและแผน 
การจดัท าแผนพฒันา
สามปี 
วตัถุประสงค์ 
   เพื่อใหก้ารวางแผน
พฒันาและการจดัท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีสอดคลอ้งกบั
ภารกิจและนโยบายของ
รัฐบาลและเพื่อใหมี้การ
ทบทวนการจดัท าแผน 
การจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีเป็น
ประจ า 
 
 

  
 
- มีการก าหนดวนั ประชาคม
ล่วงหนา้และ ประชาสมัพนัธ์ทาง
ส่ือ ต่างๆ เพ่ือใหป้ระชาชน ทราบ
และเขา้ร่วม ประชาคม  
 -  จดัท าเวทีประชาคมทุกหมู่บา้น 

ใหผู้น้ าหมู่บา้นประชาสมัพนัธ์
เก่ียวกบัการจดัท าแผนพฒันาสามปี
แลว้ตอ้งหารือกนัวา่จะบรรจุ
โครงการใดมาจดัตั้งเป็นขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายความสอดคลอ้ง
กบันโยบายและภารกิจท่ีไดรั้บ
มอบหมายและสนบัสนุนต่อ
นโยบายของรัฐบาลและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการประชาชนจริง ๆ
ประจ าปีนั้น จึงจะเป็นได้
แผนพฒันาท่ีสมบูรณ์และแน่นอน
ชดัเจนข้ึน และใหมี้ 

 
 
- ผูน้ าชุมชนยงัขาดการ 
ประชาสมัพนัธ์ท่ีดีพอ หรือ 
ประชาสมัพนัธ์นอ้ยเกินไป ท าให้
ประชาชนไม่ไดรั้บขอ้มูล 
ข่าวสารในเร่ืองของวนัท่ีมีการ จดั
ประชาคมหมู่บา้น จึงท าให ้
ประชาชนไม่สนใจท่ีจะมา 
ประชาคม  
- มีการจดัประชุมประชาคมโดยมี
ประชาชนเขา้มาร่วมประชุมใน
ทุกกลุ่มอาชีพดูไดจ้ากรายช่ือ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท าใหไ้ดรั้บ
ทราบปัญหาท่ีแทจ้ริง 

 
 
ความเส่ียง  
   - ประชาชนไม่ค่อย เขา้ร่วม
ประชาคม เพื่อจดัท า
แผนพฒันา 3 ปี ขององคก์าร
บริหาร ส่วนต าบล  
สาเหตุ  
   - ประชาชนไม่เห็น 
ความส าคญัของ การ
ประชาคม 

 
 
-ใหมี้การประชาสมัพนัธ ์เพ่ิมมากข้ึน
ควรจะมีการจดัหน่วยประชาสมัพนัธ์
เคล่ือนท่ีทุกหมู่บา้น ท าแผน่พบั 

ใบปลิว รวมถึงการประชาสมัพนัธ์
ทางเสียงตามสายและหอกระจายข่าว
อยา่งต่อเน่ือง 
- เรียกประชุมผูน้ าชุมชนในทุก
หมู่บา้น เพ่ือช้ีแจงใหเ้ห็นถึง 
ความส าคญัของการ ประชาคม วา่มี 
ผลกระทบอะไรบา้ง    ต่อหมู่บา้น
ชุมชน  

 
 

๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งาน

นโยบาย
และแผน 

 
 
 

  
 
เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมท่ี
พบในงวด
ส้ินสุด ๓๐ 
กนัยายน 
๒๕๕๘  จดัท า
แผนการ
ปรับปรุงแกไ้ข
ซ่ึงจะรายงานผล
การติดตามการ
ปรับปรุงในงวด
ต่อไป (งวด
ส้ินสุด ๓๐ 
กนัยายน 
๒๕๕๙) 



 

 

๕๙ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของงาน
ทีป่ระเมนิและวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานงบประมาณ 
กจิกรรม 
   การจดัท างบประมาณของ
เทศบาลต าบลจนัจวา้ 
วตัถุประสงค์ 
๑. เพื่อใหก้ารวางแผนและ
ก าหนดวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีและการจดัท าแผน
งบประมาณล่วงหนา้สอดคลอ้ง
กบัแผน 
พฒันาของหน่วยงานบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละใหก้ารใช้
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิ 
ผลถูกตอ้งตามระเบียบ 
๒. เพ่ือใหก้ารใชจ่้ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 
 ๑.แจง้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยถือปฏิบติั
ตามหนงัสือ ซกัซอ้มแนวทาง
การจดัท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8 
     ๒.ทุกส่วนราชการได้
จดัท างบประมาณรายจ่าย
เสร็จเรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่
สามารถสรุปไดว้า่จะมีการ
โอนงบประมาณรายจ่ายหรือ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายใน
ปีงบประมาณมากนอ้ยเพียง 
ใด 

 
งบประมาณ  มี
การควบคุมท่ี
ไม่เพียงพอยงัมี
จุดอ่อนหรือ
ความเส่ียง  คือ
การด าเนิน
โครงการ/
กิจกรรม ส่วน
ใหญ่ไม่เป็นไป
ตามแผนการ
ด าเนินงาน และ
แผนจดัหาพสัดุ
ประจ าปี 

  
๑.  การบริหารและควบคุมงบประมาณ
ไม่สามารถบริหารจดัการไดต้ามก าหนด
ระยะเวลา 
๒. ไม่สามารถควบคุมงบประมาณให้
เพียงพอในแต่ละประเภทตามท่ีตั้งไวใ้น  
เทศบญัญติังบประมาณ เกิดการโอน 
แกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
บ่อยคร้ังท าใหป้ระสิทธิภาพการใช้
งบประมาณไม่ดีเท่าท่ีควร 
๓. ไม่ด าเนินการตามแผนการท างาน 
แผนการใชจ่้ายเงินตามท่ีไดว้างแผนการ
ด าเนินงานไว ้ท าใหก้ารใชจ่้ายเงินล่าชา้
ไม่เป็นไปตามแผน 
๔.  การวเิคราะห์ความคุม้ค่าและการ
จดัล าดบัความส าคญัของงาน/โครงการ
ท่ีขอตั้งงบประมาณไม่ชดัเจนเหมาะสม 

    
๑.ใหทุ้กหน่วยงานวาง
แผนการจดัท างบประมาณให้
สมดุลเพียงพอต่อการใชจ่้าย
ตลอดปีงบประมาณ เพื่อ
ไม่ใหเ้กิดการโอน แกไ้ข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณบ่อยคร้ัง 
๒.จดัใหมี้การรายงานผลการ
ด าเนินการตามโครงการในเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีใหป้ระชาชนทราบ
อยา่งต่อเน่ือง 
๓.จดัใหมี้การส่งเจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผิดชอบเขา้รับการ
ฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไป 

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

งานงบประมาณ 

 
กจิกรรม 
   การจดัท างบประมาณของ
เทศบาลต าบล 
จนัจวา้ 
วตัถุประสงค์ 
   เพื่อใหก้ารวางแผนและ
ก าหนดวงเงินงบประมาณ
ประจ าปีและการจดัท าแผน
งบประมาณล่วงหนา้สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาของหน่วยงาน
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละใหก้าร
ใชจ่้ายเงินงบประมาณเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 



 

 

๖๐ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของงาน
ทีป่ระเมนิและวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

  
 

   ๓.มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการในเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่าย
ใหก้บัประชาชนไดรั้บทราบ
ทางแผน่พบั ป้ายประกาศ 
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เวบ็ไซต์
ของเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
   ๔.ด าเนินการจดัท าโครงการ
เอกสารเผยแพร่กิจกรรม/
โครงการในเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8ใหก้บั
ประชาชนทราบโดยทัว่ถึงกนั 
   ๕.เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบยงั
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ
กฎหมายหนงัสือสัง่การท่ี
เก่ียวขอ้ง เน่ืองจากไม่ไดเ้ขา้
รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง 

 

๕.ปัญหาดา้นรายจ่ายประจ าเพ่ิมข้ึน 
แต่รายรับจากรัฐบาลจดัเก็บและ
จดัสรรให ้ยงัเท่าเดิม 
๖.การด าเนินการแผนงาน/โครงการ
ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
และ     แผนจดัหาพสัดุประจ าปี  
 

อยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ 
กฎหมาย หนงัสือสัง่การท่ี
เก่ียวขอ้ง 
๔.จดัใหมี้การประชาสมัพนัธ์
การด าเนินงานกระจายเขา้ไป
ในชุมชนใหท้ัว่ถึงใหป้ระชาชน
มีส่วนในการตรวจสอบ
งบประมาณ และสนบัสนุนให้
คณะกรรมการติดตามการ
ประเมินผลมี 
 

 ถูกตอ้งตามระเบียบ 

 



 

 

๖๑ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

  งานทะเบียนพาณิชย์  
 ๑.การใหบ้ริการงาน
ทะเบียนพาณิชยก์ารจด
ทะเบียนผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ต(ระบบ
คอมพิวเตอร์)ล่าชา้ 
 

    
๑.  การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงในการใหบ้ริการ 
๒.  ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ใหท้นัสมยัและเป็น
ปัจจุบนั 
 

   
 ๑. เน่ืองจากระบบอินเทอร์เน็ต
ในการส่ือสารเช่ือมต่อขอ้มูล
ระหวา่งส านกังานเทศบาล
ต าบลจนัจวา้กบักรมพฒันา
ธุรกิจการคา้มีความลา้ชา้ตอ้ง
ประสานผูใ้หบ้ริการระบบ
อินเตอร์เน็ตใหป้รับปรุงเร็วข้ึน
กวา่เดิม 
 

 
๑.  การติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในพบวา่กิจกรรม
การด าเนินการแกไ้ขปัญหาใน
ระบบการใหบ้ริการประสบ
ผลส าเร็จในระดบัหน่ึง   แต่ยงั
มีจุดอ่อนคือระบบส่ือสาร
อินเตอร์เน็ตมีความลา้ชา้อยู่
พอสมควร 

 
 ๑. ปรับปรุงระบบ
ความเร็วในการรับส่ง
ขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการ
อินเตอร์เน็ต 
๒. ปรับปรุงอุปกรณ์
ระบบคอมพิวเตอร์ให้
ทนัสมยัและเป็น
ปัจจุบนั 
 

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานทะเบียน
ราษฎร 

 

 
 
 
 



 

 

๖๒ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.การใชบ้ริการงาน
ทะเบียนราษฎรล่าชา้อนั
เน่ืองจากระบบขั้นตอนการ
ปฏิบติังานระบบงาน
ทะเบียน(ระบบ
คอมพิวเตอร์) 
   ๒.ความพึ่งพอใจในการ
ใชบ้ริการงานทะเบียน
ราษฎรในการใหบ้ริการ 
   ๓.สถานท่ีส านกัทะเบียน
ทอ้งถ่ิน ในการใหบ้ริการ
งานทะเบียนราษฎร 
 

   
 ๑.ประสานงานศูนยก์ารบริหารการ
ทะเบียนภาค ๕ 
     -ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ในการ
ใหบ้ริการ 
     -ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์ใหท้นัสมยัและเป็น
ปัจจุบนั 
    -ปรับปรุงแกไ้ขระบบการใหบ้ริการ
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ ส่ง
เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการอบรมพฒันา
ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ ขอ้กฎหมาย 
และการใหบ้ริการ 
     -ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในส านกั
ทะเบียนราษฎรใหเ้หมาะสมและเป็น
ระบบ 

   
 ๑.เน่ืองจากระบบอินเตอร์เน็ต
ในการส่ือสารมีความลา้ชา้
ประสานผูใ้หบ้ริการระบบ
อินเตอร์เน็ตใหป้รับปรุงเร็วข้ึน
กวา่เดิม 
   ๒.ประชุมพนกังานปรับปรุง 
พฤติกรรมมารยาท ในการ
ใหบ้ริการ และความรู้
ความสามารถในระเบียบขอ้
กฎหมาย 
   ๓.จดัพ้ืนท่ีส านกัทะเบียนให้
สะดวกแก่ผูม้ารับบริการและ
ลดขั้นตอนในการใหบ้ริการ
เพื่อความรวดเร็ว  
 

    
๑.ระบบอินเตอร์เน็ตยงัมีความ
ลา้ชา้พอสมควร 
 ๒.ผูรั้บบริการบางรายยงัไม่มี
ความเขา้ใจในระเบียบขอ้
กฎหมาย จึงมีความไม่พึง
พอใจในการใหบ้ริการ 
 ๓.ขอจ ากดัของพ้ืนท่ีภายใน
อาคารส านกัทะเบียนยงัมี
ความคบัแคบอยูจึ่งไม่สามารถ
บริหารจดัสถานท่ีอยา่งเป็น
ระบบไดเ้ตม็ท่ี 

    
๑.ปรับระบบ
คอมพิวเตอร์ใหมี้ความ
ทนัสมยัและเป็น
ปัจจุบนั 
     -ประสานงาน
เก่ียวกบัการเช่ือมต่อ
ส่ือสารงานอินเทอร์เน็ต 
     -การจดัระบบคิวการ
ใหบ้ริการและการ
ปรับปรุงสถานท่ีการ
ใหบ้ริการ 
 

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานทะเบียน
ราษฎร 

 

 



 

 

๖๓ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานป้องกนัและบรรเทา              
สาธารณภัย 
กจิกรรม 
   ดา้นการบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
เร่ืองน ้ าอุปโภค-บริโภค 
วตัถุประสงค์                     
   เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
เร่ืองน ้ าอุปโภค-บริโภค 

    
 
๑. ประสานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ศกัยภาพใหค้วามช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ
ความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีปัญหา
ต่างๆ                     
๒. มีเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการใหบ้ริการเร่ืองน ้ าอุปโภค-
บริโภค 
๓. มีการจดัระบบการบริการน ้ า
อุปโภค-บริโภคโดยการเขียนแบบค า
ร้อง 

 
 
๑. มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการบริการ
เร่ืองน ้ าอุปโภค-บริโภค 
๒. การใหบ้ริการเป็นไป
ตามล าดบัการเขียนแบบค าร้อง
ในการขอน ้ าอุปโภค-บริโภค
เพื่อความเสมอภาคในการ
ใหบ้ริการ 

 
 
๑. กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ไม่
เปิดช่องใหเ้จา้หนา้ท่ี
ด าเนินการเองได ้
๒. เจา้หนา้ท่ีด าเนินการมีไม่
เพียงพอกบังานบริการ 
๓. พ้ืนท่ีอยูใ่นเขตเส่ียงต่อการ
เกิดภยั 

 
 
๑. จดัระบบการ
ใหบ้ริการน ้ าอุปโภค-
บริโภคใหค้รอบคลุม 
๒. ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น 

 
 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 
หวัหนา้ส านกั
ปลดั, เจา้หนา้ท่ี
ป้องกนัและ
บรรเทาสา
ธารณภยั 

 
 
 เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมท่ีพบ
ในงวดส้ินสุด ๓๐ 
กนัยายน ๒๕๕๘  
จดัท าแผนการ
ปรับปรุงแกไ้ข     
ซ่ึงจะรายงานผล
การติดตามการ
ปรับปรุงในงวด
ต่อไป(งวดส้ินสุด 
๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๙) 

 
 
 



 

 

๖๔ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานธุรการ 
กจิกรรมงานสารบรรณ 
วตัถุประสงค์ 
   ๑.เพื่อใหร้ะบบการรับ – 
ส่งหนงัสือเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งตามระเบียบงาน  
สารบรรณทนัเวลาและ
รวดเร็ว 
   ๒.เพื่อควบคุมการรายงาน
ขอ้มูลใหท้นัต่อเวลา 
   ๓.เพื่อควบคุมการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไป 
ตามระเบียบฯ กฎหมาย 
หนงัสือสัง่การอยา่ง
เคร่งครัด ตรวจ คดั กรอง
งานท่ีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการ
อยา่งสม ่าเสมอจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเบ้ืองตน้ 
 

1.1   
1.2   
1.3 ๑.  เจา้หนา้ทีบริหารงานทัว่ไปเป็นผูดู้แล  

เอกสารระบบงานสารบรรณกลาง
ทั้งหมด 

1.4 ๒.  มีการจดัเก็บเอกสารท่ีส าคญัและ
เอกสารปีปัจจุบนัไวใ้นตูเ้ก็บเอกสาร 

1.5 ๓.  มีการจดัเก็บเอกสารปีท่ีผา่นมาไว ้
ในกอง 

    
 
  ๑.แจง้เจา้ของเร่ืองทุกส่วนให้
น าส่งหนงัสือพร้อมมา
ลงทะเบียนตามระเบียบ 
งานสารบรรณใหถู้กตอ้ง 
   ๒.ประสานไปยงัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ทอ้งถ่ินอ าเภอ 
ใหจ้ดัส่งหนงัสือให ้
ทนัเวลาเพ่ือไม่ใหเ้กิดความ
ผิดพลาดล่าชา้ ในการรายงาน
ใหท้นั ตามก าหนด 
   ๓.เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ปฏิบติังานใหท้นัเวลาและเป็น
ปัจจุบนัเพ่ือจะไม่ 
ก่อใหเ้กิดความเสียหายใน
องคก์ร 
 

   
 
 ๑.เจา้ของเร่ืองไม่น าหนงัสือ
มาลงทะเบียนตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
 ๒.หนงัสือท่ีไดรั้บทุก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ทอ้งถ่ินอ าเภอ ส่งหนงัสือ 
ล่าชา้ท าใหก้ารรับขอ้มูล
ข่าวสารและการรายงานเร่ือง
ส าคญัต่าง ๆ เกิดการล่าชา้ตาม
ไปดว้ย 
   ๓.ค าสัง่มอบหมายหนา้ท่ี
การงานยงัไม่เป็นปัจจุบนั  
เน่ืองจากเจา้หนา้ ท่ีรับผิดชอบ 
ท างานล่าชา้ ประกอบกบัมี
บุคลากรเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
๑. ตรวจสอบระยะเวลา
การเก็บหนงัสือและขอ
อนุมติัท าลายหนงัสือ 
ตามระเบียบงานสาร
บรรณ ฯ 
๒. จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร
เพ่ิมเติมและสร้างหอ้ง
ส าหรับจดัเก็บเอกสาร
รวมของส านกังาน  
เพ่ือจดัเก็บเอกสารให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย  
ปลอดภยัและง่ายต่อ
การสืบคน้  

 
 

๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานธุรการ 

 

 



 

 

๖๕ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

   ๔.เพื่อควบคุมการปฏิบติั
เก่ียวกบัการเก็บรักษาและ
ท าลายเอกสารใหถู้กตอ้ง
ตามระเบียบงานสารบรรณ 
 

1.6     ๔. ส่งเจา้หนา้ท่ีไปศึกษา
อบรมเพื่อพฒันาความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน 
   ๕.ประชุมแจง้ทุกส่วนหรือผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ขา้ใจเพ่ือจะได้
น าหนงัสือคืนใหก้บัเจา้ของ
เร่ืองเป็นไปในแนวทางเด่ียวกนั 
   ๖.จงัหวดัฯควรมีระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ในการรับ-ส่ง
หนงัสือ 

   ๔.หนงัสือหรือเอกสารสูญ
หายระหวา่งการน าเสนอ 
   ๕.การรับ-ส่งหนงัสือยงัใช้
ระบบมือ ท าใหก้ารคน้หา
ขอ้มูลหรือลงทะเบียนรับล่าชา้
และใชเ้วลานานในการสืบคน้ 

   

 
 
 
 



 

 

๖๖ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

ส านักปลดัเทศบาล 
ด้านกจิการสภา 
วตัถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือใหง้านกิจการสภา
ของเทศบาลต าบลจนัจวา้
เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง
เรียบร้อย เช่น ในดา้นการ
ประชุม การเขา้ร่วมรับฟัง 
การแปรญตัติ และอ่ืนท่ี
เก่ียวกบังานกิจการสภา 
๒.  การส่งเร่ืองเขา้สภาให้
ทนัก่อนการประชุม 
 
 

 
 
 
๑.  มีการจดัท าบนัทึกขอ้ความ 
แจง้ก าหนดวนัประชุมสภาและแจง้ใหส่้ง
เร่ืองเขา้ท่ีประชุมสภา  
ใหแ้ต่ละกองทราบทุกคร้ัง 
๒.  จดัท าเอกสารแจกใหก้บั 
ท่ีประชุมในการประชุม 
ทุกคร้ัง 
 
 
 

 
 
 
ติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
 ๑.สอบทานการปฏิบติั 
งานตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบั 
 ๒.การประเมินผลจาก 
หน่วยงานองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

   ๓.หลงัจากส่งบนัทึกขอ้ความ
แจง้แต่ละกองแลว้  มีการติดตาม
อกสารอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
๑.  เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้ดา้นกิจการสภาท าให้
การปฏิบติังาน กิจการสภาของ
เทศบาลต าบลจนัจวา้ ไม่ถูกตอ้ง
เรียบร้อยเท่าท่ีควร 
๒.  การส่งเร่ืองเสนอต่อสภา
เพื่อพิจารณาในญตัติขออนุมติั
ต่าง ๆ ซ่ึงแต่ละกองมีการส่ง
เอกสารล่าชา้  เน่ืองจากมีการ
แกไ้ขเอกสารอยูบ่่อยคร้ังท า
ใหง้านกิจการสภาไม่สามารถ
รวบรวม จดัส่งใหก้บัสมาชิก
สภาภายใน 3 วนัก่อนการ
ประชุมใหจ้ดัส่งใหไ้ดแ้ต่ล่าชา้ 

   
 
 
 ๑.  จดัส่งบุคลากรไป
อบรมดา้นงานกิจการสภา 
๒.  มีการควบคุม ก ากบั 
ดูแลการปฏิบติังานจาก
ผูบ้งัคบับญัชาเบ้ืองตน้
เป็นระยะสปัดาห์  เพื่อ
ติดตามเร่ืองและ
รวบรวมไวท่ี้งานสาร
บรรณกลาง 
๓.  แจง้ใหแ้ต่ละกอง
ทราบเก่ียวกบัสมยั
ประชุมสภาสามญั 
ประจ าปี ทั้ง ๔ สมยั  
เพื่อจะมีระระเวลา
เตรียมเร่ืองเขา้สู่ท่ี
ประชุมสมยัถดัไป 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานกิจการสภา 

 



 

 

๖๗ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

    

๔.  ท าบนัทึกขอ้ความ
แจง้ใหแ้ต่ละกองเตรียม
เอกสารท่ีจะน าเขา้สู่
สภา เช่น หากมีการ
ก าหนดสมยัประชุม
สภา สมยัสามญัท่ี 4 ใน
เดือน  พ.ย. จะส่ง
บนัทึกขอ้ความแจง้
เวยีนใหท้ราบภายใน
วนัท่ี ๒๘ – ๓๑ ต.ค. 
๕.  แจง้เลขานุการสภา
ทราบทุกคร้ัง หากมีการ
แกไ้ขรายงานการ
ประชุม 

  

 
 
 
 
 



 

 

๖๘ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมนิ

และวตัถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานประชาสัมพนัธ์   
กิจกรรม 
๑.  งานขอ้มูลข่าวสารทางราชการ 
     -จดัเตรียมขอ้มูลเอกสารไว้
ส าหรับการเปิดเผยตาม พ.ร.บ. 
ขอ้มูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
๒.  งานประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลสาร 
     -ประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างความ
เขา้ใจเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารทาง
ราชการ 
วตัถุประสงค ์
      เพ่ือใหห้น่วยงานราชการ,
รัฐวสิาหกิจ,หน่วยงานเอกชน,นิติ
บุคคลและประชาชนโดยทัว่ไป  
ไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารของ
เทศบาลต าบลจนัจวา้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
 
๑.  จดัใหมี้ระบบ
อินเตอร์เน็ตผา่น
เวบ็ไซตข์องเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ 
๒.  จดัใหมี้ระบบ
เสียงตามสาย 
ครอบคลุม ทั้ง ๒๓
หมู่บา้น 
๓.  จดัใหมี้บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ของท่ี
ท าการ เทศบาลต าบล
จนัจวา้ 
๔.  ประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารฯ ผา่น
สมาชิกสภา เทศบาล
ต าบลจนัจวา้ 
 

 
 
๑. ขอ้มูลข่าวสารมีการ
เผยแพร่ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐   ผา่นช่องทางการ
ควบคุมท่ีมีอยู ่ดงัน้ี 
 ๒. ระบบอินเตอร์เน็ต  
 ๓. ผา่นระบบเสียงตามสาย
ครอบคลุมทั้ง ๒๓ หมู่บา้น 
๔. ปิดประกาศบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ท่ีท าการของ 
เทศบาลต าบลจนัจวา้ 
๕.  เผยแพร่จดัใหมี้การ
ประชาสมัพนัธ์กบัสมาชิก
สภา เทศบาลต าบลจนัจวา้
เพ่ือประชาสมัพนัธ์ แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 
๑. ขอ้มูลขาดการจดัระบบ
บูรณาการสารสนเทศระดบั
องคก์ร 
๒. เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบ
ขาดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการน าเขา้ขอ้มูล
สารสนเทศบนระบบ
อินเตอร์เน็ต 
๓.  ระบบเสียงตามสาย 
ของเทศบาลและขาด
เจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการ
ประชาสมัพนัธ์ 
 ๔.  ขาดการก ากบัติดตาม
ผลการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารและประชาสมัพนัธ์ 

 
 
๑.  ก าหนดจดัวางรูปแบบประสานงาน
เพ่ือรวบรวมขอ้มูลใหท้นัต่อเหตุการณ์ 
๒.  อบรมใหค้วามรู้ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถเจา้หนา้ท่ีรวมถึงเขา้ใจ
ก่อนปฏิบติัหนา้ท่ี 
๓.  จดัท าระบบเสียงตามสายของ
เทศบาลและจดัหาเจา้หนา้ท่ีหรือ
ก าหนดเจา้หนา้ท่ีในการประชาสมัพนัธ์
เสียงตามสาย รวมถึงก าหนดแผนงาน
,เวลา,เป็นตน้ 
๔.  จดัใหมี้งบประมาณและเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีความรู้ความสามารถ เพื่อด าเนินการ 

 
 

๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งาน

ประชาสมัพนัธ์ 

    
 
เป็นจุดอ่อนของ
การควบคุมท่ีพบ
ในงวดส้ินสุด ๓๐ 
กนัยายน ๒๕๕๘ 
จดัท าแผนการ
ปรับปรุงแกไ้ข               
ซ่ึงจะรายงานผล
การติดตามการ
ปรับปรุงในงวด
ต่อไป (งวดส้ินสุด 
๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๙) 



 

 

๖๙ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมนิ

และวตัถุประสงค์ของ 
การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานพฒันาชุมชน   
กจิกรรม การจ่ายเงนิเบีย้  ยงัชีพ 
ผู้สูงอายุ คนพกิาร และ ผู้ป่วยเอดส์  

วตัถุประสงค ์ 
   ๑.เพ่ือสร้างหลกัประกนั รายได้
ใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ 
   ๒.เพื่อเสริมสร้างสวสัดิการ ทาง
สงัคมใหแ้ก่ผูพิ้การหรือ ทุพพลภาพ 
   ๓.เพื่อใหก้ารสงเคราะห์ ผูป่้วย
เอดส์ 
 
 

    
๑.มีค  าสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัเป็นชุด
รักษาความปลอดภยั
ในการเดินทาง ไป
เบิกเงินสดจาก
ธนาคาร 

    
๑.มีการบนัทึกรายงานและ
การส่งมอบเงินใหก้องคลงั
เทศบาลต าบลจนัจวา้ 
ตรวจสอบทุกคร้ัง  
 

    
๑.การถือเงินสดจ านวนมาก
จากธนาคารมายงัส านกังาน
และการน าเงินสดจ านวน
มากลงไปจ่ายใหก้บั
ผูสู้งอาย ุ  
คนพิการและผูป่้วยเอดส์     
ในพ้ืนท่ียงัคงมีความเส่ียง
ต่อความปลอดภยั  
 

    
๑.ประสานเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ใหรั้กษา
ความปลอดภยัในการ เดินทางไปเบิก
จ่ายเงินสดจาก ธนาคารแทนชุดรักษา
ความ ปลอดภยัท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของ 
เทศบาล 

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานพฒันา
ชุมชน 

 

 
 
 
 



 

 

๗๐ 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานสวสัดกิารและสังคม 
กจิกรรมด้านส่งเสริมอาชีพ
และพฒันาสตรี   
วตัถุประสงค์ 
   ๑.ส่งเสริมอาชีพและ
พฒันาสตรี   

1.7    
๑.  เร่ืองการจดัเก็บขอ้มูล
ความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของ
แต่ละหมู่บา้นไม่ค่อยกรอก
ตามความเป็นจริง 
๒.  เร่ืองของกลุ่มอาชีพบาง
กลุ่มก็ท าบา้งหยดุบา้งไม่ค่อย
เขม้แขง็เท่าไหร่ เลยสรุปไม่
ค่อยไดว้า่ยงัคงเหลือกลุ่ม
อาชีพอยูก่ี่กลุ่ม 
๓.  เจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมงานมี
เพียงคนเดียวท าใหก้าร
ควบคุมงานส่งเสริมอาชีพและ
พฒันาสตรี  และหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทัว่ถึง   

 
บทบาทส าคญัและ
ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง
สม ่าเสมอ 
๑. ใหผู้จ้ดัเก็บเขา้
ตรวจสอบอยา่งถึงบา้น 
๒. ใหผู้จ้ดัเก็บกรอก
ตามความเป็นจริงของ
แต่ละครัวเรือน 
๓. ใหป้ระชาชนกลุ่ม
อาชีพของแต่ละกลุ่มมี
ความเขม้แขง็ในการ
เป็นผูน้ ากลุ่มมากกวา่น้ี 
๔. ใหป้ระชาชนกลุ่ม
จดัท าการประชุม
สมาชิกภายในกลุ่ม
อยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ 
คร้ัง  ก็ยงัดี 

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานสวสัดิการ
และสงัคม 

 



 

 

๗๑ 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล 
การควบคุม 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
การปรับปรุงการ

ควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

งานส่งเสริมการเกษตร   
 กิจกรรมการการประกอบ
อาชีพดา้นการเกษตรมีพ้ืนท่ี
มากและกระจายตวัอยา่ง
กวา้งขวาง ส่วนมากประสบ
ปัญหา อุทกภยั ภยัแลง้ โรค
ระบาด ท าใหพ้ืชผลทางการ
เกษตรไดรั้บความเสียหาย 
ประกอบกบัการรักษา
สภาพแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติควบคู่กนั  
 

 
   (๑) มีการจดัท าโครงการร่วมกนั
ปลูกตน้ไมพ้ื้นท่ีสาธารณะ สองขา้ง
ถนน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหก้บั
ชุมชนลดปัญหาโลกร้อน และจะมี
การปลูกเพ่ิมเติมอีก 
   (๒) จดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้
กบัประชาชนเก่ียวกบัการลด
ปริมาณขยะ ก าจดัขยะ การคดัแยก
ขยะเพื่อลดปัญหาโลกร้อน 
 

  
  (๑) การด าเนินการยงัไม่ไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์ตอ้ง
ด าเนินการส่งเสริมใหป้ลูก
หญา้แฝก เพ่ือป้องกนัตล่ิงพงั
ไม่ใหน้ ้ าท่วมขงัแปลงนาของ
เกษตรกร สร้างความเขา้ใจ 
และอบรมใหค้วามรู้ถึง
คุณประโยชน์ และอยูร่ะหวา่ง
การปลูกตน้ไมเ้พ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว  
 
 

  
  (๑) เทศบาลยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ีโดยตรง 
และพ้ืนท่ีรับผิดชอบกวา้งขวางมาก 
   (๒) ประชาชนส่วนมากของ
เทศบาลมีอาชีพท านาและปลูกสวน
ยาง และทางเทศบาลไดป้ลูกตน้ไม้
เพ่ิมเติมอีก แต่ยงัขาดเจา้หนา้ท่ี
รับผิดชอบ และใหค้วามรู้ไดท้ัว่ถึง 
   (๓) ยงัไม่มีการบริหารจดัการ 
ฝึกอบรมใหค้วามรู้กบัประชาชน 
เก่ียวกบัการบริหารจดัการเร่ืองการ
ดูแลตน้ไม ้และเร่ืองการท า
การเกษตรอยา่งถูกวธีิ กิจกรรมการ
ลดปัญหาการส่งเสริมการเกษตร
บางอยา่ง อยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 
บางอยา่งตอ้งท าแผนปรับปรุง
ต่อไป 

  
  (๑) จดัเจา้หนา้ท่ี
รับผิดชอบงานโดยตรง 
และมอบงานท่ี
รับผิดชอบใหช้ดัเจน 
   (๒) อบรมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัการประกอบ
อาชีพดา้นการเกษตรท่ี
ถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการแก่เกษตรกร 
ควบคู่กบัการดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม 
(๓) จดัท าแผนการ
บริหารจดัการทรัพยากร
ดา้นการเกษตรท่ีชดัเจน 
เป็นรูปธรรม และ
สามารถน ามา
ด าเนินการได ้

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 
งานส่งเสริม
การเกษตร 

 

 



 

 

๗๒ 

กองคลงั 
กระบวนการปฏบิัตงิาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานทีป่ระเมนิและ

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล
การควบคุม 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

การปรับปรุง 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
 

๑. กจิกรรมการจ่ายเงนิยมื
งบประมาณ 
วตัถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือใหก้ารจ่ายเงินยมืเป็นไป
ตามระเบียบและ
วตัถุประสงค ์   
  

 
 
-การส่งใช่เงินยมืยงัไม่
เป็นไปตามก าหนดเวลา
และมีการสูญหายของฎีกา
ส่งใชเ้งินยมื 
-ผูย้มืเงินไม่ส่งใชเ้งินยมืตาม
ก าหนดเวลา  และมีการยมืใหม่
โดยยงัไม่ส่งใชเ้งินยมืเก่า 

  
 
ติดตามการ
ปฏิบติังานโดย
ผูบ้งัคบับญัชาทุก
ระดบั 

 

 
 
-  การส่งใชเ้งินยมืยงัไม่
เป็นไปตามก าหนดเวลา 

 
 
-  การส่งใชเ้งินยมืตอ้ง
เป็นไปตามก าหนดเวลา
ตามระเบียบโดยก าหนด
ไวใ้นสญัญายมืเงิน 
-  การส่งใชเ้งินยมืตอ้ง
ตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานใบส าคญัคู่จ่าย
หกัลา้งเงินยมืใหถู้กตอ้ง
เรียบร้อยก่อนท าการตดั
ออกจากทะเบียน
บญัชีลูกหน้ีเงินยมืและ
ก่อนการคุมฎีกา
งบประมาณ 

 
 

๓๐ กนัยายน ๕๙ 
(นางธญัญา  แกว้รากมุข) 

นวก.การเงินฯ 

 



 

 

๗๓ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานทีป่ระเมนิและ

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผลการ

ควบคุม 
ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

การปรับปรุง 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
 

๒. กจิกรรมการรับเงนิ และ
เบิกจ่ายเงนิ 
วตัถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อใหก้ารรับเงิน –
จ่ายเงินการจดัท าฎีกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและ
นอกงบประมาณ  การบนัทึก
บญัชี  การเก็บรักษาเงิน
เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตาม
ระเบียบ กฎหมายขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังาน ลดระยะเวลา
และขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 
๓. เพ่ือใหก้ารเบิกจ่ายและ
รายงานการเงินถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 

 
 
 
๑. ถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗  และแกไ้ขเพ่ิมเติม  
(ฉบบัท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๘   
๒. มีค  าสัง่แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
รับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรมีผูอ้  านวยการกองคลงั
ควบคุมดูแล 

 
 
 
๑. สอบทานการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบ หนงัสือสัง่
การและมติ ครม.และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒. ตรวจสอบการรับ
และการน าฝากเงิน 
๓. มีการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายใหค้รบถว้น
ถูกตอ้งก่อนการเบิก
จ่ายเงินในแต่ละรายการ 

 

 
 
 
๑. การวางฎีกาของแต่
ละหน่วยงานล่าชา้  
ไม่เป็นไปตามก าหนด 
๒. การวางฎีกาของ
แต่ละหน่วยงานมา
โดยเอกสารประกอบ
ฎีกาไม่ถูกตอ้งและ
ครบถว้น 
๓. การวางฎีกาของแต่
ละหน่วยงานมาโดย
ลงลายมือช่ือไม่
ครบถว้น 

 
 
 
ด าเนินการแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี
แต่ละหน่วยงานตรวจสอบ
เอกสารใหถู้กตอ้งครบถว้น
ก่อนส่งกองคลงัและแจง้ให้
ปฏิบติัตามระเบียบฯ  / 
หนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
 
 

๓๐ กนัยายน ๕๙ 
(นางธญัญา แกว้รากมุข) 

นวก.การเงินฯ 

 



 

 

๗๔ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานทีป่ระเมนิและ

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล
การควบคุม 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

การปรับปรุง 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
 

๓. กจิกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง   
วตัถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือใหจ้ดัซ้ือจดัจา้งเป็นไป
ตามระเบียบ 
 

 
๑. การก าหนดราคากลาง/
คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑไ์ม่
สมบูรณ์ถูกตอ้ง 
๒. ขาดการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ก าหนดความตอ้งการพสัดุ 
๓. หน่วยงานเจา้ของงบประมาณ
ไม่มีการวางแผนในการจดัหา
พสัดุ/ครุภณัฑ/์การจดัท าโครงการ  
หรือไม่ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด 

 
ติดตามการ
ปฏิบติังานโดย
ผูบ้งัคบับญัชาทุก
ระดบั 

 

 
๑. การก าหนดราคา
กลาง/คุณลกัษณะเฉพาะ
ครุภณัฑไ์ม่สมบูรณ์
ถูกตอ้ง 
๒. ขาดการประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการก าหนด
ความตอ้งการพสัดุ 
๓. หน่วยงานเจา้ของ
งบประมาณไม่มีการ
วางแผนในการจดัหา
พสัดุ/ครุภณัฑ/์การจดัท า
โครงการ  หรือไม่
ด าเนินการตามแผนท่ี
ก าหนด 

 
๑. ด าเนินการแจง้ให้
เจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยงาน
ตรวจสอบเอกสารให้
ถูกตอ้งครบถว้นก่อนส่ง
กองคลงั 
และแจง้ใหป้ฏิบติัตาม
ระเบียบฯ  / หนงัสือสัง่
การท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒. ติดต่อประสานงานกบั
ผูต้อ้งการใชพ้สัดุโดยตรง 
๓. รณรงคใ์หมี้การจดัท า
แผนการจดัหาพสัดุ และ
น าแผนมาด าเนินการตาม
แผนท่ีวางไว ้
 

 
๓๐ กนัยายน ๕๙ 

(นางสุกลัญา  เอ่ียมเวษ) 
นวก.พสัดุ 

 

 
 



 

 

๗๕ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานทีป่ระเมนิและ

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล
การควบคุม 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

การปรับปรุง 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
 

๔.  กจิกรรมการจดัเกบ็
รายได้ 
วตัถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือใหก้ารจดัเก็บภาษี 
ค่าธรรมเนียม  การพฒันา
รายได ้ การควบคุมและ
เร่งรัดรายได ้ เป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ  
และขอ้บงัคบั 
 

 
 
ประชาชนผูเ้สียภาษีบางรายยงัไม่
เขา้ใจการเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และไม่ทราบ
ก าหนดเวลาในการเสียภาษี 

 
 
ติดตามการ
ปฏิบติังานโดย
ผูบ้งัคบับญัชาทุก
ระดบั 

 

 
 
ประชาชนผูเ้สียภาษีบางรายยงั
ไม่เขา้ใจการเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ และไม่ทราบ
ก าหนดเวลาในการเสียภาษี 

 
 
๑. ด าเนินการแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี
ปฏิบติัตามระเบียบฯ / หนงัสือสัง่
การท่ีเก่ียวขอ้ง 
๒. ประชาสมัพนัธ์ความรู้เก่ียวกบั
การเสียภาษีและก าหนดเวลาในการ
เสียภาษีแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
๓. ก าชบัเจา้หนา้ท่ีหมัน่ตรวจตรา 
ติดตาม ผูเ้สียภาษี การเกิดข้ึนของ
ป้าย ร้านคา้ต่างๆ และท าหนงัสือ
แจง้การเสียภาษี 

 
 

๓๐ กนัยายน ๕๙ 
(นางพิชญสิ์ณี จนั

ทาพนู) 
นวก.จดัเก็บรายได ้

 

๕.  กจิกรรมด้านสถานที ่
วตัถุประสงค์การควบคุม 
๑.  เพ่ือใหมี้สถานท่ีจดัเก็บ
พสัดุและมีการประกนัภยั 
๒.  เพ่ือใหมี้สถานท่ีเก็บพสัดุ
เพียงพอ 

 
 
๑. จดัเก็บเอกสารส าคญั และฎีกา
ไวใ้นตูเ้หลก็ 
๒.  ก าชบัเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
สม ่าเสมอ 

 
 
ติดตามการ
ปฏิบติังานโดย
ผูบ้งัคบับญัชา  
 

 
 
๑. สถานท่ีเก็บเอกสารไม่
เพียงพอ 
๒. อาจเกิดความเสียหายจาก
ภยัพิบติัได ้

 
 
ควรมีสถานท่ีจดัเก็บพสัดุท่ีเพียงพอ
และมีการประกนัภยั 
 

 
 

๓๐ กนัยายน ๕๙ 
ผูอ้  านวยการกอง

คลงั 
 

 



 

 

๗๖ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานทีป่ระเมนิและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
การประเมนิผล
การควบคุม 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

การปรับปรุง 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
 

๖. กจิกรรมสารสนเทศ 
และการส่ือสาร   
 เพื่อใหก้ารลงระบบ
อินเตอร์เน็ตมีความรวดเร็ว  
สมบูรณ์ สามารถรายงานผลถึง
กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน,กรมบญัชีกลาง,
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ,สนง.หลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติและหน่วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
ผูบ้งัคบับญัชาก าชบัและ
มอบหมายการปฏิบติังานใหก้บั
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งในการลง
ระบบอินเตอร์ใหมี้ความตั้งใจ
และพยายาม    เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
ติดตามการ
ปฏิบติังานโดย
ผูบ้งัคบับญัชาทุก
ระดบั 

 

 
 
ระบบอินเตอร์ยงัมีความ
ล่าชา้ในการลงระบบ  ดงัน้ี 
๑. ระบบ  e-GP 
๒. ระบบ  e-Plan  
๓. ระบบ  e-LASS 
๔. ระบบ GFMIS Web  Online (e-

Token keys) 
๕. ระบบเบิกจ่ายตรงสวสัดิการ

พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  
(สปสช.) www.nhso.go.th 

๖. ระบบ MCS-WEB 
๗. ระบบ e-pension 
 

 
 
ควรมีระบบอินเตอร์เน็ตส ารอง 

 
 

๓๐ กนัยายน ๕๙ 
ผูอ้  านวยการกอง

คลงั 
 

 

 
 
 
 
 

http://www.nhso.go.th/


 

 

๗๗ 

กองสาธารณสุข 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ การประเมนิผลการควบคุม ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

การปรับปรุง 

การควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
 

 

๑.การลดปัญหาภาวะ โลกร้อน 
วตัถุประสงค์ 
    ๑.เพื่อใหค้วามรู้แก่
ประชาชนเร่ืองการลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
    ๒.เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
 
 
 
 
 
 

 

 
- จดัท าโครงการรักชีวติ  
  รักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยมี   
  กิจกรรมดงัน้ี  อบรมใหค้วามรู้   
  เร่ืองการคดัแยกขยะแก่ 
  ประชาชน ,การท าน ้ าหมกั 
  ชีวภาพจากขยะอินทรีย ์, 
  ส่งเสริมประชาชนในคดัแยก 
  ขยะในครัวเรือน 
 

- ท าหนงัสือประชาสมัพนัธ์ทุก 
  หมู่บา้น เพ่ือขอความ ร่วมมือ 
  งดการเผาในท่ีโล่ง 
 

- จดักิจกรรมปลูกตน้ไมใ้น
พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ 
 

 

 
-ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการคดัแยกขยะ
รีไซเคิลมากข้ึน แต่การ คดัแยก  
 และ จดัการขยะอินทรียย์งัมีนอ้ย ท า
ใหป้ริมาณขยะ มูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ใน
พ้ืนท่ีไม่ลดลง 
 -ประชาชนในพ้ืนท่ียงัมีการเผาฟาง
ขา้วและเศษวชัพืชหลงัฤดูเก็บเก่ียว
ประกอบกบัการเผาป่าของประเทศ
เพ่ือนบา้น จึงท าใหเ้กิดปัญหา หมอก
ควนัในพ้ืนท่ี 
 

-ปลูกตน้ไมใ้นพ้ืนท่ีจ านวน   ๑,๑๕๐  
ตน้  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ๓,๒๐๐ ตรม. 

 

 
-เส่ียงต่อการเกิดปัญหา
ภาวะโลกร้อนเน่ืองจาก 
1.เกษตรกรยงัมีการเผา
ฟางขา้วและเศษวชัพืช
หลงัฤดูเก็บเก่ียว 
2.เกิดปัญหาหมอกควนั
จากไฟป่าของประเทศ
เพื่อนบา้น 
3.ปริมาณขยะมูลฝอยใน
พ้ืนท่ียงัมีไม่ลดลง 
 
 
 
 
 

 

  
 -อบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชน  เร่ืองการคดัแยก
ขยะ 
  -สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคดัแยก
ขยะในครัวเรือนเพื่อลด
ปริมาณขยะ 
  -ปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว 
 

 

 
๓๐ กนัยายน 
๒๕๕๙ 

นกัวชิาการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผอ.กองสาธารณสุข  
นายกเทศมนตรี
ต าบลจนัจวา้  

 

 
รายงานให้
ผูบ้ริหารทราบ 
หากมีปัญหา
อุปสรรค ให้
ด าเนินการหารือ
เพ่ือแกไ้ขต่อไป 



 

 

๗๘ 

   
กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ การประเมนิผลการ
ควบคุม 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

การปรับปรุง 

การควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
 

 

 
๒.การป้องกนัและควบคุม  
   โรคไข้เลอืดออก 
 

วตัถุประสงค์ 
๑.เพ่ือป้องกนัและควบคุม 
  โรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี 
  เทศบาลต าบลจนัจวา้ 
๒.เพื่อลดจ านวนผูป่้วย 
  โรคไขเ้ลือดออก 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 - จดัอบรมใหค้วามรู้แก่ 
  ประชาชน 
 - เผยแพร่ใหค้วามรู้ผา่นส่ือ 
เช่น  แผน่พบั ป้ายไวนิล 
 -  พน่หมอกควนัเพ่ือป้องกนั 
  และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
-  ส ารวจและท าลายแหล่ง 
 เพาะพนัธ์ุลูกน ้ ายงุลายทุก ๗ 
วนั 
 

 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
-ประชาชนในเขต 
 เทศบาลต าบลจนัจวา้  
 เส่ียงต่อการเกิดโรค 
 ไขเ้ลือดออก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
-การส ารวจและท าลาย 
 แหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ า 
 ยงุลาย ทุก ๗ วนั พบวา่  
 ค่าร้อยละของบา้นท่ีพบ 
 ลูกน ้ ายงุลายบางหมู่บา้น 
 มีค่าเกิน ๑๐ , ค่าร้อยละ 
 ของภาชนะในวดัและ 
 โรงเรียนท่ีพบลูกน ้ า 
 ยงุลายบางแห่งมีค่า 
 มากกวา่ 0 
 -พบประชาชนในพ้ืนท่ี 
 เทศบาลต าบลจนัจวา้  
 ป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก  
 จ านวน ๑๗ ราย 

 

 
 
 
 
 -อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชน 
 -สร้างการมีส่วนร่วมของ 
  ประชาชนในการป้องกนั 
  และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  
   เช่น ส ารวจและท าลายแหล่ง 
  เพาะพนัธ์ุลูกน ้ า 
  ยงุลายทุก ๗ วนั เป็นตน้ 
-จดัเตรียมความพร้อมดา้น 
  งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
  ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ 
ผอ.กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
นายกเทศมนตรีต าบลจนัจวา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
รายงานให้
ผูบ้ริหาร
ทราบ หากมี
ปัญหา
อุปสรรค ให้
ด าเนินการ
หารือเพื่อ
แกไ้ขต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 

 

๗๙ 

        
กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ การประเมนิผลการ
ควบคุม 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

การปรับปรุง 

การควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 
 

 

 
๓.กจิกรรมการบ ารุงรักษา
พสัดุ 
 

วตัถุประสงค ์
เพื่อบ ารุงรักษาพสัดุใหมี้
สภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 

 
 
 
๑. ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการ 
  บ ารุงรักษาพสัดุ 
๒.  เม่ือพสัดุเกิดการช ารุด มี
การแจง้กองช่างเพ่ือส่งซ่อม
บ ารุง 
๓ .  มีการจดัฝึกอบรมหรือมี
คู่มือการบ ารุงรักษาใหแ้ก่ผูใ้ช้
พสัดุ 
๔ . มีการพิจารณาขอ้
เปรียบเทียบการบ ารุงรักษา
ระหวา่งการด าเนินงานเองและ
การจา้งหน่วยงานภายนอก 
 
 

 

 
 
 
- มีการบ ารุงรักษาและ 
 จดัท ารายงานผลการ 
 บ ารุงรักษาแต่ไม่มี 
 แผนการบ ารุงรักษา 
 

 

 
 
 
- เส่ียงต่อพสัดุช ารุด 
  เสียหายไดง่้าย เน่ืองจาก
ไม่มีการจดัท าแผน
บ ารุงรักษาพสัดุ  
 

 

 
 
 
-จดัท าแผนบ ารุงรักษาพสัดุ 
-จดัท ารายงานผลการบ ารุง  
  รักษาใหเ้ป็นไปตามแผน 
 

 
 

 

 
 
 
๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน

ทัว่ไป 
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ 
นายกเทศมนตรีต าบล

จนัจวา้ 

 

 
 
 
รายงานใหผู้บ้ริหาร
ทราบ หากมีปัญหา
อุปสรรค ให้
ด าเนินการหารือ
เพ่ือแกไ้ขต่อไป 

 



 

 

๘๐ 

กองการศึกษา 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 

โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิและ

วตัถุประสงค์ของการการ

ควบคุม 

การควบคุม 

ทีม่อียู่ 

 

 

 

การประเมนิผล 

การควบคุม 

 

 

 

ความเส่ียงที ่

ยงัมอียู่ 

 

 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

 

 

 

ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

หมายเหตุ 

 

 

 

 

กจิกรรมด้านการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ 

วตัถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

   เพื่อใหก้ารบริหารงาน
ดา้นการศาสนา วฒันธรรม
และนนัทนาการ ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ท่ี
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

 
 
 

 
 
๑. มีค  าสัง่แบ่งงานภายใน
ของกองการศึกษา แบ่ง
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ
ของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนให้
ชดัเจน 
๒. ส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยูย่งัไม่
ครอบคลุมชดัเจนเพียงพอ 

 
 

ความเส่ียง 

- การเบิกจ่ายเงินในการจดั
กิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ไม่ตรงตามความ
ตอ้งการของประชาชน
และผูบ้ริหาร 

 

 
 

๑.ถือปฏิบติัตามระเบียบ 
กฎหมายท่ีก าหนดอยา่ง
เคร่งครัด 

๒. ประชาสมัพนัธ์สร้าง
ความเขา้ใจ ในขอ้ระเบียบ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งในกา
จดักิจกรรมและโครงการ
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์
วางไว ้

 
 

๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ 

นายวนัชยั  ค าลือ 
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 

นายสุเมธ  ทุนกาศ 

หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 

นางกนกวรรณ ธรรมรส 

เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

นางสาวอรุณี  ช านาญ 

นกัวชิาการเงินและบญัชี 

 

 
 

 



 

 

๘๑ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานทีป่ระเมนิและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
 

การประเมนิผล                  
การควบคุม 

 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

กจิกรรมงานบริหาร
การศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ 
ต้นยาง 
วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่องานบริหารงาน
สถานศึกษาและงานส่งเสริม
การศึกษาเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยถูกตอ้งตาม
ขอ้ก าหนดกฎหมาย 
 
 

1.8  
1.9  
1.10 ๑.  มีการจดัส่งครูเขา้รับการ

อบรม สมัมนา  เพ่ือใหเ้กิด
ความรู้ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังาน 

1.11 ๒.  สรรหาครูท่ีขาดแคลน 
1.12 ๓.  มีการปรับปรุงอาคารเรียน 
1.13 ๔.  มีการกระจายงานดา้น

การเงินและพสัดุของ
สถานศึกษา 

1.14  
1.15  
1.16  

 
 

มีการนิเทศการ
ด าเนินงาน 

 
 
ความเส่ียง 
ครูขาดความรู้ ทกัษะการปฏิบติังาน 
ปัจจยัเส่ียง 
๑. ไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม 
๒. อาคารสถานยงัขาดการปรับปรุงและยงั
ขาดสนามเด็กเล่น 
๓. ขาดบุลากรทางการศึกษาเช่นครูภาษาจีน 
และบุคลากรท่ีตรงกบัสายงาน 
๔. ครูดา้นการเงินและพสัดุขาดความช านาญ
ในเร่ืองระเบียบต่าง ๆ และไม่มีการกระจาย
งาน 

 
 
๑.  ส่งครูเขา้รับการ
อบรม สมัมนา 
๒.  นิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน 
๓.  จดัสร้างสนามเด็ก
เล่นและปรับปรุงดา้น
อาคารสถานท่ีให้
เพียงพอและปลอดภยั 
ซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อม
ใชง้านอยูป่ระจ า 

 
 

๑ ต.ค. ๕๙ – ๓๐ ก.ย.
๕๙ 

-นางสาวฐิตินาถ 
ล าลึก 

-นายบุญชอบ จนัทา
พนู 

 

 

 
 
 

 



 

 

๘๒ 
กระบวนการ

ปฎบิัตงิาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานที่

ประเมนิและ
วตัถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
การควบคุมทีม่อียู่ 

 
การประเมนิผลการ

ควบคุม 

 
ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

โรงเรียนเทสบาล ๒ 
บ้านใหม่ประกอบ
ราษฎร์วทิยานุกูล 
การก าหนดบุคลากรใน
การปฏิบติังาน 

 
 
 
มีการจดัสรรบุคลากรใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ีตามการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการท่ีไดรั้บมอง
หมาย 

 
 
 
มีการออกค าสัง่การ
ปฏิบติังาน 

 
 
 
ค าสัง่ยงัไม่ชดัเจน  บางค าสัง่
ออกมากระชั้นชิดเกินไปท า
ใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้ม่เตม็
ตามศกัยภาพ 

 
 
 
ออกค าสัง่ใหช้ดัเจน  ควรมีการเรียก
ประชุมคณะกรรมการการท างานเพื่อท า
ความเขา้ใจในการท างานใหต้รงตาม
วตัถุประสงค ์

 
 
 
ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 

 

๑. การปฏิบติัหนา้ท่ีการ
ท างาน 

การจดัสรรบุคลากรใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ีตามการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการท่ีไดรั้บมอง
หมาย 

มีค  าสัง่การปฏิบติังาน ไม่มีการประชุมอยา่งชดัเจน 
ขาดการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ควรมีการติดตามนผลการด าเนิงานเป็น
ระยะ ประชุมก่อนการด าเนินงาน  
รายงานผลระหวา่งการท างานเพ่ือหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาระหวา่งการ
ท างาน หลงัส้ินสุดการท างานมีการ
ประเมินผลการท างานและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแกไ้ข 

ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 

 

๒. รายงานผลการ
ปฏิบติังาน 

การจดัสรรบุคลากรใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ีตามการด าเนินงาน
กิจกรรมโครงการท่ีไดรั้บมอง
หมาย 

มีค  าสัง่การปฏิบติังาน 
รายงานผลการ
ปฏิบติังาน 

การรายงานการปฏิบติังาน
ล่าชา้  

มีการก าหนดระระเวลาในการรายงานผล
และน าผลการปฏิบติังานมาแกไ้ข
ปรับปรุงการท างานในคร้ังต่อไป 

ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 

 



 

 

๘๓ 
กระบวนการ

ปฎบิัตงิาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานที่

ประเมนิและ
วตัถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
การควบคุมทีม่อียู่ 

 
การประเมนิผลการ

ควบคุม 

 
ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

๓. การปฏิบติังานดา้น
การเงิน 

มีเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน มีค  าสัง่จากเทศบาล เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไม่มี
ความช านาญดา้นการเงินและ
เปล่ียนหวัหนา้และเจา้หนา้ท่ี
การเงินบ่อย  

หน่วยงานตน้สงักดัและผูบ้ริหารควรให้
ค  าแนะน าและแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาใหก้บับุคลากรเพ่ือเป็นแนวทางใน
การแกปั้ญหาร่วมกนั 
 

ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 

 

๔. ระบบสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

มีครูและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ค าสัง่การปฏิบติังาน อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีมี
อยูไ่ม่สามารถรองรับการใช้
งานท่ีเป็นปัจจุบนั 

ตน้สงักดัควรจดัสรรงบประมาณเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์
และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหส้ามารถรองรับ
ต่อการใชง้านใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 

ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

๘๔ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กจิกรรม/ด้าน
ของงานทีป่ระเมนิและ
วตัถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

 
การควบคุมทีม่อียู่ 

 

 
การประเมนิผลการควบคุม 

 

 
ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 

 
การปรับปรุงการควบคุม 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผดิชอบ 

 
หมายเหตุ 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลจันจว้า  

๑. พฒันาความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองของการ
ปฏิบติังานในบุคลากร
ประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลจนัจวา้ 
วตัถุประสงค์  เพื่อให้
บุคลากรประจ าศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็เทศบาลต าบลจนัจ
วา้ไดมี้ทกัษะความรู้ความ
และเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานมากข้ึน 
 
 

 
 
ไดมี้การปรึกษาการท างาน 
รายละเอียดและวธีิการ
ปฏิบติังานกบับุคลากรใน
หน่วยงานเดียวกนั และผูท่ี้
มีความช านาญในลกัษณะ
งาน 

 
 
ผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ท่ี
ไดรั้บมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ 
แต่ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
มีความล่าชา้บางส่วนเน่ืองจาก
มีการแกไ้ขงานใหอ้อกมา
ถูกตอ้งและเสร็จสมบูรณ์ 

 
 
การไม่มีความรู้ในภาระงาน
บางส่วนท่ีไดรั้บมอบหมาย  
จึงตอ้งมีการปรึกษาการ
ปฏิบติังานกบัผูท่ี้มีความ
ช านาญ ท าใหมี้การแกไ้ขงาน
และระยะเวลาการปฏิบติังาน
ไดเ้กิดความล่าชา้ 

 
 
พฒันาความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองของการปฏิบติังานใน
บุคลากรประจ าศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็เทศบาลต าบลจนัจวา้
เพื่อใหมี้ทกัษะความรู้ความ
และเขา้ใจในการปฏิบติังาน
มากข้ึน 

 
 
นางรุ่งราตรี โพธ์ิทอง 

ต าแหน่งครูผูดู้แลเด็กและ
เจา้หนา้ท่ีการเงินการ

บญัชี 
 

นางอรทยั ถาแม่วาง
ต าแหน่งครูผูดู้แลเด็กและ

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๕ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมนิ
และวตัถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
 

การประเมนิผลการควบคุม 
 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

๒. เพ่ิมจ านวนเจา้หนา้ท่ีประจ า
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบล
จนัจวา้ 
วตัถุประสงค์ เพื่อใหมี้เจา้หนา้ท่ี
เพียงพอต่อภาระของงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 

 
 
 
๓. การส่งเสริมสุขภาพในบุคลากร
และเด็กนกัเรียนภายในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็เทศบาลต าบลจนัจวา้ 
วตัถุประสงค์ เพื่อใหบุ้คลากรและ
เด็กนกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลจนัจวา้มีสุขภาพท่ีดี 
 

      
 
 
     มีการเพ่ิมบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ี
รับผิดชอบในดา้นงานอนามยัศูนย์
พฒันาเด็กเลก็และช่วยงานบุคลากร
ในเร่ืองงานดา้นเอกสารต่างๆ 
 

 
      
 
 
 
     มีการตรวจสุขภาพประจ าปี
ส าหรับบุคลากรและมีการดูแล
ป้องกนัโรคในเด็กนกัเรียนภายใน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบล
จนัจวา้เป็นประจ า รวมไปถึงการ
หา้มบุคคลภายนอกเขา้หอ้งเรียน
เพ่ือป้องกนัการเกิดโรคติดต่อ 

      
 
 
     มีการลดภาระงานลงไป
บา้งแต่มีงานบางส่วนท่ี
ภาระงานยงัคงหนกัเกินไป
เพราะครูผูดู้แลเด็กตอ้งใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการดูแล
เด็ก 
 
 

 
 
     ประเมินผลจากรายงาน
พฒันาการ4ดา้น คือ ดา้น
ร่างกาย ดา้นอารมณ์ สงัคม
และสติปัญญา 

      
 
 
ท าใหง้านท่ีไดรั้บมอบหมาย
ออกมาล่าชา้ เกินระยะเวลาตาม
แผนท่ีตั้งไว ้
 
 
 
 

      
 
 
โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล 

       
 
 
     เพ่ิมจ านวนเจา้หนา้ท่ี ท่ีมี
ความรู้ความสามารถตรง
ตามการปฏิบติังานโดยตรง
ประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลจนัจวา้ 
 

    
 
 
 
     มีส่งเสริมสุขภาพใน
บุคลากรและเด็กนกัเรียน
ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
เทศบาลต าบลจนัจวา้เพื่อให้
มีสุขภาพท่ีดีและไม่มีความ
เส่ียงต่อการปฏิบติังานของ
บุคลากร 
 
 

 
 
 

นางรุ่งราตรี 
โพธ์ิทอง 
ต าแหน่งครู
ผูดู้แลเด็กและ
เจา้หนา้ท่ี
การเงินการ

บญัชี 
นางอรทยั ถาแม่
วางต าแหน่งครู
ผูดู้แลเด็กและ
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

 

 

 



 

 

๘๖ 

กองช่าง 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิ 
และวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
 
 
 
 

การประเมนิผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

๑. กจิกรรมด้านงานซ่อมแซม
ไฟฟ้า 
วตัถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพ่ือส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ี
เกิดความรับผิดชอบต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
๒. เพ่ือใหง้านเกิประสิทธิ
ภาพแลประสิทธิผลของงาน 
และเกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด 

 
 
- มีการบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถและเพียงพอ
ในการปฏิบติังาน 
- มีการตั้งจดัท าแผนส าหรับ
การออกปฏิบติังานไวอ้ยา่ง
เป็นระบบ 
 

 
 
การควบคุมท่ีมีอยู่
ยงัไม่ครอบคลุม 

 
 
๑. บุคลากรไม่มีการติดต่อ
ประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานร่วมกนั 
๒. การปฏิบติังานไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีวางไวเ้น่ืองจากรับค าสัง่
นอกเหนือจากแผนท่ีวางไว ้
 

 
 
- ประสานความร่วมมือสร้างความ
เขา้ใจใหเ้กิดกบัตวับุคลากรเพ่ือให้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
- สร้างความเขา้ใจและประชาสมัพนัธ์
ใหก้บัผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน
ในการออกปฏิบติังาน 

 
 

๓๐ ก.ย. ๕๙/ 
ผอ.กองช่าง, 

นายช่างไฟฟ้า /   ผช.
ช่างไฟฟ้า 

 
 
ปรับปรุงแบบ
สอบทาน       
เป็นเคร่ืองมือ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงาน 

๒. กจิกรรมด้านงานก่อสร้าง 
วตัถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อใหง้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีความมัน่คง แขง็แรง 
ไดรั้บการดูแลรักษาและ
สนองตอบความตอ้งการของ
ประชาชนอยา่งทัว่ถึง 

 
สร้างแรงจูงใจใหก้บัผูน้ า
ชุมชน/ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดก้ารปกป้อง ป้องกนั 
รักษาเห็นคุณค่าของสา
ธารณสมบติัของส่วนรวม
ร่วมกนั 

 
๑. คุณภาพชีวติของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีดี
ข้ึน มีความสะดวก 
ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น 
๒. เกิดการการสร้าง
งาน สร้างรายได้
ใหก้บัชุมชน 

 
๑. สาธารณสมบติัท่ีเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน
ไม่ไดรั้บการดูแลรักษา 
2. ปริมาณงานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมี
มากกวา่จ านวนบุคลากรท่ี
ปฏิบติังาน 

 
ก าชบั ใหค้  าช้ีแนะผูน้ าชุมชน/
ประชาคมหมู่บา้นใหรู้้บทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงาน
ก่อสร้างในพ้ืนท่ีของตนเองอีกทางหน่ึง 

 
๓๐ ก.ย. ๕8/           
ผอ.กองช่าง 

 
ปรับใชแ้บบ
สอบทานเป็น
เคร่ืองมือในการ
ติดตาม
ประเมินผลและ
ใชร้ะบบ
สารสนเทศท่ีมี
อยู ่ 



 

 

๘๗ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิ 
และวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
 
 
 
 

การประเมนิผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

๓. กจิกรรมการค านวณ
ประมาณการช่าง 
วตัถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อใหก้ารค านวณ
ประมาณการช่างถูกตอ้ง  มี
มาตรฐาน สอดคลอ้งกบั
ปริมาณงานและงบประมาณ 

 
 
มีการตรวจทาน / 
ตรวจสอบ 

 
 
๑. การสอบทานท่ีมี
อยูย่งัไม่ครอบคลุม 
 

 
 
รายละเอียดการค านวณประมาณ
การช่างในแต่ละรายการไม่ตรง
กบัยอดรวมของงบ ประมาณ  
เน่ืองจากการค านวณสูตร excel 
จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่
มีการตรวจทาน 

 
 
๑. เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการ
ตรวจสอบก่อนเสนอผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบัชั้น 

 
 

๓๐ ก.ย. ๕๗/ 
ผอ.กองช่าง,นาย

ช่างโยธา 

 
 
ใชแ้บบสอบ
ทานเป็น
เคร่ืองมือ
ติดตาม
ประเมินผล 

๔. กจิกรรมด้านการจดัท า
เอกสาร 
วตัถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อใหก้ารบริหารดา้น
เอกสารมีประสิทธิภาพ
ถูกตอ้งและลดระยะเวลาการ
ท างานท่ีซบัซอ้น 

 
 
มีการตรวจทาน / 
ตรวจสอบ 

 
 
๑. การสอบทานท่ีมี
อยูย่งัไม่ครอบคลุม 
 

 
 
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้
ความเช่ียวชาญเน่ืองจากลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติัไม่ตรงกบัต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 
 
๑. มอบหมายหนา้ท่ีการปฏิบติังานให้
ตรงตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเฉา
พะดา้น 

 
 

๓๐ ก.ย. ๕8/ 
ผอ.กองช่าง,      
เจา้พนกังาน
ธุรการ 

 
 
ใชแ้บบสอบ
ทานเป็น
เคร่ืองมือ
ติดตาม
ประเมินผล 

 
 
 
 



 

 

๘๘ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิ 
และวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
 
 
 
 

การประเมนิผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

๕. กจิกรรมด้านการซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
วตัถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
มีการตรวจทาน / ตรวจสอบ 

 
 
๑. การสอบทานท่ีมีอยู่
ยงัไม่ครอบคลุม 
 

 
 
๑. เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีไม่
มีความช านาญในการ
ปฏิบติังาน 
๒. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานมีไม่เพียงพอ 

 
 
๑. จดัสรรบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความช านาญเฉพาะ
ดา้นเพื่อมาปฏิบติังาน 
๒. ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีส าหรับการจดัซ้ือ
วสัดุอุปกรณ์ 
 

 
 

๓๐ ก.ย. ๕8/ 
ผอ.กองช่าง,      

เจา้หนา้ท่ีประจ า
ศูนยฯ์ 

 
 
ใชแ้บบสอบทาน
เป็นเคร่ืองมือ
ติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๙ 

กองประปา 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิ 
และวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
 
 
 
 

การประเมนิผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

 
๑. งานการเงนิและบัญชี 
 - เพื่อใหส้ามารถด าเนินงาน
ดา้นการเงิน / บญัชีมีความ
ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั 
- เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ
การใชจ่้ายเงินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อใหท้ราบถึงฐานะทาง
การเงิน 
- เพ่ือใหก้ารเก็บรักษาเงินมี
ความปลอดภยัและถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 
 
 
 
 

 
 - ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณใหเ้ป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- งบประมาณท่ีไดรั้บการ
จดัสรรในการบริหารงาน
กิจการประปานั้นมาจาก
เงินรายไดแ้ละเงิน
อุดหนุนบางรายการไม่
สามารถด าเนินการตาม
แผนการใชง้บประมาณ
ไดเ้น่ืองจากงบประมาณ
เงินอุดหนุนยงัไม่ไดรั้บ 

 
 
 
 
 
 

 
- การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - ก าหนดรายการใชจ่้าย
งบประมาณท่ีมีความจ าเป็น
ใหใ้ชจ่้ายจากงบประมาณ
เงินรายไดก่้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 
- เดือนสิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

๙๐ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิ 
และวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
 
 
 
 

การประเมนิผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

 
๒.   งานพฒันาและจดัเกบ็
รายได้ 
-เพ่ือใหก้ารจดัเก็บรายได้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จดัเก็บไดค้รบถว้นถูกตอ้งไม่
มีลูกหน้ีคา้งช าระ เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 
 
 
 
 
๓. งานบุคลากร 
 - เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตาม
ภารกิจหนา้ท่ีของกองการ
ประปาเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยรวดเร็วถูกตอ้ง 
 
 

 
 
- การจดัเก็บรายไดค้่าน ้ า
ในปัจจุบนัเป็นการจา้ง
เหมาบุคลภายนอกในการ
จดัเก็บบิล ๓  บาท  
 
 
 
 
 
 
 
- จดัท าค าสัง่มอบหมาย
การปฏิบติังานใหแ้ก่
พนกังานเจา้หนา้ท่ี และ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน
อ่ืนมาช่วยในการ
ปฏิบติังาน 

 
 
- ในแต่ละเดือนยงัคงมี
ลูกหน้ีคงคา้งอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการปรับปรุงแผน
อตัราก าลงัใหส้อด 
คลอ้งกบัภารกิจของ 
 
 
 

 
 
- การมีลูกหน้ีคงคา้งท าใหเ้พ่ิม
ปริมาณงานใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งไป
เรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีค่า
น ้ าประปาใหม้าช าระเงิน และท า
ใหก้ารจดัเก็บรายไดใ้นแต่ละ
เดือนไม่ครบถว้น 
 
 
 
 
 
- ต าแหน่งท่ีมีความจ าเป็นกบัภารกิจ
ยงัไม่มีการสรรหาเจา้หนา้ท่ี  
ผูป้ฏิบติังานโดยตรง เช่น 
ผูอ้  านวยการกอง และเจา้หนา้ท่ี
ประปา และ        เจา้หนา้ท่ีหน่ึงคนมี
การปฏิบติังานในหลายลกัษณะงาน 

 
 
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงอตัรา
ค่าจา้งเหมาการจดัเก็บ
รายไดค้่าน ้ าประปาโดยเพ่ิม
ค่าจา้งในอตัราท่ีเหมาะสม
และระบุในสญัญาจา้งวา่มิ
ใหมี้ลูกหน้ีคา้งช าระในแต่
ละเดือนเพื่อกระตุน้
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บ
รายได ้
 
 - ควรสรรหาต าแหน่งท่ี
ขาดผูป้ฏิบติังานและมีความ
จ าเป็นต่อภารกิจของ
หน่วยงาน 
 
 

 
 
- ผูอ้  านวยการกองการ
ประปา และผูบ้ริหาร 
 - เดือนมกราคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - ผูบ้ริหาร 
- มกราคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 



 

 

๙๑ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ 

ด้านของงานทีป่ระเมนิ 
และวตัถุประสงค์ของ 

การควบคุม 

การควบคุมทีม่อียู่ 
 
 
 
 

การประเมนิผล 
การควบคุม 

 
 
 

ความเส่ียงที ่
ยงัมอียู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

 
 ๔. การผลติและปรับปรุง
คุณภาพน า้ประปา 
- เพื่อใหคุ้ณภาพน ้ าประปา
สะอาดตามมาตรฐานของ
กรมอนามยั 
 
 
 

 
 
- มีการตรวจสอบคุณภาพ
น ้ าประปา ปีละ ๑ คร้ัง                
- เติมสารเคมีเพื่อปรับปรุง
คุณภาพน ้ า   
 - ระบายตะกอนในท่อส่ง
น ้ าประปาเดือนละ ๒  
คร้ัง 

 
 
-  เน่ืองจากระบบท่อ
ประปามีการใชง้านมา
นานจึงอาจท าใหมี้ส่ิง
ตกคา้งอยูใ่นท่อประปา 

 
 
- คุณภาพน ้ าประปาบางแห่งยงัไม่
ดีเท่าท่ีควร 
 
 
 
 

 
 
- จดัท าโครงการส ารวจ
ระบบท่อประปาและ
ปรับปรุงเปล่ียนท่อส่ง
น ้ าประปาใหม่ 
- จดัใหมี้การตรวจสอบ
คุณภาพน ้ าอยา่งนอ้ย   ปี ละ  
๒ คร้ัง 

 
 
- ผูอ้  านวยการกองการ
ประปา และผูบ้ริหาร 
- พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๒ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

กระบวนการปฏิบัตงิาน / 
โครงการ / กจิกรรม  / 
ด้านของงานทีป่ระเมนิ
และวตัถุประสงคข์องการ

ควบคุม 

 
 

การควบคุมทีม่อียู่ 

 
 

การประเมนิผลการควบคุม 

 
 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผดิชอบ 

 
 

หมายเหตุ 

 
๑.กิจกรรมดา้นการพฒันา
บุคลากร 
  วตัถุประสงค ์
  - เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถ 
ปฏิบติังานตรวจสอบได้
ตามแผนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

  
 - มีการรวบรวมระเบียบ  
กฎหมาย  หนงัสือสัง่การต่าง 
ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสอบ 
-  จนท. มีคุณวฒิุ ทกัษะ และ
ประสบการณ์เหมาะสมกบั
หนา้ท่ี 
-  การปฏิบติังานมีการควบคุม 
สอบทาน  โดยปลดัเทศบาล  
สม ่าเสมอ   
-  มีการส่งบุคลากรเขา้รับการ
อบรมเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
-  การควบคุมท่ีมีอยูมี่ความ
เหมาะสมพอสมควร  แต่การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบซ่ึง
เป็นเร่ืองส าคญั  ควรไดรั้บ
การพฒันาเพื่อใหอ้งคก์ร
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 

   
๑.หน่วยตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานขนาดเลก็  มีบุคลากร
เพียง  ๑  คน  การปฏิบติังานมี
ลกัษณะเฉพาะ จนท. ตอ้งใชค้วามรู้
เฉพาะดา้น  มีมาตรฐานการท างาน
ท่ีก าหนดไวต้ามหลกัสากลและ
ตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  
นอกจากน้ียงัตอ้งใหค้  าแนะน าเป็น
ท่ีปรึกษาใหแ้ก่ทุกหน่วยงานใน
สงักดั  ดงันั้นจึงตอ้งเป็นผูมี้ความรู้  
ทกัษะ  และประสบการณ์ดา้นการ
ตรวจสอบ 
 
 

 
 - เจา้หนา้ท่ีจดัท าแผนการ
ตรวจสอบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การปฏิบติังานตามความเหมาะสม
ระยะเวลาและบุคลากรใน
หน่วยงาน 
- การใหข้อ้เสนอแนะในการ
ตรวจสอบ   ควรอา้งกฎหมาย 
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกอบการ
ใหข้อ้เสนอแนะใหห้น่วยรับตรวจ
ทราบและควรจะประชุมช้ีแจงแนว
ทางแกไ้ขร่วมกนักบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
- ควรส่ง จนท. ใหไ้ดรั้บการอบรม
อยา่งต่อเน่ือง 

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

ฐิติมา  ยาสมุทร 

 

 



 

 

๙๓ 
กระบวนการปฏิบัตงิาน / 
โครงการ / กจิกรรม  / 

ด้านของงานทีป่ระเมนิผล
และวตัถุประสงคข์องการ

ควบคุม 

 
 

การควบคุมทีม่อียู่ 

 
 

การประเมนิผลการควบคุม 

 
 

ความเส่ียงทีย่งัมอียู่ 

 
 

การปรับปรุงการควบคุม 

 
 

ก าหนดเสร็จ /
ผู้รับผดิชอบ 

 
 

หมายเหตุ 

 
๒.  กิจกรรมดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์   
วตัถุประสงค ์
     เพ่ือใหห้น่วยรับตรวจ
เขา้ใจภารกิจ  บทบาท
ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 
การปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบ
ของ จนท. ไดมี้การอธิบาย  
แนะน า  ตอบขอ้หารือในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง  ใหแ้ก่หน่วยรับตรวจ 

 
การควบคุมท่ีมีอยูน่บัวา่มี
ความเหมาะสมพอควร  แต่
อาจไม่สามารถท าไดท้ัว่ทุก
หน่วยรับตรวจ  จึงมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติั
หนา้ท่ี  ทุกหน่วยงาน 

 
๒. ผลการท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายในท าใหพ้บวา่  หน่วยรับตรวจ
บางหน่วยยงัเขา้ใจบทบาท  และ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วย
ตรวจสอบภายในไม่ชดัเจน  และ
บุคลากรของหน่วยรับตรวจยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองใหม่ ๆ  ท่ี
มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี   จาก
สาเหตุดงักล่าว  ท าใหห้น่วยรับ
ตรวจปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น  
ปัจจุบนัทุกหน่วยรับตรวจขาดความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  
จึงจดัท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ขอ้ ๖ ไม่ถูกตอ้ง 

 
กรณีมีกิจกรรม – งานใหม่ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบภายใน  ควรจดัใหมี้การ
ประชาสมัพนัธ์เร่ืองดงักล่าวอยา่ง
เป็นทางการ  โดยการเผยแพร่เป็น
เอกสาร  คู่มือการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง    
หรือสรุปความใหเ้ขา้ใจง่ายแลว้
เผยแพร่ใหทุ้กหน่วยงานทราบ   

 
๓๐ ก.ย. ๕๙ 

ฐิติมา  ยาสมุทร 

 

                                         
 
 
 

( นายณฐัวฒิุ   ประวงั ) 
รองนายกเทศมนตรี   รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลจนัจวา้ 
วนัท่ี   ๒๙   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 


