
หนังสือรับรอง

เรียน นายอําเภอป�าติ้ว 

 

เทศบาลตําบลป
าต้ิว
๓๐เดือนกันยายนพ.ศ.๒๕64ด�วยวิธีการท่ีหน#วยงานกําหนดซ่ึงเป'นไป
ว#าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ/ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหน#วยงานของรัฐ พ
วัตถุประสงค/เพ่ือให�ความม่ันใจอย#างสมเหตุสมผลว#า 
ควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด�านการรายงาน
ไม#ใช#การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร#งใส รวมท้ังด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล#าว 
หน#วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย#างต#อเนื่อง
มาตรฐานและหลักเกณฑ/ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน#วยงานของรัฐ พ
กํากับดูแลของอําเภอป
าต้ิว 

 
 
 

                                                 
                                        

                                              
 
กรณีมีความเส่ียงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ดังกล$าวในป%งบประมาณ/ป%ปฏิทิน

อย#างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในป@งบประมาณ
ปฏิทินถัดไป สรุปได�ดังนี้ 

๑. ความเส่ียงท่ีมีอยู$
๑.๑ กิจกรรมงานนิติการ
๑.๒กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ
1.3  กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม
1.4  กิจกรรมงาน
1.5กิจกรรมด�านการเงินและการพัสดุของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป
าต้ิว  
1.6กิจกรรมงานด�านบริหารและวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
1.7กิจกรรมด�านการส#งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
1.8กิจกรรมด�านงานการเงินและบัญชี 
1.9กิจกรรมด�านงานพัสดุและทรัพย/สิน
                                                                           

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน$วยงานของรัฐ) 

เทศบาลตําบลป
าต้ิวได�ประเมินผลการควบคุมภายในของหน#วยงาน สําหรับป@สิ้นสุดวันท่ี
ด�วยวิธีการท่ีหน#วยงานกําหนดซ่ึงเป'นไปตามหลักเกณฑ/

ว#าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ/ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหน#วยงานของรัฐ พ
วัตถุประสงค/เพ่ือให�ความม่ันใจอย#างสมเหตุสมผลว#า ภารกิจของหน#วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค/ของการ
ควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และ
ไม#ใช#การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร#งใส รวมท้ังด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล#าว เทศบาลตําบลป
าต้ิว เห็นว#า การควบคุม
ปฏิบัติตามอย#างต#อเนื่องและเป'นไปตามหลักเกณฑ/กระทรวงการคลังว#าด�วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ/ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน#วยงานของรัฐ พ.ศ. 

   ลายมือช่ือ 
                                    (นายธงชัย  ไมตรีแพน)

                                        ตําแหน$ง นายกเทศมนตรีตําบลป
าต้ิว
                                              วันท่ี....๒๔.... เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ

กรณีมีความเส่ียงสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับ
ป%ปฏิทินถัดไป ให6อธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย#างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในป@งบประมาณ

ท่ีมีอยู$ท่ีต6องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
กิจกรรมงานนิติการ 

กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ 
กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม 
กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห/ 

กิจกรรมด�านการเงินและการพัสดุของศูนย/พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป
าต้ิว และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป
าต้ิว   

กิจกรรมงานด�านบริหารและวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมด�านการส#งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมด�านงานการเงินและบัญชี  
กิจกรรมด�านงานพัสดุและทรัพย/สิน 

                                                                           

แบบ ปค.๑ 

สําหรับป@สิ้นสุดวันท่ี
หลักเกณฑ/กระทรวงการคลัง

ว#าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ/ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหน#วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมี
จะบรรลุวัตถุประสงค/ของการ

ท่ีเก่ียวกับการเงิน และ
ไม#ใช#การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร#งใส รวมท้ังด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

เห็นว#า การควบคุมภายในของ
หลักเกณฑ/กระทรวงการคลังว#าด�วย

. ๒๕๖๑ภายใต�การ

) 
นายกเทศมนตรีตําบลป
าต้ิว 

ศ. ....๒๕64... 

สําหรับความเส่ียง

อย#างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในป@งบประมาณหรือป@

ศูนย/พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป
าต้ิว และ 

กิจกรรมงานด�านบริหารและวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

                                                                           / 1.10 กิจกรรม... 



                                     - 2 - 
1.10กิจกรรมด�านงานบริหารงานคลังและงบประมาณ 
1.11กิจกรรมด�านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย/สิน 
1.12กิจกรรมด�านกลุ#มงานส#งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
1.13กิจกรรม ด�านงานแบบแผนและก#อสร�าง 
1.14กิจกรรมด�านงานสาธารณูปโภค 

 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
๒.๑ กิจกรรมงานนิติการ  

- เจ�าหน�าท่ีต�องปฏิบัติงานอย#างระมัดระวัง ศึกษาระเบียบ ข�อกฎหมาย อย#าง
เคร#งครัด รวมท้ังศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง จากช#องทาง ต#าง ๆ ทีมี 

๒.๒ กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ  
๑. การพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป
าต้ิว แต#

ละป@งบประมาณ  ตามความจําเป'นเร#งด#วน เพ่ือแปลงไปสู#การปฏิบัติ ในการนําไปบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป@ และดําเนินการ ตามแผนการดําเนินงานของหน#วยงาน 
หรือมีการปรับตามความเหมาะสมกับสถานการณ/ ฯลฯ 

       2. การประมาณการค#าใช�จ#ายในแต#ละหมวดรายจ#ายให�เพียงพอกับรายจ#ายท่ี
จําเป'นต�องจ#าย เป'นไปอย#างเหมาะสมและจําเป'นและการพิจารณาการต้ังงบประมาณรายจ#าย
ประจําป@ 

3. การประชุม ปรึกษาหารือการดําเนินงานของหน#วยงานและการรายงานปVญหา
อุปสรรคให�ปลัดเทศบาล/คณะผู�บริหารทราบและพิจารณา เป'นต�น 

2.3 กิจกรรมด6านงานสวัสดิการสังคม 
๑. รับโอนบุคลากรเพ่ิมเติม 
2. จัดฝXกอบรมให�ผู�สูงอายุ ผู�พิการผู�ด�อยโอกาสได�ประกอบ อาชีพ  สามารถ 
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได�อย#างยั่งยืน 
3. จัดหาตลาดและแหล#งเงิน ทุนรองรับการประกอบอาชีพ 
4. จัดประชุม/ประชาสัมพันธ/ ให�ประชาชนในชุมชนมีความ รู�ความเข�าในสิทฺธิ 
ประโยชน/ของตนเองท่ีพึงมีพึงได� 
5. จัดให�มีการรวมกลุ#มเพ่ือจัดหาสวัสดิการช#วยเหลือผู�สูงอายุ ผู�พิการ และ 
ผู�ด�อยโอกาส  
6. รณรงค/ส#งเสริมให�ผู�มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพรับเงินผ#านธนาคาร 
7. ได�แจ�งประสานงานทะเบียนราษฎรได�ดําเนินการในส#วนท่ีเก่ียวข�อง 
๘. มีการทําความเข�าใจเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในสังกัด 
2.4กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห< 
1. เจ�าหน�าท่ีต�องศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการท่ีเก่ียวข�องและ 
ปฏิบัติงานอย#างระมัดระวังรอบคอบ 
2. ประชาสัมพันธ/ให�ประชาชนได�รับทราบและเข�าถึงการสังคมสงเคราะห/จาก 
หน#วยงานของรัฐ 
3. มีการประสานงานในสังกัดเทศบาลตําบลป
าต้ิวและหน#วยงานภายนอก  
ผู�นําหมู#บ�าน/ชุมชน เป'นต�น 

2.5กิจกรรมงานด
านการเงินและงานการพัสดุของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป าติ้ว 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป าติ้ว 

                                                                                   / มีการกํากับ.... 
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- มีการกํากับดูแลจากผู�บังคับบัญชาให�เจ�าหน�าท่ีหม่ันคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการ และ
ระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป*าต้ิว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป*าต้ิว
อย/างสมํ่าเสมอ 
๒.6กิจกรรมงานด
านการบริหารวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
-  มีการกํากับดูแลจากผู�บังคับบัญชาให�เจ�าหน�าท่ีหม่ันคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการ และระเบียบข�อบังคับท่ี
เก่ียวข�องกับศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป*าต้ิว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป*าต้ิวอย/างสมํ่าเสมอ 
2.7  กิจกรรมด
านการส,งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

                                - มีการกํากับดูแลจากผู�บังคับบัญชาให�เจ�าหน�าท่ีหม่ันคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการ และ
ระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป*าต้ิว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป*าต้ิว
อย/างสมํ่าเสมอ 

๒.8 กิจกรรมด6านงานการเงินและบัญชี   
๑.ให�ผู�อํานวยการกองคลังควบคุมดูแลอย#างใกล�ชิด 
๒.สรรหาบุคลากรด�านการเงินและบัญชีเพ่ิม 

๒.9กิจกรรมด6านงานบริหารงานคลังและงบประมาณ 
๑.ให�ผู�อํานวยการกองคลังควบคุมดูแลอย#างใกล�ชิด 
๒.สรรหาบุคลากรด�านงานบริหารงานคลังและงบประมาณ 

2.10กิจกรรมด6านงานพัสดุและทรัพย<สิน 
๑.ให�ผู�อํานวยการกองคลังควบคุมดูแลอย#างใกล�ชิด 
๒. สรรหาบุคลากรด�านงานทะเบียนทรัพย/สินและพัสดุ 

2.11 กิจกรรมด6านงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย<สิน 
๑.ให�ผู�อํานวยการกองคลังควบคุมดูแลอย#างใกล�ชิด 
๒.จัดส#งบุคคลการเข�าอบรม ศึกษาระเบียบ  กฎหมาย  อย#างเคร#งครัด 

๒.12กิจกรรมด6านงานส$งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- ปรับเปลี่ยนเวลาในการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับหน/วยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ี และปศุสัตว%อําเภอ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
๒.13กิจกรรมด6านงานแบบแผนและก$อสร6าง 

-  กําชับ ให�คําชี้แนะผู�นําชุมชน/ประชาคมหมู#บ�านให�รู�บทบาทหน�าท่ีของ
ตนเองในการช#วยสอดส#องดูแลงานก#อสร�างในพ้ืนท่ีของตนเองอีกทางหนึ่ง 

-  เพ่ิมการประชาสัมพันธ/เก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
- รัฐมีแบบบ�านให�บริการ สามารถใช�ประกอบการขออนุญาตก#อสร�างได� 
-  เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องต�องตรวจสอบก#อนเสนอผู�บังคับบัญชา แก�ไขในส#วนท่ี

ผิดพลาดและปรับปรุงการปฏิบัติงานมิให�เกิดซํ้าอีกในอนาคต 
 ๒.14กิจกรรมด6านงานสาธารณูปโภค  

-  จัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับปริมาณงานในห�วงเวลานั้น 
-  มอบหมายนายช#างโยธาสํารวจพ้ืนท่ี เตรียมความพร�อมของวัสดุอุปกรณ/

และเครื่องมือต#างๆ อย#างสมํ่าเสมอ 
-  กรณีไม#สามารถดําเนินการด�วยตนเองได�ให�ประสานงานกับบุคลากรอ่ืน 
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แบบ ปค. ๔ 
เทศบาลตําบลป�าติ้ว 

รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

 
 

(๓) 
องค�ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข0อสรุป 

๑.  สภาพแวดล0อมการควบคุม 
เป3นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล0อมภายใน ดังน้ี 
การแยกกลุ�มงานให�มีการดําเนินงานเป�นสัดส�วน 
สํานักปลัด 
๑.๑   กิจกรรมด0านงานการเจ0าหน0าท่ี 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย และดําเนินงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ% เช�น สถานการณ%
การแพร�ระบาดการติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019(โควิด-19) 
 
๑.๒   กิจกรรมด0านงานนิติการ 
-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน  
 
 
๑.๓  กิจกรรมด0านงานแผนงานและงบประมาณ 
 -  มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลป5าติ้วในแต�ละ
ป6งบประมาณ เป�นจํานวนมาก แต�การนําแผนพัฒนาฯเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติ โดยนําไป
บรรจุในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ�ายประจําป6 ถูกจํากัดด�วยงบประมาณตามท่ีประมาณ
การตั้งจ�ายในแต�ละป6 ทําให�ไม�สามารถนําแผนพัฒนาเทศบาลในแต�ละป6งบประมาณ ท่ีตั้ง
ไว�ในแผนพัฒนา ไปดาํเนินการได�ท้ังหมด  
-  การใช�จ�ายเงินงบประมาณของแต�ละส�วนราชการในบางหมวดรายจ�ายมีการใช�จ�ายตาม
ความจําเป�นท่ีตั้งจ�ายเกินงบประมาณท่ีตั้งไว�ทําให�มีการโอนเงินงบประมาณหลายครั้ง 
-  การพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ�ายประจําป6 บางรายการ เจ�าหน�าท่ีงบประมาณ 
พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ�าย บางรายการ ไม�เป�นไปตามรายจ�ายท่ีส�วนราชการเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ�ายตามความจําเป�นท่ีต�องตั้งจ�ายตามภารกิจ หน�าท่ี ทําให�มีการโอน
เงินงบประมาณรายจ�ายประจําป6หลายครั้ง 
      -  มีการเสนอแก�ไขเพ่ิมเตมิเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลตําบลป5าติ้ว 
จํานวนหลายครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔  กิจกรรมด0านงานกจิการสภา 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมสามารถจัดส�งเอกสาร
ได�ตรงตามกําหนด และถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย 
 
 
 

ผลการประเมิน 
กิจกรรมงานการเจ0าหน0าท่ี  
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมายและดําเนินงานตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ% เช�น สถานการณ%การ
แพร�ระบาดการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(โค
วิด-19) 
 
กิจกรรมงานนิติการ 
-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน 
เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานต�องรับผดิชอบหลาย
หน�าท่ี  
กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ 
- ตั้งงบฯ บางหมวดรายจ�ายไม�เพียงพอกับ
รายจ�ายจริง  ทําให�มีการโอนเงินงบประมาณ
หลายครั้ง 
- มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลป5าติ้ว
จํานวนมาก  ไม�สามารถจัดสรรงบประมาณใน
การดําเนินการได�ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
- เจ�าหน�าท่ีงบประมาณพิจารณาตัง้
งบประมาณรายจ�าย บางรายการ ไม�เป�นไป
ตามรายจ�ายท่ีส�วนราชการเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ�ายท่ีมีความจําเป�นต�องจ�าย 
ทําให�มีการโอนเงินงบประมาณรายจ�ายหลาย
ครั้ง 
- มีการแก�ไขเพ่ิมเติมเปลีย่นแปลงแผนพัฒนา
ท�องถ่ินจํานวนหลายครั้งเน่ืองจากนโยบาย
ผู�บริหารมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือแก�ไขป;ญหา
ความเดือดร�อนเพ่ือตอบสนองความต�องการ
ของประชาชน รวมถึงเพ่ือปฏิบัติให�เป�นไปตาม
นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/จังหวัด 
 
 

กิจกรรมงานกจิการสภา 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุมสามารถจัดส�งเอกสาร
ได�ตรงตามกําหนด และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
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๑.๕  กิจกรรมด0านงานส9งเสริมการมีส9วนร9วม 
- มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว ประชาชนเข�ามีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินเป�นไปตามร�อย
ละท่ีกําหนด 
 
 
๑.๖   กิจกรรมด0านงานการเลือกต้ัง 
- มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ�อย มีความสลับซับซ�อน 
ละเอียดมากข้ึน เจ�าหน�าท่ี ต�องศึกษาและตดิตามข�อมูลข�าวสาร ให�ทันการเปลีย่นแปลง 
 
 
๑.๗   กิจกรรมด0านงานบริหารงานท่ัวไป 
- มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว งานสารบรรณกลางอยู�ในความดูแลของปลัดเทศบาล 
 
๑.๘   กิจกรรมด0านงานทะเบียนราษฎร 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว การปฏิบัติงานต�องยดึระเบียบ กฎหมาย ปฏิบัติตาม
โดยเคร�งครดั ข�อจํากัดทางกฎระเบียบกฎหมาย ทําให�ไม�สามารถอํานวยความสะดวก
ประชาชนได�ในบางครั้ง ท้ังน้ีได�ถือปฏิบัติตามมาตรการการป@องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด –19) อย�างเคร�งครัด 

 
 
 
 
๑.9  กิจกรรมด0านด0านป@องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  สถานการณ%สาธารณภัยต�างๆ มีความสลับซับซ�อน สามารถเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา 
เช�น อัคคีภัย วาตภัย อุบัติเหตฯุลฯ  
อยู�นอกเหนือการควบคุมไม�ให�เกิดข้ึนได� แต�ได�มีการเตรียมความพร�อมรับสถานการณ% การ
เตรียมของเจ�าหน�าท่ี เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ% ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
โดยมีการแต�งตั้งเจ�าหน�าท่ีเวร-ยาม ในการปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ ฯลฯ 
รวมถึงการรับเรื่องจากประชาชนทางโทรศัพท%และการประสานงานผู�เก่ียวข�องและการ
รายงานโดยให�ทุกส�วนราชการในสงักัดจัดให�มีแบบคําร�องยื่นเรื่องต�างๆ ในส�วนท่ีเก่ียวข�อง 
ไว�รองรับบริการให�ประชาชนเพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชน 
 
 
 
 
๑.10   กิจกรรมด0านงานรักษาความสงบเรียบร0อย 
    - สภาพแวดล�อมป;จจุบัน มีการรับส�งต�อข�อมูลข�าวสารเป�นวงกว�าง ทําให�รับรู�ข�อมูล
ข�าวสารท่ีจําเป�นและเป�นประโยชน% เพ่ือให�ระมัดระวังกลุ�ม แอบอ�าง หลอกลวงประชาชน 
และข�าวการเคลื่อนไหวต�าง ท่ีปรากฏให�เห็นตามสื่อต�างๆ  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมงานส9งเสริมการมสี9วนร9วม 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว ประชาชนเข�า
มามีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินตามร�อยละ
ท่ีกําหนดตามสัดส�วนประชาคมระดับชุมชน/
หมู�บ�าน/ระดับตําบล  
กิจกรรมงานการเลือกต้ัง 
-  กฎหมายมีการเปลีย่นแปลงบ�อย เจ�าหน�าท่ี
ต�องศึกษาและตดิตามข�อมูลข�าวสาร ให�ทัน
การเปลีย่นแปลง 
 
กิจการงานบริหารงานท่ัวไป 
 -  งานสารบรรณกลางอยู�ในความดูแลของ
ปลัดเทศบาล 
กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว การปฏิบัติงาน
ต�องยึดระเบียบ กฎหมาย ปฏิบัตติามโดย
เคร�งครดั ข�อจํากัดทางกฎระเบียบกฎหมาย 
ทําให�ไม�สามารถอํานวยความสะดวก
ประชาชนได�ในบางครั้ง ท้ังน้ีได�ถือปฏิบัติตาม
มาตรการการป@องกันและควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด –19) อย�าง

เคร�งครดั 
กิจกรรมป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- สาธารณภัย เป�นภัยท่ีสามารถเกิดข้ึนได�
ตลอดเวลา ต�องเตรียมความพร�อมรับ
สถานการณ%ตลอดเวลา 
- มีการเตรียมความพร�อมรับสถานการณ% สา
ธารณภัยต�างๆ 
การเตรียมพร�อมด�านเจ�าหน�าท่ี วัสดุ อุปกรณ% 
เครื่องมือ เครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน  
- มีคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให�
เจ�าหน�าท่ีเตรียมความพร�อมรับสถานการณ% 
การจัดเจ�าหน�าท่ีเวรยามประจําวัน ประจํา
หน�วยกู�ชีพเทศบาลตําบลป5าติ้ว 
 
กิจกรรมงานรักษาความสงบเรียบร0อย 
-  สถานการณ%บ�านเมืองท่ีเปลีย่นแปลงไป มี
ความหลากหลายทางความคิด ป;จจัยแวดล�อม
ภายนอกมีความเสีย่งส�งผลกระทบ 
เป�นวงกว�าง จากการติดตามข�อมลู ข�าวสาร 
ซ่ึงอาจมาจากป;จจัยภายนอก ซ่ึงจําเป�นต�อง
อาศัยการตดิตามข�อมูลข�าวสารป;จจุบัน และ
การแจ�งประชาสัมพันธ%ให�ประชาชนได�รับรู�
ข�อมูล ข�าวสาร 
 -  เด็กและเยาวชนเสี่ยงต�อการถูกมอมเมา
ด�วยสื่ออินเตอร%เน็ตและยาเสพติด  ถือเป�น
ป;ญหาสังคมท่ีพบเห็นได�ในป;จจุบัน 
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๑๑.11   กิจกรรมด0านงานประชาสัมพันธ�    
      -  มีการปรับปรุงซ�อมแซมระบบเสียงตามสาย(เดมิ) เป�นระบบเสียงไร�สายท่ีสามารถ
เช่ือมต�อกับระบบเสียงตามสายเดมิได� ตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โดย
ดําเนินการตามงบประมาณรายจ�ายประจําป6ท่ีได�รับอนุมัติแต�และป6  
 
 
 
 
 
 
๑.12  กิจกรรมด0านงานสวัสดิการสังคม 
-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานต�องรบัผิดชอบหลายหน�าท่ี  
(เดิมงานสวัสดิการสังคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลป5าติ้ว ตัดโอนภารกิจงานมา
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล 5 เมษายน 2564) 
- ได�รับแจ�งข�อมลูการย�ายท่ีอยู�ของผู�สูงอายุจากงานทะเบียนราษฎร เป�นไปด�วยความล�าช�า 
และยังขาดการประสานงานจากงานทะเบียนราษฎรในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับโครงการจัด
สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ และผู�พิการ เป�นต�น 
     -  สภาพแวดล�อมในการปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎรปฏิบัติงาน ณ สํานักทะเบียน
ท�องถ่ินเทศบาลตําบลป5าติ้วณ ท่ีว�าการอําเภอป5าติ้ว แต�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีมี
ลักษณะการปฏิบัติงานข้ึนตรงต�อปลัดเทศบาลตาํบลป5าติ้ว(นายทะเบียนท�องถ่ินเทศบาล
ตําบลป5าติ้ว)  ซ่ึงบางเรื่องไม�ได�เสนอหนังสือราชการผ�านสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ทําให�
ส�วนราชการสังกัดไม�ทราบข�อมลูของงานทะเบียนราษฎร เป�นต�น 
 
 
 
 
 
๑.๑3  กิจกรรมด0านงานสงัคมสงเคราะห� 
-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานต�องรบัผิดชอบหลายหน�าท่ี 
       (เดิมงานสังคมสงเคราะห% อยู�สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลป5าติ้ว ตดัโอน
ภารกิจงานมาสังกัดสํานักปลดัเทศบาล         5 เมษายน 2564) 
- เน่ืองจากงานด�านงานสังคมสงเคราะห%มีความเช่ือมโยงกับงานในสังกัดส�วนราชการอ่ืน
ด�วย เช�น งานบริการสาธารณสุข งานส�งเสริมสาธารณสุข งานส�งเสริมสุขภาพ งานบริการ
ทางการแพทย% งานสนับสนุนบริการทางการแพทย% กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม และ
งานท่ีเก่ียวข�องด�านงานสังคมสงเคราะห%ในภารกิจกองการศึกษา ซ่ึงต�องมีการประสานงาน
กันภายในสังกัดเทศบาลตําบลป5าติ้วรวมถึงหน�วยงานภายนอก เช�น สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย%จังหวัดยโสธร ศูนย%คุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึงจังหวัดยโสธร องค%การ
บริหารส�วนจังหวัดยโสธร เป�นต�น และการประสานผู�นําหมู�บ�านและส�วนราชการท่ี
เก่ียวข�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต�องให�ความสําคัญในการป@องกันป;ญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึน 
กิจกรรมงานประชาสัมพันธ� 
 -  มีการปรับปรุงซ�อมแซมระบบเสียงตามสาย
(เดิม) เป�นระบบเสียงไร�สายท่ีสามารถเช่ือมต�อ
กับระบบเสียงตามสายเดมิได� ตามโครงการ
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โดยดําเนินการ
ตามงบประมาณรายจ�ายประจําป6ท่ีได�รับ
จัดสรรแต�และป6 และด�วยข�อจํากัดด�าน
งบประมาณ ทําให�การดําเนินโครงการ
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายยังไม�ครอบคลมุ
พ้ืนท่ี 
กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม 
-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน 
เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานต�องรับผดิชอบหลาย
หน�าท่ี  
ได�รับแจ�งข�อมูลการย�ายท่ีอยู�ของผู�สูงอายุจาก
งานทะเบียนราษฎร เป�นไปด�วยความล�าช�า 
และยังขาดการประสานงานจากงานทะเบียน
ราษฎรในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับโครงการจัด
สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ และผู�พิการ เป�นต�น 
     -  สภาพแวดล�อมในการปฏิบัติงาน งาน
ทะเบียนราษฎรปฏิบัติงาน ณ สํานักทะเบียน
ท�องถ่ินเทศบาลตําบลป5าติ้ว  
ณ ท่ีว�าการอําเภอป5าติ้ว แต�การปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีมลีักษณะการปฏิบัติงานข้ึนตรงต�อ
ปลัดเทศบาลตาํบลป5าติ้ว(นายทะเบียนท�องถ่ิน
เทศบาลตาํบลป5าติ้ว)  ซ่ึงบางเรื่องไม�ได�เสนอ
หนังสือราชการผ�านสังกัดสํานักปลัดเทศบาล 
ทําให�ส�วนราชการสังกัดไม�ทราบข�อมูลของงาน
ทะเบียนราษฎร เป�นต�น 
กิจกรรมงานสงัคมสงเคราะห� 
-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน 
เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานต�องรับผดิชอบหลาย
หน�าท่ี  
- เน่ืองจากงานด�านงานสังคมสงเคราะห%มี
ความเช่ือมโยงกับงานในสังกัดส�วนราชการอ่ืน
ด�วย เช�น งานบริการสาธารณสุข งานส�งเสริม
สาธารณสุข งานส�งเสริมสุขภาพ งานบริการ
ทางการแพทย% งานสนับสนุนบริการทาง
การแพทย% กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
และงานท่ีเก่ียวข�องด�านงานสังคมสงเคราะห%
ในภาร กิจกองการ ศึกษา  ซ่ึ งต� อ งมี ก า ร
ประสานงานกันภายในสังกัดเทศบาลตําบลป5า
ติ้วรวมถึงหน�วยงานภายนอก เช�น สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย%จังหวัด
ยโสธร ศูนย%คุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึงจังหวัดยโสธร 
องค%การบริหารส�วนจังหวัดยโสธร เป�นต�น 
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1.14  กิจการงานสารบรรณกลาง 
 -  งานสารบรรณกลางอยู�ในความดูแลของปลดัเทศบาล 

 
กองการศึกษา 
๑.๑5กิจกรรมงานด0านการเงินและงานพัสดุของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป�าต้ิว  และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป�าต้ิว เป�นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายใน คือ บุคลากรยังขาด
ความรู�ความเข�าใจในการดําเนินการตามระเบียบพัสดุและระเบียบการเงินท่ีเก่ียวข�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.16.กิจกรรมงานดานบริหารและวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
พบว	าบุคลากรและเจ�าหน�าท่ียังขาดความรู�ความเข�าใจในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจําป,งบประมาณ  และแผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17.กิจกรรมดานการศาสนาและวัฒนธรรมนันทนาการและการกีฬา พบว	า เกิดความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล�อมภายในเน่ืองจาก บุคลากรในกองการศึกษามีน�อยไม	เพียงพอต	อการปฏิบัติงานในหน�าท่ี ซ่ึง
ได�รับงานจากส	วนอ่ืนอาจส	งผลให�การปฏิบัติงานล	าช�า 
 

และการประสานผู�นําหมู�บ�านและส�วนราชการ
ท่ีเก่ียวข�อง 
 
กิจการงานสารบรรณกลาง 
 -  งานสารบรรณกลางอยู�ในความดูแลของ
ปลัดเทศบาล 
 

 
กิจกรรมงานดานการเงินและงานพัสดุของ
ศูนย)พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป-าต้ิว  
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป-าต้ิว 
เป5นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายใน 
คือ บุคลากรยังขาดความรู�ความเข�าใจในการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ และระเบียบงาน
การเงินท่ีเก่ียวข�อง 
- กิจกรรมการงานด�านการเงินและการพัสดุ
ของศูนย6พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป8าติ้ว  
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป8าติ้ว เป5น
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล�อมภายใน คือ 
บุคลากรยังขาดความรู�ความเข�าใจในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจําป,งบประมาณ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป,การศึกษามีการควบคุมท่ีเพียงพอใน
ระดับหน่ึง คือ มีการออกคําสั่งมอบหมายงานท่ี
ชัดเจน  ครอบคลุมงานพัสดุ  การเงินและบัญชีของ
ศูนย6พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป8าติ้ว และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป8าติ้ว   มีการจัดส	ง
ครู ครูผู�ดูแลเด็ก และผู�ดูแลเด็กเข�ารับการฝ=กอบรม
เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจในระเบียบและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน  และให�ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย	างเคร	งครัด 
กิจกรรมงานดานบริหารและวิชาการการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา   
แผนปฏิบัติการประจําป,งบประมาณ และ
แผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษามีการควบคุมท่ี
เพียงพอในระดับหน่ึง  คือ  ส	งเสรมิและกระตุ�นให�
บุคลากรท่ีเก่ียวข�องศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมจาก
ระเบียบ  หนังสือสั่งการจากกรมส	งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน  และดําเนินการจัดทําตามแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนาฯ ของกรมส	งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ินและให�บุคลากรท่ีเก่ียวข�องระดม
ความคิดและทํางานร	วมกันเป5นทีม  เพ่ือช	วยกันใน
การจัดทําแผนฯ 
กิจกรรมดานการศาสนาและวัฒนธรรมนันทนาการ
และการกฬีาสดัส	วนบุคลากรกับปริมาณงานยัง
พบว	า  ปริมาณงานมากกว	าปริมาณคน  ซ่ึงบางครั้ง
ทําให�งานล	าช�า  และขาดความละเอียดรอบคอบ 
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กองคลัง 
1.18กิจกรรมด0านงานการเงินและบัญชี  
๑ บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการเงินและบัญชีไม�เพียงพอ  
     ๒ ผู�ตรวจฎีกา  ผู�จ�ายเงิน และผู�บันทึกบัญชี เป�นบุคคล คนเดียวกัน 
 
 
 
๑.19กิจกรรม ด0านงานพัสดุและทรัพย�สิน 
 บุคลากรผู�ปฏิบัติงานไม�ตรงกับสายงาน  
 
๑.20 กิจกรรม ด0านการบริหารงานคลังและงบประมาณ 
๑บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการบรหิารงานคลังและงบประมาณไม�เพียงพอ 
๒ การเบิกจ�ายเงินไม�เป�นไปตามแผนการเบิกจ�าย 
 
 
 
 
๑.21 กิจกรรม ด0านงานธุรการ 
บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านงานธุรการไม�เพียงพอ 
 
 
 
 
๑.22กิจกรรม ด0านงานจัดเก็บและพัฒนารายได0 
กฎหมาย  ระเบียบ  มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
๑.23 กิจกรรม ด0านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
บุคคลากรผู�ปฏบัิติงานท่ีตรงกับสายงานยังไม�ได�เข�ารับการอบรม 
 
 
 
๑.24 กิจกรรม ด0านงานจัดหาผลประโยชน�และทะเบียนพาณิชย� 
      มีการควบคุมเพียงพอแล�ว  บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมและถูกต�องตามระเบียบ
กฎหมาย 
 
 
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล0อม 
1.25กิจกรรมด0าน กลุ9มงานส9งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
        -  ไม�ได�รับความร�วมมืออย�างจริงจังจากทุกครัวเรือน 
 
 
 
 
๑.26  กิจกรรมด0านงานสขุาภิบาลและอนามัยสิง่แวดล0อม 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

กิจกรรม  ด0านการเงินและบัญช ี
๑ บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการเงินและบัญชี
ไม�เพียงพอ  
๒ ผู�ตรวจฎีกา  ผู�จ�ายเงิน และผู�บันทึกบัญชี 
เป�นบุคคล คนเดียวกัน 
 
กิจกรรม ด0านงานพัสดุและทรัพย�สิน 
บุคลากรผู�ปฏิบัติงานไม�ตรงกับสายงาน 
 
กิจกรรม ด0านการบริหารงานคลงัและ
งบประมาณ 
๑บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการบรหิารงานคลัง
และงบประมาณไม�เพียงพอ 
      ๒ การเบิกจ�ายเงินไม�เป�นไปตามแผนการ
เบิกจ�าย 
 
 
กิจกรรม ด0านงานธุรการ 
บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านงานธุรการไม�
เพียงพอ ให�บุคลากรผู�ปฏิบัติงานศึกษาหา
ความรู�  ระเบียบ  กฎหมาย  มีการควบคุม
เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค% 
 
กิจกรรม ด0านงานจัดเก็บและพัฒนารายได0 
     จัดส�งบุคลากรเข�าอบรม กฎหมาย  
ระเบียบ  มีการเปลี่ยนแปลง บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม 
 
กิจกรรม ด0านแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย�สิน 
      บุคคลากรผู�ปฏิบัติงานท่ีตรงกับสายงาน
ยังไม�ได�เข�ารบัการอบรม 
 
กิจกรรม ด0านงานจัดหาผลประโยชน�และ
ทะเบียนพาณิชย� 
       มีการควบคุมเพียงพอแล�ว  บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุมและถูกต�องตาม
ระเบียบกฎหมาย 
 
กิจกรรมด0าน กลุ9มงานส9งเสริมสขุภาพและ
สาธารณสุข 
-ปรั บ เปลี่ ยน เ วลา ในการปฏิ บั ติ ง าน ให�
สอดคล�องกับหน�วยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
และปศุสัตว% อําเภอ และวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน 
กิจกรรมด0านงานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล0อม 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
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๑.27  กิจกรรมด0านงานศูนย�บริการสาธารณสุข 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
 

๑.28  กิจกรรมด0านงานวางแผนสาธารณสขุ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
 
๑.29  กิจกรรมด0านงานรักษาความสะอาด 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมสามารถรักษาความ
สะอาด ความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมืองได�ตรงตามกําหนดเวลา และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 
 
 
 
 
๑.30  กิจกรรมด0านงานธุรการ 
- มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว งานสารบัญ งานเบิกจ�ายเงินเดือน งานค�าจ�าง งานดูแล
รักษา และเบิกจ�ายพัสดุ ครภุัณฑ%บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
 
๑.31กิจกรรมด0านงานสัตว�แพทย� 
      -  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน งานเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย มจํีานวนมาก 
 
 
 
๑.32กิจกรรมด0านงานส9งเสริมสขุภาพ 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุก
กระบวนงาน ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 
๑.33   กิจกรรมด0านงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว งานเก็บรวมขยะมูลฝอย ควบคุมสถานท่ีกําจัดมูลฝอย งาน
ขนถ�ายและกําจัดสิ่งปฏิกูล  บรรลวัุตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาล 
 
 
๑.34   กิจกรรมด0านงานวิชาการและแผนงานสาธารณสขุ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุกกระบวนงาน 
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 
 
 

๑.35   กิจกรรมด0านงานเผยแพร9และจัดฝRกอบรม 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุก
กระบวนงาน ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

ระเบียบ กฎหมาย 
 
กิจกรรมด0านงานศูนย�บริการสาธารณสุข 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
กิจกรรมด0านงานวางแผนสาธารณสุข 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 
กิจกรรมด0านงานรักษาความสะอาด 
- ตั้งงบฯ บางหมวดรายจ�ายไม�เพียงพอกับ
รายจ�ายจริง  ทําให�มีการโอนเงินงบประมาณ
หลายครั้ง 
- มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลจํานวนมาก  
ไม�สามารถจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการได�ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
กิจกรรมด0านงานธุรการ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุมสามารถจัดส�งเอกสาร
ได�ตรงตามกําหนด และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
กิจกรรมด0านงานสัตว�แพทย� 
-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน 
เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานต�องรับผดิชอบหลาย
หน�าท่ี  
กิจกรรมด0านงานส9งเสริมสุขภาพ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
กิจกรรมด0านงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่
ปฏิกูล 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 

กิจกรรมด0านงานวิชาการและแผนงาน
สาธารณสุข 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 

กิจกรรมด0านงานเผยแพร9และจัดฝRกอบรม 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
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๑.36   กิจกรรมด0านงานป@องกนัและควบคุมโรคติดต9อ 
      -  การวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต 
และงานเสริมสร�าง ภมูิคุ�มกันโรค มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลวัุตถุประสงค%การ
ควบคุม และถูกต�อง 
 
      กองช9าง 
1.37กิจกรรมด0านงานแบบแผนและก9อสร0าง 
1.37.1 งานวิศวกรรม 
 -  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานขาดเทคนิคความรู�ทางด�านวิศวกรรมการคํานวณ 
ออกแบบโครงสร�างท่ีมีความยุ�งยากซับซ�อน ไม�เป�นไปตามหลักวิชาการ 
 -  รายละเอียดการคํานวณประมาณการไม�มีแหล�งอ�างอิงท่ีเช่ือถือได�  การ
คํานวณปริมาณงาน งบประมาณผิดพลาด ขาดการตรวจทานไม�ตรงตามแบบรูปท่ีทาง
ราชการกําหนด 
 
 
1.37.2  งานสถาปTตยกรรม 
 -  บุคลากรไม�ได�ผ�านการศึกษาหรือมีความรู�ความสามารถในงานอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากงานโยธา ไม�สามารถออกแบบงานสถาป;ตยกรรมท่ีมีความซับซ�อนได� 
 
 
1.37.3  งานผังเมือง  
 -  การละเลย เพิกเฉย ไม�ปฏิบัติตามหน�าท่ีท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
กําหนด 
  
 
 
 
1.38กิจกรรมด0านงานธุรการ 
 มีการควบคุมเพียงพอแล�ว ดําเนินการตามนโยบาย หนังสือสั่งการสําเร็จตาม
วัตถุประสงค% 
  
1.39กิจกรรมด0านงานสาธารณูปโภค 
 -  การประปาส�วนภูมิภาคเป�นผู�รับผิดชอบกิจการประปาภายในเขตเทศบาล 
 -  อุปกรณ%และเครื่องมือท่ีใช�ในการซ�อมแซมระบบสาธารณูปโภคยังไม�ครบ
สมบูรณ% หรือมีแต�ไม�สามารถใช�งานได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ เสี่ยงต�อการเกิดอันตรายใน
การปฏิบัติงาน  
 - ขาดบุคลากรรับผิดชอบโดยตรง 
1.40กิจกรรมด0านงานจัดสถานท่ีและการไฟฟ@าสาธารณะ 
 -  งานบริการไฟฟ@าสาธารณะไม�สามารถให�บริการได�ท่ัวถึง ครอบคลุมเขต
รับผิดชอบตลอดป6งบประมาณ 
 -  อุปกรณ%ป@องกันและเครื่องมือท่ีใช�ในการซ�อมแซมไฟฟ@ายังไม�ครบสมบูรณ% 
หรือมีแต�ไม�สามารถใช�งานได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ เสี่ยงต�อการเกิดอันตรายในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด0านงานป@องกนัและควบคุม
โรคติดต9อ 
- มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุ
วัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 
ผลการประเมินงานแบบแผนและก9อสร0าง 
งานวิศวกรรม 
-  การศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติม จะช�วยให�มี
พ้ืนฐานในงานท่ีไม� ชํานาญ ไม� คุ�นเคย ไม�
ปฏิเสธงานท่ีไม�ถนัดโดยท่ียังไม�ได�ทดลอง
ปฏิบัติด�วยตนเอง 
-  ก�อนใช�ราคากลางในท�องถ่ิน ควรสืบค�น
แหล�งราคาตามแหล�งท่ีทางราชการกําหนด 
 
งานสถาปTตยกรรม 
- เข�าร�วมอบรม ประชุม พบปะเครือข�าย
ผู�ปฏิบัติงาน เพ่ือนําความรู�มาประยุกต%ใช�กับ
งาน 
 
งานผังเมือง 
-  สร�างจิตสํานึกตระหนักรู� ถึงเหตุผลความ
จํ า เ ป� น  ป ร ะ โ ย ช น% ท่ี จ ะ ไ ด� รั บ จ า ก
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
-  เ พ่ิ ม ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ% เ ก่ี ย ว กั บ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป�นประจํา 
 
กิจกรรมด0านงานธุรการ 
-  มีการควบคุมเพียงพอแล�ว 
 
 
กิจกรรมด0านงานสาธารณูปโภค 
-  ออกสํารวจ ประชาสัมพันธ%และแจ�งให�
ประชาชนช� วย กันสอดส�อ งดู แล  รั กษา
สาธารณะสมบัติร�วมกัน  
 
 
กิจกรรมด0านงานจัดสถานท่ีและการไฟฟ@า
สาธารณะ 
-  จัดทําแผนงานในการติดตั้ ง  ซ�อมแซม 
บํา รุ ง รั กษาตามระยะ เ วลา ท่ี เหมาะสม 
ตรวจสอบ/ค�นหาเมื่อชํารุดเสียหายได�อย�าง
สะดวก รวดเร็ว 
-  จัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับอุปกรณ%
ไฟฟ@ าและอุปกรณ%ป@ อง กัน ท่ี ทันสมัย  ได�
มาตรฐาน ทนทาน มีคุณภาพอายุการใช�งาน
ยาวนาน 
- แต�งตั้ งบุคลากรรับผิดชอบงานโดยตรง 
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1.41กิจกรรมด0านงานสวนสาธารณะ 
 มีการควบคุมเพียงพอแล�ว ดําเนินการตามนโยบาย สําเร็จตามวัตถุประสงค% 
  

1.42กิจกรรมด0านงานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย 
 -  มีการควบคุมเพียงพอแล�ว ดําเนินการตามนโยบาย สําเร็จตามวัตถุประสงค% 
 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
สํานักปลัด 
     ๒.๑   กิจกรรมงานการเจ0าหน0าท่ี 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมายและดําเนินงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ% เช�น สถานการณ%การแพร�
ระบาดการตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019(โควิด-19) 
๒.๒   กิจกรรมงานนิติการ 
 -  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน งานเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย มีจํานวนมาก  
 - ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต�างๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ�อยครั้ง 
      ๒.๓   กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ 
   -  มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท�องถ่ินของเทศบาลตําบลป5าติ้วในแต�
ละป6งบประมาณ เป�นจํานวนมาก แต�การนําแผนพัฒนาฯเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติ โดยนําไป
บรรจุในเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ�ายประจําป6 ถูกจํากัดด�วยงบประมาณตามท่ีประมาณ
การตั้งจ�ายในแต�ละป6 ทําให�ไม�สามารถนําแผนพัฒนาเทศบาลในแต�ละป6งบประมาณ ท่ีตั้ง
ไว�ในแผนพัฒนา ไปดาํเนินการได�ท้ังหมด   
-   มีการใช�จ�ายเงินงบประมาณในบางหมวดรายจ�ายตามความจําเป�นท่ีต�องจ�ายตามความ
จําเป�นท่ีต�องจ�ายเกินงบประมาณท่ีตั้งไว� ทําให�มีการโอนเงินงบประมาณหลายครั้ง 
      -  การพิจารณาการตั้งงบประมาณรายจ�ายประจําป6 บางรายการ เจ�าหน�าท่ี
งบประมาณ พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ�าย บางรายการ ไม�เป�นไปตามรายจ�ายท่ีส�วน
ราชการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ�ายตามความจําเป�นท่ีต�องตั้งจ�ายตามภารกิจ หน�าท่ี 
ทําให�มีการโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป6หลายครั้ง 
      -  มีการเสนอแก�ไขเพ่ิมเตมิเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท�องถ่ิน เทศบาลตําบลป5าติ้ว 
จํานวนหลายครั้ง 
 

๒.๔   กิจกรรมงานกิจการสภา 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมสามารถจัดส�งเอกสาร
ได�ตรงตามกําหนด และถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย 
 

๒.๕   กิจกรรมงานส9งเสริมการมสี9วนร9วม 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว ประชาชนเข�ามีส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถ่ินเกินร�อย
ละท่ีกําหนด 
 

       ๒.๖   กิจกรรมงานด0านการเลือกต้ัง 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว ซ่ึงมีการดําเนินการตามข้ันตอน ตามหลักกฎหมาย
และระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง 
      -  กฎหมายระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบ�อยทําให�ยากต�อการทําความเข�าใจเจ�าหน�าท่ี
ต�องใช�ความละเอียดรอบคอบ ศึกษาและตดิตามข�อมูลข�าวสาร 
 

      ๒.๗   กิจการงานบริหารงานท่ัวไป 
      -  งานสารบรรณกลางอยู�ในความดูแลของปลัดเทศบาล 
 

      ๒.๘  กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร 

ตรวจสอบบํารุงรักษา/ซ�อมแซมเครื่องมือและ
ครุภัณฑ%ให�พร�อมใช�งานเสมอ 
 
กิจกรรมด0านงานสวนสาธารณะ 
-  มีการควบคุมเพียงพอแล�ว  
 

กิจกรรมด0านงานควบคุมและตรวจสอบการ
บําบัดน้ําเสีย 
-  มีการควบคุมเพียงพอแล�ว 
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      -  การควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว การปฏิบัติงานต�องยดึระเบียบกฎหมาย ถือปฏิบัตโิดย
เคร�งครดัข�อจํากัดทางกฎระเบียบกฎหมาย ทําให�ไม�สามารถอํานวยความสะดวกประชาชน
ได�ในบางครั้ง ท้ังน้ีได�ถือปฏิบัติตามมาตรการการป@องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส โคโร
นา 2019 (โควิด –19) อย�างเคร�งครัด 

๒.9  กิจกรรมป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  สาธารณภยั เป�นภัยท่ีสามารถเกิดข้ึนได�ตลอดเวลา ต�องเตรยีมความพร�อมรับ
สถานการณ%ตลอดเวลาแต�ได�มีการเตรียมความพร�อมรับสถานการณ% การเตรียมของ
เจ�าหน�าท่ี เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ% ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยมีการ
แต�งตั้งเจ�าหน�าท่ีเวร-ยาม ในการปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยดุราชการ ฯลฯ รวมถึง
การรับเรื่องจากประชาชนทางโทรศัพท%และการประสานงานผู�เก่ียวข�องและการรายงาน
โดยให�ทุกส�วนราชการในสังกัดจัดให�มีแบบคําร�องยื่นเรื่องต�างๆ ในส�วนท่ีเก่ียวข�อง ไว�
รองรับบริการให�ประชาชนเพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับประชาชน 
      ๒.10  กิจกรรมงานรักษาความสงบเรียบร0อย 
      -  เน่ืองจากความแตกต�างด�านความคิด วัฒนธรรมของบุคคลแตกต�างกัน ความคิดท่ี
หลากหลายซ่ึงอาจไม�ตรงกัน ซ่ึงต�องติดตามสถานการณ% ข�อมูลข�าวสาร และเตรียมความ
พร�อมตลอดเวลา 
 
๒.๑๑   กิจกรรมงานประชาสมัพันธ� 
      -  มีการปรับปรุงซ�อมแซมระบบเสียงตามสาย(เดมิ) เป�นระบบเสียงไร�สายท่ีสามารถ
เช่ือมต�อกับระบบเสียงตามสายเดมิได� ตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โดย
ดําเนินการตามงบประมาณรายจ�ายประจําป6ท่ีได�รับอนุมัต ิ

 
๒.๑๒  กิจกรรมดานงานสวัสดิการสังคม 
-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานต�องรบัผิดชอบหลายหน�าท่ี  
       (เดิมงานสวัสดิการสังคม อยู�สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลป5าติ้ว ตดัโอนภารกิจ
งานมาสังกัดสาํนักปลดัเทศบาล 5 เมษายน 2564) 
- ผู�สูงอายุบางรายไม�มาลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามประกาศ 
เน่ืองจากผู�สูงอายุบางรายไม�ได�อาศัยอยู�ในพ้ืนท่ี 
- ได�รับแจ�งข�อมลูการย�ายท่ีอยู�ของผู�สูงอายุจากงานทะเบียนราษฎร เป�นไปด�วยความล�าช�า 
และยังขาดการประสานงานจากงานทะเบียนราษฎรในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับโครงการจัด
สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ และผู�พิการ เป�นต�น 
     -  สภาพแวดล�อมในการปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎรปฏิบัติงาน ณ สํานักทะเบียน
ท�องถ่ินเทศบาลตําบลป5าติ้ว ณ ท่ีว�าการอําเภอป5าติ้ว แต�การปฏิบัตงิานของเจ�าหน�าท่ีมี
ลักษณะการปฏิบัติงานข้ึนตรงต�อปลัดเทศบาลตาํบลป5าติ้ว(นายทะเบียนท�องถ่ินเทศบาล
ตําบลป5าติ้ว)  ซ่ึงบางเรื่องไม�ได�เสนอหนังสือราชการผ�านสังกัดสํานักปลัดเทศบาล ทําให�
ส�วนราชการสังกัดไม�ทราบข�อมลูของงานทะเบียนราษฎร เป�นต�น 
 
๒.๑๓  กิจกรรมดานงานสังคมสงเคราะห) 
-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน เจ�าหน�าท่ีท่ีปฏิบัติงานต�องรบัผิดชอบหลายหน�าท่ี  
       (เดิมงานสังคมสงเคราะห% อยู�สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลป5าติ้ว ตดัโอน
ภารกิจงานมาสังกัดสํานักปลดัเทศบาล 5 เมษายน 2564) 
- เน่ืองจากงานด�านงานสังคมสงเคราะห%มีความเช่ือมโยงกับงานในสังกัดส�วนราชการอ่ืน
ด�วย เช�น งานบริการสาธารณสุขงานส�งเสริมสาธารณสุข งานส�งเสริมสุขภาพ งานบริการ
ทางการแพทย% งานสนับสนุนบริการทางการแพทย% กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม และ
งานท่ีเก่ียวข�องด�านงานสังคมสงเคราะห%ในภารกิจกองการศึกษา ซ่ึงต�องมีการประสานงาน
กันภายในสังกัดเทศบาลตําบลป5าติ้วรวมถึงหน�วยงานภายนอก เช�น สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย%จังหวัดยโสธร ศูนย%คุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึงจังหวัดยโสธร องค%การ
บริหารส�วนจังหวัดยโสธร เป�นต�น และการประสานผู�นําหมู�บ�านและส�วนราชการท่ี
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เก่ียวข�อง 
 

     2.14  กิจการงานสารบรรณกลาง 
 -  งานสารบรรณกลางอยู�ในความดูแลของปลดัเทศบาล 
กองการศึกษา 
     ๒.๑5 กิจกรรมงานด�านการเงินและงานพัสดุ  ของศูนย6พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป8าติ้วและ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป8าติ้ว พบว	า บุคลากรยังขาดความรู�ความชํานาญในการปฏิบัติงานด�าน
การเงินและพัสดุ 
๒.16  กิจกรรมงานด�านบริหาร  ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  พบว	าบุคลากรและเจ�าหน�าท่ียัง
ขาดความรู�ความเข�าใจในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป,งบประมาณ  และ
แผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา 
2.17  กิจกรรมด�านการศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการและการกีฬา  การดําเนินกิจกรรมบุคลากร
ในกองการศึกษามีน�อย ไม	เพียงพอต	อการปฏิบัติงานในหน�าท่ี  ซ่ึงได�รับงานจากส	วนอ่ืนซ่ึงอาจ
ส	งผลให�การปฏิบัติงานล	าช�า 
กองคลัง 
    ๒.18 กิจกรรม  ด0านการเงินและบัญช ี
     ๑. บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการเงินและบัญชีไม�เพียงพอ  
     ๒. ผู�ตรวจฎีกา  ผู�จ�ายเงิน และผู�บันทึกบัญชี เป�นบุคคล คนเดียวกัน 
 
๒.19 กิจกรรม ด0านงานพัสดุและทรัพย�สิน 
 บุคลากรผู�ปฏิบัติงานไม�ตรงกับสายงาน  
 
   ๒.20 กิจกรรม ด0านการบริหารงานคลงัและงบประมาณ 
๑.บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการบริหารงานคลังและงบประมาณไม�เพียงพอ 
๒. การเบิกจ�ายเงินไม�เป�นไปตามแผนการเบิกจ�าย 
 
  ๒.21 กิจกรรม ด0านงานธุรการ 
บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านงานธุรการไม�เพียงพอ 
 
2.22 กิจกรรม ด0านงานจัดเก็บและพัฒนารายได0 
กฎหมาย  ระเบียบ  มีการเปลี่ยนแปลง 
 
๒.23 กิจกรรม ด0านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
บุคคลากรผู�ปฏบัิติงานท่ีตรงกับสายงานยังไม�ได�เข�ารับการอบรม 
 
๒.24กิจกรรม ด0านงานจัดหาผลประโยชน�และทะเบียนพาณิชย� 
        มีการควบคุมเพียงพอแล�ว  บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมและถูกต�องตามระเบียบ
กฎหมาย 
     กองสาธารณสุข 
2.25   กิจกรรมด0าน กลุ9มงานส9งเสริมสขุภาพและสาธารณสขุ 
      -  พนักงานจ�างบางครั้งติดภารกิจอ่ืน หรืออุปกรณ%เครื่องมือมีไม�เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.26   กิจกรรมด0านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิง่แวดล0อม 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 
๒.27   กิจกรรมด0านงานศูนย�บริการสาธารณสุข 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
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๒.28  กิจกรรมด0านงานวางแผนสาธารณสขุ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
๒.29  กิจกรรมด0านงานรักษาความสะอาด 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมสามารถรักษาความ
สะอาด ความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมืองได�ตรงตามกําหนดเวลา และถูกต�องตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
 

๒.30  กิจกรรมด0านงานธุรการ 
- มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว งานสารบัญ งานเบิกจ�ายเงินเดือน งานค�าจ�าง งานดูแล
รักษา และเบิกจ�ายพัสดุ ครภุัณฑ%บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 

๒.31   กิจกรรมด0านงานสัตว�แพทย� 
      -  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน งานเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย มจํีานวนมาก 
 

๒.32   กิจกรรมด0านงานส9งเสริมสุขภาพ 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุก
กระบวนงาน ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 

๒.33   กิจกรรมด0านงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว งานเก็บรวมขยะมูลฝอย ควบคุมสถานท่ีกําจัดมูลฝอย งาน
ขนถ�ายและกําจัดสิ่งปฏิกูล  บรรลวัุตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาล 
 

๒.34   กิจกรรมด0านงานวิชาการและแผนงานสาธารณสขุ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุกกระบวนงาน 
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
๒.35   กิจกรรมด0านงานเผยแพร9และจัดฝRกอบรม 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุก
กระบวนงาน ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
๒.36กิจกรรมด0านงานป@องกันและควบคุมโรคติดต9อ 
      -  การวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต 
และงานเสริมสร�าง ภมูิคุ�มกันโรค มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลวัุตถุประสงค%การ
ควบคุม และถูกต�อง 
กองช9าง 
2.37กิจกรรมด0านงานแบบแผนและก9อสร0าง 
2.37.1  งานวิศวกรรม 
-  การคํานวณ ออกแบบโครงสร�างวิศวกรรมท่ีมีความยุ�งยากซับซ�อน ไม�เป�นไปตามหลัก
วิชาการ 
-  รายละเอียดการคํานวณประมาณการไม�มีแหล�งอ�างอิงท่ีเช่ือถือได�  การคํานวณปริมาณ
งาน งบประมาณผิดพลาด ขาดการตรวจทานไม�ตรงตามแบบรูปท่ีทางราชการกําหนด 
-  เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องควรไม�มีการตรวจสอบอย�างรอบคอบเพียงพอ  ไม�แก�ไขปรับปรุงใน
ส�วนท่ีผิดพลาดท่ีอาจเกิดซํ้าอีกในอนาคต 
 
2.37.2  งานสถาปTตยกรรม 
 -  ไม�พยายามเพ่ิมองค%ความรู� ตามเทคโนโลยีสมัยใหม�ท่ีจะช�วยให�งานออกแบบ 
งานสํารวจ วิเคราะห% เป�นไปอย�างถูกต�อง มีมาตรฐาน 
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2.37.3  งานผังเมือง  
 -  ผู�ปฏิบัติงานละเลย เพิกเฉย ไม�ปฏิบัติตามหน�าท่ีท่ีพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารกําหนด 
 
2.38กิจกรรมด0านงานธุรการ 
 -  มีการควบคุมเพียงพอแล�ว ดําเนินการตามนโยบาย สําเร็จตามวัตถุประสงค% 
 
2.39กิจกรรมด0านงานสาธารณูปโภค 
 -  การให�บริการเป�นไปอย�างล�าช�า เน่ืองจากหน�วยงานท่ีรับผิดชอบและ
หน�วยงานเจ�าของพ้ืนท่ีไม�ใช�หน�วยงานเดียวกัน 
 -  ใช�งบประมาณโดยขาดการวางแผน โดยปกติแล�วการปรับปรุงซ�อมแซมมักจะ
ต�องดําเนินการหลังฤดูฝนซ่ึงเป�นช�วงปลายป6งบประมาณ 
 
2.40กิจกรรมด0านงานจัดสถานท่ีและการไฟฟ@าสาธารณะ 
 -  การตั้งงบประมาณรายจ�ายสําหรับซ้ือมีจํากัด เน่ืองจากต�องจัดสรรไปบริหาร
จัดการด�านอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจไม�เพียงพอต�อความต�องการหรือไม�สามารถซ้ืออุปกรณ%ไฟฟ@า 
อุปกรณ%ป@องกันอันตรายท่ีได�มาตรฐาน ทนทาน มีคุณภาพอายุการใช�งานยาวนานนาน ซ่ึง
จะเป�นการประหยัดงบประมาณอีกทางหน่ึง 
 -  เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานไม�ได�ศึกษา ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกับการติดตั้งไฟฟ@า
ให�ถูกต�องตามหลักของการไฟฟ@าส�วนภูมิภาค ทําให�การติดตั้งไฟฟ@าสาธารณะอาจเกิด
อันตรายต�อตัวผู�ปฏิบัติงานและประชาชนในพ้ืนท่ีได� 
 
2.41กิจกรรมด0านงานสวนสาธารณะ 
 -  มีการควบคุมเพียงพอแล�ว ดําเนินการตามนโยบาย สําเร็จตามวัตถุประสงค% 
 
2.42กิจกรรมด0านงานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย 
 -  มีการควบคุมเพียงพอแล�ว ดําเนินการตามนโยบาย สําเร็จตามวัตถุประสงค% 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
         สํานักปลัด 
๓.๑   กิจกรรมงานการเจ0าหน0าท่ี 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย และดําเนินงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ% เช�น สถานการณ%การแพร�
ระบาดการตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019(โควิด-19) 
๓.๒   กิจกรรมงานนิติการ 
  -  เน่ืองจาก ไม�มีบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน สรรหาบุคลากรมาทําหน�าท่ี 
 
 ๓.๓   กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ 
  -  กําหนดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณในแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลป5าติ้วให�สอดคล�อง
กับสถานะทางการคลังของเทศบาล 
       -  การพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ�ายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการในแต�ละ
หมวดรายจ�ายให�เพียงพอกับรายจ�ายจริง ท่ีมีความจําเป�นต�องจ�าย 
 

       ๓.๔   กิจกรรมงานกจิการสภา 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมสามารถจัดส�งเอกสาร
ได�ตรงตามกําหนด และถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย 
 
๓.๕   กิจกรรมงานส9งเสริมการมสี9วนร9วม 
      -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว การกําหนดสดัส�วนประชาคมท�องถ่ินระดับชุมชน 
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หมู�บ�าน และระดับตําบล 
      -  การประชาสัมพันธ%ให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน       
 
       ๓.๖   กิจกรรมงานด0านการเลือกต้ัง 
      -  เน่ืองจากกฎระเบียบ กฎหมาย มีการเปลีย่นแปลง การพิจารณาจัดส�งเจ�าหน�าท่ี
เข�ารับการฝQกอบรมตามหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประโยชน%สูงสุด
ต�อองค%กร และศึกษาระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานต�อไป 
 
  ๓.๗   กิจกรรมงานบริหารงานท่ัวไป 
    -  งานสารบรรณกลางอยู�ในความดูแลของปลดัเทศบาล 
 
      ๓.๘   กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว ประชาสัมพันธ%ให�ประชาชนทราบในภารกิจของเทศบาล 
และการปฏิบัติงานต�องยึดระเบียบ กฎหมาย ต�องปฏิบัติตามโดยเคร�งครัด ข�อจํากัดทาง
กฎระเบียบกฎหมาย ทําให�ไม�สามารถอํานวยความสะดวกประชาชนได�ในบางครั้ง ท้ังน้ีได�
ถือปฏิบัติตามมาตรการการป@องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด –

19) อย�างเคร�งครดั 

๓.9  กิจกรรมป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      -  มีการเตรียมความพร�อมรบัสถานการณ% สาธารณภัยต�างๆ 
การเตรียมพร�อมด�านเจ�าหน�าท่ี วัสดุ อุปกรณ% เครื่องมือ เครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน  
        -    มีคําสั่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให�เจ�าหน�าท่ีเตรียมความพร�อมรับ
สถานการณ% การจัดเจ�าหน�าท่ีเวรยามประจําวัน ประจําหน�วยกู�ชีพเทศบาลตําบลป5าติ้ว 
 
๓.10กิจกรรมงานรักษาความสงบเรียบร0อย 
      -  ต�องมีการติดตามสถานการณ%  ติดตามข�อมลูข�าวสาร    ทุกช�องทาง  รวมถึงข�อมูล
ข�าวสาร ป;จจัยภายนอกท่ีมผีลกระทบส�งผลมาสู�พ้ืนท่ี  มีการประชาสมัพันธ%ให�คนในชุมชน
ได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารท่ีเป�นประโยชน% ทําความเข�าใจกับประชาชน ให�ทราบถึงสถานการณ%
แวดล�อมท่ีอาจส�งผลกระทบต�อคนในชุมชน และเตรยีมความพร�อมรบัมือและป@องกันไม�ให�
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ฯลฯ 
 

๓.๑๑   กิจกรรมงานประชาสมัพันธ� 
      -  มีการปรับปรุงซ�อมแซมระบบเสียงตามสาย(เดมิ) เป�นระบบเสียงไร�สายท่ีสามารถ
เช่ือมต�อกับระบบเสียงตามสายเดมิได� ตามโครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โดย
ดําเนินการตามงบประมาณรายจ�ายประจําป6ท่ีได�รับจัดสรรแต�ละป6  
 

๓.๑๒กิจกรรมดานงานสวัสดิการสังคม 
-  เปRดกรอบตําแหน�งงานตามสายงาน/สรรหาพนักงาน 
       (เดิมงานสวัสดิการสังคม อยู�สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลป5าติ้ว ตดัโอนภารกิจ
งานมาสังกัดสาํนักปลดัเทศบาล 5 เมษายน 2564) 
-  เน่ืองจากกฎระเบียบ  กฎหมาย  มีการเปลีย่นแปลงอยู	เรื่อยๆ จึงควรจัดส	งเจ�าหน�าท่ี
เข�ารับการฝ=กอบรมตามหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประโยชน6สูงสุด
ต	อองค6กร  และศึกษาระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเตมิในการปฏิบัติงานต	อไป 
- การประกาศประชาสมัพันธ%เสยีงตามสาย/ไร�สาย ผู�นําหมู�บ�าน เว็บไซต%เทศบาล เฟสบุSค
เทศบาล/ไลน%กลุ�มชุมชน 
     - ได�แจ�งประสานงานทะเบียนราษฎรได�ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข�อง 
     - มีการทําความเข�าใจเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในสังกัด 
 

๓.๑๓กิจกรรมดานงานสังคมสงเคราะห) 
-  เปRดกรอบตําแหน�งงานตามสายงาน/สรรหาพนักงาน 
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       (เดิมงานสังคมสงเคราะห% อยู�สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลป5าติ้ว ตดัโอน
ภารกิจงานมาสังกัดสํานักปลดัเทศบาล 5 เมษายน 2564) 
-  เน่ืองจากกฎระเบียบ  กฎหมาย  มีการเปลีย่นแปลงอยู	เรื่อยๆ จึงควรจัดส	งเจ�าหน�าท่ี
เข�ารับการฝ=กอบรมตามหลักสูตรท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดประโยชน6สูงสุด
ต	อองค6กร  และศึกษาระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเตมิในการปฏิบัติงานต	อไป 
- การประกาศประชาสมัพันธ%เสยีงตามสาย/ไร�สาย ผู�นําหมู�บ�าน เว็บไซต%เทศบาล เฟสบุSค
เทศบาล/ไลน%กลุ�มชุมชน 
   - มีการประสานงานในสังกัดเทศบาลตําบลป5าติ้วและหน�วยงานภายนอก ผู�นําหมู�บ�าน/
ชุมชน เป�นต�น 
 
     ๓.14  กิจการงานสารบรรณกลาง 
 -  งานสารบรรณกลางอยู�ในความดูแลของปลดัเทศบาล 
      กองการศึกษา 
3.15ดานการเงินและงานพัสดุของศูนย)พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป-าต้ิว และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลป-าต้ิว 
ดําเนินการโดยออกคําสั่งมอบหมายงานท่ีชัดเจน  ครอบคลุมงานพัสดุ  การเงินและบัญชี  และมีการ
จัดส	งบุคลากรเข�าร	วมฝ=กอบรมเพ่ิมเติมในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานจาก
ผู�บังคับบัญชาเบ้ืองต�นเป5นระยะ  และให�ถือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย	าง
เคร	งครัด 
3.16กิจกรรมงานดานบริหารและดําเนินการในการจดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
ดําเนินการโดยให�บุคลากรท่ีเก่ียวข�องศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติมจากระเบียบ  หนังสือสั่งการจากกรม
ส	งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  และดําเนินการจัดทําตามแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจําป,งบประมาณ  และแผนปฏิบัติการประจําป,การศึกษา  ของกรมส	งเสริมการ
ปกครองท�องถ่ิน 
 
       กองคลัง 
๓.17กิจกรรม  ด0านการเงินและบัญช ี
๑ บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการเงินและบัญชีไม�เพียงพอ  
๒ ผู�ตรวจฎีกา  ผู�จ�ายเงิน และผู�บันทึกบัญชี เป�นบุคคล คนเดียวกันจึงแบ�งแยกงานออก
จากกัน 
 

๓.18กิจกรรม ด0านงานพัสดุและทรัพย�สิน 
บุคลากรผู�ปฏิบัติงานไม�ตรงกับสายงานสรรหาบุคลากรมาทําหน�าท่ี 
 

๓.19 กิจกรรม ด0านการบริหารงานคลังและงบประมาณ 
๑บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการบรหิารงานคลังและงบประมาณไม�เพียงพอสรรหาบุคลากร
มาทําหน�าท่ี 
๒ การเบิกจ�ายเงินไม�เป�นไปตามแผนการเบิกจ�ายประชาสัมพันธ%ให�เบิกจ�ายตามแผนงาน 
 

๓.20 กิจกรรม ด0านงานธุรการ 
บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านงานธุรการไมตรงกับสายงาน  จัดส�งบุคลากรเข�าอบรม  
 

๓.21 กิจกรรม ด0านงานจัดเก็บและพัฒนารายได0 
กฎหมาย  ระเบียบ  มีการเปลี่ยนแปลง 
 
๓.22 กิจกรรม ด0านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
บุคคลากรผู�ปฏบัิติงานท่ีตรงกับสายงานยังไม�ได�เข�ารับการอบรมจัดส�งบุคลากรเข�าอบรม 
 
๓.23 กิจกรรม ด0านงานจัดหาผลประโยชน�และทะเบียนพาณิชย� 
         มีการควบคุมเพียงพอแล�ว  บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมและถูกต�องตามระเบียบ
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กฎหมาย 
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล0อม 
     3.24กิจกรรมด0าน กลุ9มงานส9งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  ปรับเปลี่ยนเวลาในการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับหน�วยงานเทศบาลตําบลป5าติ้ว และ
กองจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของแต�ละฝ5ายภายในกองสาธารณสุข พร�อมท้ังมีการจัดหา
อุปกรณ%เครื่องมือให�เพียงพอต�อการปฏิบัติงาน 
 

๓.25  กิจกรรมด0านงานสขุาภิบาลและอนามัยสิง่แวดล0อม 
 -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
๓.26   กิจกรรมด0านงานศูนย�บริการสาธารณสุข 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 

๓.27  กิจกรรมด0านงานวางแผนสาธารณสขุ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
๓.28  กิจกรรมด0านงานรักษาความสะอาด 
 -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมสามารถรักษาความสะอาด 
ความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมืองได�ตรงตามกําหนดเวลา และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
๓.29  กิจกรรมด0านงานธุรการ 
- มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว งานสารบัญ งานเบิกจ�ายเงินเดือน งานค�าจ�าง งานดูแล
รักษา และเบิกจ�ายพัสดุ ครภุัณฑ%บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 
 
๓.30   กิจกรรมด0านงานสัตว�แพทย� 
 -  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน งานเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย มีจํานวนมาก 
 
๓.31   กิจกรรมด0านงานส9งเสริมสุขภาพ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุกกระบวนงาน 
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 
๓.32   กิจกรรมด0านงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว งานเก็บรวมขยะมูลฝอย ควบคุมสถานท่ีกําจัดมูลฝอย งาน
ขนถ�ายและกําจัดสิ่งปฏิกูล  บรรลวัุตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาล 
 
๓.33   กิจกรรมด0านงานวิชาการและแผนงานสาธารณสขุ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุกกระบวนงาน 
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 
๓.34   กิจกรรมด0านงานเผยแพร9และจัดฝRกอบรม 
  -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุก
กระบวนงาน ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
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๓.35   กิจกรรมด0านงานป@องกนัและควบคุมโรคติดต9อ 
 -  การวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมูลฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต และ
งานเสริมสร�าง ภูมิคุ�มกันโรค  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม 
และถูกต�อง 
 
        กองช9าง 
3.36กิจกรรมด0านงานแบบแผนและก9อสร0าง 
3.36.1  งานวิศวกรรม 
 -  มอบหมาย/สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติม เข�าร�วมอบรมพัฒนา
บุคลากรด�านต�าง ๆ  
 -  เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องควรมีการตรวจสอบก�อนเสนอผู�บังคับบัญชาตามลําดับ
ช้ัน กระตุ�นความตระหนักรู�ในการรับผิดชอบความผิดพลาด 
 -  มีการเก็บเอกสารประกอบการคํานวณอย�างเป�นระบบ สามารถค�นหาเพ่ือ
อ�างอิงภายหลังได�โดยง�าย 
 

3.36.2  งานสถาปTตยกรรม 
 -  ให�เจ�าหน�าท่ีศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติม เข�าร�วมอบรมพัฒนาบุคลากรด�านต�าง ๆ 
รวมถึงการศึกษาเพ่ิมเติมด�วยตนเอง 
 

3.36.3  งานผังเมือง  
 -  การละเลย เพิกเฉย ไม�ปฏิบัติตามหน�าท่ีท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
กําหนด 
 -  เพ่ิมการประชาสัมพันธ%เก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การนําข�อ
กฎหมายไปพูดหรือนําเสนอในการประชุมประชาคม และโอกาสท่ีเหมาะสมต�าง ๆ ใน
ชุมชนเป�นประจํา 
 -  มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากผู�บังคับบัญชาหรือผู�ท่ีมีความรู� ประสบการณ% 
และให�แก�ไขในส�วนท่ีผิดพลาดโดยทันที 
 
 
3.37กิจกรรมด0านงานธุรการ 
 มีการควบคุมเพียงพอแล�ว ดําเนินการตามนโยบาย สําเร็จตามวัตถุประสงค% 
 
3.38กิจกรรมด0านงานสาธารณูปโภค 
 -  ติดต�อประสานงานเบ้ืองต�นผ�านโทรศัพท% โซเชียลมีเดียระหว�างเจ�าหน�าท่ีของ
ท้ังสองหน�วยงานโดยตรง 
 -  มีการจัดทําแผนงานในการติดตั้ง ซ�อมแซม บํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ตรวจสอบ/ค�นหาเมื่อชํารุดเสียหายได�อย�างสะดวก รวดเร็ว 
 
3.39กิจกรรมด0านงานจัดสถานท่ีและการไฟฟ@าสาธารณะ 
 -  จัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับวัสดุอุปกรณ%ไฟฟ@าท่ีมีความทนทาน มี
คุณภาพอายุการใช�งานยาวนาน  
 -  ส�งเสริมและพัฒนาให�เจ�าหน�าท่ีเข�ารับการอบรมด�านไฟฟ@าเป�นการเฉพาะทาง 
และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ%ของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องอยู�เสมอ 
 
3.40กิจกรรมด0านงานสวนสาธารณะ 
 -  มีการควบคุมเพียงพอแล�ว ดําเนินการตามนโยบาย สําเร็จตามวัตถุประสงค% 
 
3.41กิจกรรมด0านงานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดน้ําเสีย 
 -  มีการควบคุมเพียงพอแล�ว ดําเนินการตามนโยบาย สําเร็จตามวัตถุประสงค% 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักปลัด 
 -  นําระบบสารสนเทศและการสือ่สาร ท้ังระบบอินเตอร%เน็ต ,วิทยสุื่อสาร,โทรทัศน%,
โทรศัพท%,โทรสาร และการสื่อสารผ�านช�องทางต�างๆ ท่ีมีอย�างหลากหลาย อาทิ เว็บไซต% 
เฟสบุSค ของหน�วยงาน ไลน%กลุ�มต�างๆนอกเหนือจากการประชาสมัพันธ%ข�อมูลข�าวสาร ผ�าน
ระบบเสียงตามสาย/ไร�สาย หอกระจายข�าวหมู�บ�าน การลงพ้ืนท่ีของผู�บริหาร พนักงาน
เทศบาล เจ�าหน�าท่ี การจัดประชุมต�างๆ ฯลฯการติดต�อประสานงานท้ังภายในและ
ภายนอก เป�นเครื่องมือช�วยในทํางาน  ดังน้ี 
๔.๑   กิจกรรมงานการเจ0าหน0าท่ี 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย และดําเนินงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ% เช�น สถานการณ%การแพร�
ระบาดการตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019(โควิด-19) 
 
๔.๒   กิจกรรมงานนิติการ 
      -  ติดตามข�อมูลข�าวสารศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ให�ทันเหตุการณ%และเป�นป;จจุบัน 
เพ่ือการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ 
 
๔.๓   กิจกรรมงานแผนและงบประมาณ 
 -  การศึกษาข�อมูล ข�าวสาร จากช�องทางต�างๆท่ีมี อย�างหลากหลาย อาทิ เว็บไซต% 
เฟสบุSคไลน%กลุ�มต�างๆ ข�าว โทรทัศน% วิทยุ เป�นต�น 
-  การประชาสัมพันธ%ให�ประชาชนเข�ามีส�วนร�วม ในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลป5า
ติ้วทุกรูปแบบ เผยแพร�ข�อมลูข�าวสารให�ประชาชนทราบ เสยีงตามสาย  หอกระจายข�าว
ชุมชน แผ�นพับ การจัดประชุมในชุมชน ไลน%กลุ�มชุมชนท่ีมี ไลน%กลุ�มต�างๆ  เว็บไซต% 
เฟสบุSค  หน�วยงานเทศบาลตําบลป5าติ้ว และสํารวจข�อมลูเพ่ิมเตมิจากสภาพแวดล�อม
ภายในและสภาพแวดล�อมภายนอก ศึกษาแหล�งข�อมูลเพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณ
จากเว็บไซต% ข�าว โทรทัศน% วิทยุ เป�นต�น 
 

 
๔.๔   กิจกรรมงานกิจการสภา 
 -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมสามารถจัดส�งเอกสารได�ตรง
ตามกําหนด และถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย 
 

๔.๕   กิจกรรมงานส9งเสริมการมสี9วนรวม 
- มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว ประชาสัมพันธ%ให�ประชาชน      เข�ามีส�วนร�วม ในการ
พัฒนาท�องถ่ินผ�านสื่อต�าง ๆ ของเทศบาล การจัดโครงการฝQกอบรมและฝQกปฏิบัติพัฒนา
บุคลากร 
 

๔.๖   กิจกรรมงานการเลือกต้ัง 
  -   ติดตามข�อมลูข�าวสาร ระเบียบ กฎหมาย ให�ทันเหตุการณ% เป�นป;จจุบัน เพ่ือการ
ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๗   กิจการงานบริหารงานท่ัวไป 
 -  ติดตามข�อมูลข�าวสารศึกษา ระเบียบ ให�ทันเหตุการณ% 
และเป�นป;จจุบัน เพ่ือการทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๘  กิจกรรมงานทะเบียนราษฎร 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว 
 -  ติดตามข�อมูลข�าวสารศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ให�ทันเหตุการณ%และเป�นป;จจุบัน เพ่ือ
การทํางานอย�างมีประสิทธิภาพ 
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-  ประชาสัมพันธ%ให�ประชาชนเข�าใจในบทบาทหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีเทศบาลและเจ�าหน�าท่ี
ของอําเภอ ช�องบริการของสํานักทะเบียนท�องถ่ิน การอํานวยความสะดวกท่ัวไป 
 

๔.9  กิจกรรมป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังระบบอินเตอร%เน็ต วิทยุสื่อสาร โทรทัศน% 
โทรศัพท% โทรสาร มาช�วยในการทํางานและประชาสัมพันธ%ให�ความรู�ประชาชนทางเสียง
ตามสาย/ไร�สาน      เว็บไซด%  เฟสบุSคของหน�วยงาน  ไลน%กลุ�มต�างๆ/การจัดประชุม 
 

๔.10 งานรักษาความสงบเรียบร0อยและ ความมั่นคง 
-  มีการรับทราบข�อมลู ข�าวสาร  ผ�านช�องทางต�างๆ เช�นหนังสือราชการ  ช�องทางเว็บไซต% 
อินเตอร%เน็ตไลน%เฟซบุSค  วิทยุ ช�องทางไลน%กลุ�มต�างๆ ท่ีมี ฯลฯ  ทําให�ทราบสถานการณ%
ความเคลื่อนไหวเหตุการณ%บ�านเมอืง สภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายนอก  
โดยมีการประชาสัมพันธ%ให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลข�าวสารท่ีจําเป�นและเป�นประโยชน% 
เตรียมพร�อมรับสถานการณ%ต�างๆ  
 

๔.๑๑   กิจกรรมงานประชาสมัพันธ� 
 -  เผยแพร� ข�อมูลข�าวสารของทางราชการผ�านช�องทางต�างๆ ท่ีมีอย�างหลากหลาย อาทิ 
เว็บไซต% เฟสบุSค ของหน�วยงาน ไลน%กลุ�มต�างๆ ระบบเสียงตามสาย/ไร�สาย หอกระจายข�าว
ชุมชน การลงพ้ืนท่ีของผู�บริหาร พนักงานเทศบาล เจ�าหน�าท่ี การจัดประชุมต�างๆ  หนังสือ  
การปRดประกาศในชุมชน  การติดต�อประสานผู�นําชุมชน/หมู�บ�าน  เป�นต�น เพ่ือเผยแพร�
ข�อมูลได�อย�างหลากหลาย หลายช�องทาง เพ่ือให�ประชาชนได�รับข�อมูลข�าวสาร ต�างๆ 
อย�างท่ัวถึง ฯลฯ 
 

๔.๑๒  กิจกรรมดานงานสวัสดิการสังคม 
-  การศึกษาข�อมูล ข�าวสาร จากช�องทางต�างๆท่ีมี อย�างหลากหลาย อาทิ เว็บไซต% 
เฟสบุSคไลน%กลุ�มต�างๆ ข�าว โทรทัศน% วิทยุ เป�นต�น 
 -  การประชาสัมพันธ%ให�ประชาชนให�รับรู�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ เก่ียวกับการรับสวัสดิการ
ต�างๆ จากเทศบาล/รัฐบาล ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น ระบบเสียงตามสาย/ไร�สาย แผ�นพับ 
การประชุมต�างๆ หอกระจ�ายข�าวหมู�บ�าน เว็บไซต% เฟสบุSคไลน%กลุ�มต�างๆ ของหน�วยงาน
เทศบาลตาํบลป5าติ้ว 
๔.๑๓ กิจกรรมดานงานสังคมสงเคราะห) 
  -  การศึกษาข�อมูล ข�าวสาร จากช�องทางต�างๆท่ีมี อย�างหลากหลาย อาทิ เว็บไซต% 
เฟสบุSคไลน%กลุ�มต�างๆ ข�าว โทรทัศน% วิทยุ เป�นต�น 
 -  การประชาสัมพันธ%ให�ประชาชนให�รับรู�ข�อมูลข�าวสารต�างๆ เก่ียวกับการรับสวัสดิการ
ต�างๆ จากเทศบาล/รัฐบาล ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น ระบบเสียงตามสาย/ไร�สาย แผ�นพับ 
การประชุมต�างๆ หอกระจ�ายข�าวหมู�บ�าน เว็บไซต% เฟสบุSคไลน%กลุ�มต�างๆ ของหน�วยงาน
เทศบาลตาํบลป5าติ้ว 
 
๔.14  กิจการงานสารบรรณกลาง 
 -  งานสารบรรณกลางอยู�ในความดูแลของปลดัเทศบาล 
 

 
กองการศึกษา 
  -มีการนําระบบอินเตอร6เน็ตมาใช�ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ  การสื่อสารการติดต	อข�อมูล
ข	าวสาร  ระเบียบหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวข�อง  จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได�ทันต	อ
เวลาท่ีกําหนด  และมีการติดต	อประสานงานทางโทรศัพท6  โทรสารไปยังบุคคล  หน	วยงานต	างๆ  
เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีชัดเจน  ส	งผลให�การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  และบรรลุวัตถุประสงค6
ขององค6กร 
 

กองคลงั 
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-ปรับปรุงคําสั่งแบ	งงานให�มีความชัดเจน  โดยตรวจข�อมลูเพ่ิม เติมจากสภาพแวดล�อม
ภายในและภายนอก 
  -ตรวจสอบข�อมูลข	าวสาร  เพ่ือรองรับหนังสือสั่งการและกฎ ระเบียบต	างๆ ท่ีเก่ียวข�อง     
   ๔.15กิจกรรม  ด0านการเงินและบัญช ี
ติดตามข�อมูลข�าวสารให�ทันเหตุการณ%  ศึกษาระเบียบกฎหมายให�เป�นป;จจุบัน    จัดหา
เครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย 
 
 ๔.16กิจกรรม ด0านงานพัสดุและทรัพย�สิน 
 ติดตามข�อมลูข�าวสารให�ทันเหตุการณ%  ศึกษาระเบียบกฎหมายให�เป�นป;จจุบันจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย 
 
   ๔.17 กิจกรรม ด0านการบริหารงานคลงัและงบประมาณ 
ติดตามข�อมูลข�าวสารให�ทันเหตุการณ%  ศึกษาระเบียบกฎหมายให�เป�นป;จจุบันจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัยประชาสัมพันธ%ให�เบิกจ�ายตามแผนงาน 
 
๔.18 กิจกรรม ด0านงานธุรการ 
บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านงานธุรการไม�ตรงกับสายงาน  จัดส�งบุคลากรเข�าอบรม  ตดิตาม
ข�อมูลข�าวสารให�ทันเหตุการณ%   
 
   ๔.19 กิจกรรม ด0านงานจัดเกบ็และพัฒนารายได0 
ศึกษากฎหมาย  ระเบียบ  มีการเปลี่ยนแปลงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย 
 
   ๔.20 กิจกรรม ด0านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สนิ 
ติดตามข�อมูลข�าวสารให�ทันเหตุการณ%  ศึกษาระเบียบกฎหมายให�เป�นป;จจุบันจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย 
 
 

 ๔.21 กิจกรรม ด0านงานจัดหาผลประโยชน�และทะเบียนพาณิชย� 
         มีการควบคุมเพียงพอแล�ว  บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมและถูกต�องตามระเบียบ
กฎหมาย 
     ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน – การเบิกจ�าย เงิน การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๔๗  และเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒.ระเบียบของกรมการปกครองว�าด�วยการบันทึกบัญชีการจัด ทําทะเบียนและรายงาน
การเงินของอปท.พ.ศ.๒๕๕๘ 
๓.การปฏิบัตติามข�อบัญญัติ เรื่องงบ ประมาณรายจ�ายประจําป6และงบประมาณรายจ�าย
เพ่ิมเตมิ 
๔.กฎหมาย  หนังสือสั่งการ และระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 
กองสาธารณสุขและสิง่แวดล0อม 
      -  นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังระบบอินเตอร%เน็ต ,วิทยุสื่อสาร,โทรทัศน%,
โทรศัพท%,โทรสาร มาช�วยในการทํางาน และมีการประชาสัมพันธ%ข�อมูลข�าสาร ให�ความรู�
ประชาชนผ�านระบบเสียงตามสาย เพ่ือให�ประชาชนรับรู� ข�อมูลและข�าวสาร โครงการ
พัฒนาบุคลากร การติดต�อประสานงานท้ังภายในและภายนอก เป�นเครื่องมือช�วยในการ
บริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
      4.22กิจกรรมด0าน กลุ9มงานส9งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
-  สํารวจข�อมูลเ พ่ิมเติมจากสภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายนอก 
ประชาสัมพันธ%ให�ประชาชนเข�ามีส�วนร�วมในกลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุขใน
งานด�านต�างๆ เช�น งานอนามัยแม�และเด็ก งานสาธารณสุข งานโภชนาการ และงาน
ควบคุมป@องกันโรคติดต�อ ฯลฯ 
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 -  มีระบบการสื่อสาร เพ่ือให�เกิดความสัมพันธ%และความเข�าใจท่ีดีระหว�างบุคคลท่ีมีหน�าท่ี
เก่ียวข�องกัน หรือระหว�างผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน 
๔.23   กิจกรรมด0านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิง่แวดล0อม 
 -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 

๔.24   กิจกรรมด0านงานศูนย�บริการสาธารณสุข 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 

๔.25  กิจกรรมด0านงานวางแผนสาธารณสขุ 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 

๔.26  กิจกรรมด0านงานรักษาความสะอาด 
 -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุมสามารถรักษาความสะอาด 
ความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมืองได�ตรงตามกําหนดเวลา และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 

๔.27  กิจกรรมด0านงานธุรการ 
- มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว งานสารบัญ งานเบิกจ�ายเงินเดือน งานค�าจ�าง งานดูแล
รักษา และเบิกจ�ายพัสดุ ครภุัณฑ%บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 

๔.28 กิจกรรมด0านงานสัตว�แพทย� 
 -  ขาดแคลนบุคลากรท่ีตรงตามสายงาน งานเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย มีจํานวนมาก 
 

๔.29 กิจกรรมด0านงานส9งเสริมสขุภาพ 
 -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุก
กระบวนงาน ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 

๔.30กิจกรรมด0านงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว งานเก็บรวมขยะมูลฝอย ควบคุมสถานท่ีกําจัดมูลฝอย งาน
ขนถ�ายและกําจัดสิ่งปฏิกูล  บรรลวัุตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องตามหลักวิชาการ
สุขาภิบาล 
 

๔.31กิจกรรมด0านงานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข 
-  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุกกระบวนงาน 
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 
๔.32   กิจกรรมด0านงานเผยแพร9และจัดฝRกอบรม 
 -  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และถูกต�องทุก
กระบวนงาน ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 

๔.33   กิจกรรมด0านงานป@องกนัและควบคุมโรคติดต9อ 
-  การวางแผนครอบครัว งานสาธารณสุขมลูฐาน งานโภชนาการ งานสุขภาพจิต และงาน
เสรมิสร�าง ภูมิคุ�มกันโรค  มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล�ว บรรลุวัตถุประสงค%การควบคุม และ
ถูกต�อง 
 

      กองช9าง 
-  นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังระบบอินเตอร%เน็ต ,วิทยุสื่อสาร,โทรทัศน%,
โทรศัพท%,โทรสาร มาช�วยในการทํางาน และมีการประชาสัมพันธ%ข�อมูลข�าสาร ให�ความรู�
ประชาชนผ�านระบบเสียงตามสาย เพ่ือให�ประชาชนรับรู� ข�อมูลและข�าวสาร โครงการ
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พัฒนาบุคลากร การติดต�อประสานงานท้ังภายในและภายนอก เป�นเครื่องมือช�วยในการ
บริหารความเสี่ยง ดังน้ี 
4.34  ข0อมูลสารสนเทศและการสื่อสารกองช9าง 
 -  มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถ�วนเหมาะสมและช�วยตัดสินใจได�ทันเวลา 
update ข�อมูลในระบบสารสนเทศอยู�เสมอ  
 -  ผู�บริหารได�รับการรายงานข�อมูลจากแหล�งภายในและภายนอกท่ีเหมาะสม  
 -  ผู�ปฏิบัติงานได�รับสารสนเทศท่ีเก่ียวข�องกับงานตามหน�าท่ีความรับผิดชอบ
อย�างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา  
 -  มีระบบการสื่อสาร เพ่ือให�เกิดความสัมพันธ%และความเข�าใจท่ีดีระหว�างบุคคล
ท่ีมีหน�าท่ีในงานท่ีเก่ียวข�องกัน หรือระหว�างผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน  
 -  การรายงานหรือการให�ข�อมูลมีการจัดลําดับช้ันความลับของข�อมูลและบุคคล
ท่ีควรได�รับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  การติดตามประเมินผล 
-  การสอบถาม การรายงานต�าง  ๆ  การประชุม  แบบรายงานการประชุม การรับฟ;ง
ป;ญหา ข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็น  ข�อเสนอจากประชาชน ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น ช�องทาง
เว็บไซต%เทศบาล เฟสบุSค ฯลฯ  เป�นเครื่องมือในการตดิตามประเมินผล เพ่ือสอบทานการ
ปฏิบัติงานอย�างต�อเน่ือง โดยเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัต ิ
 

พบว�า “กิจกรรมงานการเจ�าหน�าท่ี, กิจกรรมงานกิจการสภา, กิจกรรมงานส�งเสริมการมี
ส�วนร�วม, กิจกรรมงานการเลือกตัง้, กิจการงานบริหารงานท่ัวไป, กิจกรรมงานทะเบียน
ราษฎร, กิจกรรมป@องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กิจกรรมงานรักษาความสงบเรียบร�อย,
กิจกรรมงานประชาสมัพันธ%,งานสารบรรณกลาง,กิจกรรมด�านงานบริหารการศึกษา,
กิจกรรมด�านการส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ,กิจกรรมด�านการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย,กิจกรรมด�านงานกิจการศาสนา,กิจกรรมด�านฝQกและส�งเสรมิอาชีพ,กิจกรรมด�าน
เด็กและเยาวชน,กิจกรรมด�านงานบริหารงานท่ัวไป,กิจกรรมด�านการโรงเรียนและ
การศึกษาปฐมวัย,กิจกรรมการด�านงานส�งเสรมิคุณภาพการศึกษา,กิจกรรมด�านงาน
บริหารงานบุคคลสถานศึกษาและศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก,กิจกรรมด�านงานธุรการ(กองคลัง), 
กิจกรรมด�านงานจัดเก็บและพัฒนารายได�,  กิจกรรมด�านงานจัดหาผลประโยชน%และ
ทะเบียนพาณิชย%, กิจกรรมด�านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล�อม,กิจกรรมด�านงาน
ศูนย%บริการสาธารณสุข,กิจกรรมด�านงานวางแผนสาธารณสุข,กิจกรรมด�านงานรักษาความ
สะอาด,กิจกรรมด�านงานธุรการ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม),กิจกรรมด�านงานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,กิจกรรมด�านงานวิชาการและแผนงานสาธารณสุข,กิจกรรมด�าน
งานเผยแพร�และจัดฝQกอบรม,กิจกรรมด�านงานป@องกันและควบคุมโรคติดต�อ, กิจกรรมด�าน
งานธุรการ(กองช�าง), กิจกรรมด�านงานจัดสถานท่ีและการไฟฟ@าสาธารณะ, กิจกรรมด�าน
งานสวนสาธารณะ, กิจกรรมด�านงานควบคุมและตรวจสอบการบําบัดนํ้าเสยี”จากการ
ประเมินผล พบว�ามีการควบคุมเพียงพอแล�ว  



 
“กิจกรรมงานนิติการ, กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ
,กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห%,กิจกรรมด�านการเงินและการพัสดุของ
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลป5าติ้ว, กิจกรรมด�าน
แผนการศึกษา, กิจกรรมด�านส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การเงินและบัญชี,กิจกรรมด�านงานพัสดุและทรัพย%สิน
และงบประมาณ,  กิจกรรมด�านงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย%สนิ
ส�งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข, กิจกรรมด�านงานแบบแผนและก�อสร�าง
งานสาธารณูปโภค”จากการประเมินผล พบว�าการควบคุม ไม�เพียงพอต�อง
ปรับปรุงของเทศบาลตําบลป5าติ้วประกอบนโยบายผู�บริหารและผู�มอํีานาจในการอนุมัติ
ต�อไป 

 
 
 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม(๕) 

      เทศบาลตําบลป5าต้ิว  
วิเคราะห%สํารวจ พบว�า มี 14 กิจกรรม ท่ีต�อง
ผู�บริหารและผู�มีอํานาจในการอนุมัติ

๑. กิจกรรมงานนิติการ  
๒. กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ
3. กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม
4. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห%
5. กิจกรรมด�านการเงินและการพัสดุของ

เทศบาลตําบลป5าต้ิว     
 6. กิจกรรมงานด�านบริหารและวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
 7. กิจกรรมด�านการส�งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
8.กิจกรรมด�านงานการเงินและบัญชี

9.กิจกรรมด�านงานบริหารงานคลังและงบประมาณ
10.กิจกรรมด�านงานพัสดุและ
11.กิจกรรมด�านงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย%สิน
12.กิจกรรมด�านงานส�งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
13.กิจกรรมด�านงานแบบแผนและก�อสร�าง

 14.กิจกรรมด�านงานสาธารณูปโภค
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กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ, กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม 
านการเงินและการพัสดุของศูนย%พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมด�านบริหารและวิชาการในการจัดทํา
ส�งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,กิจกรรมด�าน

พัสดุและทรัพย%สิน,กิจกรรมด�านงานบริหารงานคลัง
กิจกรรมด�านงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย%สนิ,กิจกรรมด�านงาน

งานแบบแผนและก�อสร�าง, กิจกรรมด�าน
จากการประเมินผล พบว�าการควบคุม ไม�เพียงพอต�องมีแผนการ

ปรับปรุงของเทศบาลตําบลป5าติ้วประกอบนโยบายผู�บริหารและผู�มอํีานาจในการอนุมัติ

เทศบาลตําบลป5าต้ิว  พบจุดอ�อนท่ีเป�นความเสี่ยง ตรวจพบในป6งบประมาณ 
กิจกรรม ท่ีต�องมีแผนการปรับปรุงของเทศบาลตําบล  ป5าต้ิวประกอบนโยบาย

ผู�บริหารและผู�มีอํานาจในการอนุมัติต�อไป 

กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ 
กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม 

สังคมสงเคราะห% 
กิจกรรมด�านการเงินและการพัสดุของศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป5าต้ิว และโรงเรียนอนุบาล

กิจกรรมงานด�านบริหารและวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรมด�านการส�งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  

การเงินและบัญชี 
บริหารงานคลังและงบประมาณ 

พัสดุและทรัพย%สิน 
กิจกรรมด�านงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย%สิน 

งานส�งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
งานแบบแผนและก�อสร�าง 
งานสาธารณูปโภค 

ลายมือช่ือ..............................................
      (นายธงชัย  ไมตรีแพน
ตําแหน9ง นายกเทศมนตรีตําบลป�าติ้ว
วันท่ี...๒๔...เดือน...พฤศจิกายน....

พบจุดอ�อนท่ีเป�นความเสี่ยง ตรวจพบในป6งบประมาณ ๒๕๖4 จากการ
ป5าต้ิวประกอบนโยบาย

ศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป5าต้ิว และโรงเรียนอนุบาล 

................................ 
ธงชัย  ไมตรีแพน) 

นายกเทศมนตรีตําบลป�าติ้ว 
...พ.ศ....๒๕๖4..... 
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  แบบ ปค.๕ 

เทศบาลตําบลป�าติ้ว 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่

สําคัญของหน/วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

๑.  งานนิติการ 
วัตถุประสงค8 
          เพื่อให	การ
ปฏิบัติงาน เป�นไปด	วย
ความเรยีบร	อยถูกต	อง
ตามระเบียบกฎหมาย 
เป�นไปอย!างมีคุณภาพ   
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 
 
 
 

๑.  ขาดแคลนบุคลากรที่ตรงตาม
สายงาน   

๑.  เจ	าหน	าที่ต	องปฏบิัติงาน
อย!างระมัดระวัง ศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย ที่มีจาํนวนมาก รวมทั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง และถือ
ปฏิบัติโดยเคร!งครัด  

๑. ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข	องมี จํานวนมาก 
2. จัดเจ	าหน	าที่เข	ารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข	องอย!างต!อเนื่อง 

๑.  ขาดแคลนบุคลากรที่ตรงตาม
สายงาน  มาปฏิบัติงานตามสาย
งาน เช!น สายงาน กฎหมาย 
นิติศาสตร7 เป�นต	น  

1. เจ	าหน	าที่ต	องปฏิบัติงาน
อย!างระมัดระวัง ศึกษา
ระเบียบ ข	อกฎหมาย อย!าง
เคร!งครดั รวมทั้งศึกษา
ระเบียบกฎหมายที่มีการ
เปลี่ยนแปลง จากช!องทาง 
ต!าง ๆ ทีมี 
 

 ( ๓๖๕ วัน ) 
๓๐ ก.ย. ๖๓ 
งานนิติการ 
 
หัวหน	าฝAาย
อํานวยการ/          
นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การ 
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(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่

สําคัญของหน/วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

2.  งานแผนงานและ
งบประมาณ 
วัตถุประสงค8 
      เพื่อให	การจัดทํา
แผนพัฒนาและการ
บริหารงบประมาณ
รายจ!ายประจําปE
งบประมาณ เป�นไปด	วย
ความเรยีบร	อย ถูกต	อง 
ตามระเบียบ  กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข	อง และมี
ประสิทธิภาพ 

-  การใช	จ!ายเงินงบประมาณของแต!
ละส!วนราชการในบางหมวด
รายจ!ายมีการใช	จ!ายตามความ
จําเป�นที่ต	องจ!ายเกินงบประมาณ
ที่ตั้งไว	ทําให	มีการโอนเงิน
งบประมาณหลายครั้ง 
 -  มีการกําหนดโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาท	องถิ่นของ
เทศบาลตาํบลปAาติ้วในแต!ละ
ปEงบประมาณ เป�นจํานวนมาก แต!
การนําแผนพัฒนาฯเพื่อนําไปสู!
การปฏิบัติ โดยนําไปบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ!าย
ประจําปE ถูกจํากัดด	วยงบประมาณ
ตามที่ประมาณการตั้งจ!ายในแต!ละ
ปE ทําให	ไม!สามารถนําแผนพัฒนา
เทศบาลในแต!ละปEงบประมาณ 
ที่ตั้งไว	ในแผนพัฒนา ไป
ดําเนินการได	ทั้งหมด มีการแก	ไข
เพิ่มเตมิเปลีย่นแปลงแผนพัฒนา
ท	องถิ่นจํานวนหลายครั้ง 
 
 

๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาท	องถิ่นห	าปE (พ.ศ.
2561-2565) ที่นํามาบรรจุใน
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ!าย
ประจําปEที่ได	รับอนุมัติจากผู	มี
อํานาจ 
2. มีการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจําปEงบประมาณ
ประกอบกับการพิจารณาปรับ
แผนการดาํเนินงานตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ7 เช!น 
สถานการณ7การแพร!ระบาดการ
ติดเชื้อไวรสัโครโรนา 2019(โค
วิด-19) 

ติดตามประเมินผลอย!าง
ต!อเนื่อง 
๑.  สรุปจํานวนโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาเทียบ
กับโครงการ/กิจกรรมที่
ได	รับอนุมัติงบประมาณ 
๒. เปรยีบเทียบประมาณ
การรายรับกับรายรับจริงใน
ปEงบประมาณที่ผ!านมา 
๓.  ติดตามการจัดทํา
โครงการเปรียบเทียบกับ
โครงการที่กําหนดในเทศ
บัญญัตฯิ 
๔.  สรุปผลการโอน การ
แก	ไขเปลีย่นแปลง
งบประมาณรายจ!าย
ประจําปE 
5. รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปE
งบประมาณ 2564 
 
 
 

-  การใช	จ!ายเงินงบประมาณของแต!
ละส!วนราชการในบางหมวด
รายจ!ายมีการใช	จ!ายตามความ
จําเป�นที่ต	องจ!ายเกินงบประมาณ
ที่ตั้งไว	ทําให	มีการโอนเงิน
งบประมาณหลายครั้ง 
 -  มีการกําหนดโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาท	องถิ่นของ
เทศบาลในแต!ละปEงบประมาณ 
เป�นจํานวนมาก แต!การนํา
แผนพัฒนาฯเพื่อนําไปสู!การปฏิบัติ 
โดยนําไปบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ!ายประจําปE ถูก
จํากัดด	วยงบประมาณตามที่
ประมาณการตั้งจ!ายในแต!ละปE ทํา
ให	ไม!สามารถนําแผนพัฒนา
เทศบาลในแต!ละปEงบประมาณ 
ที่ตั้งไว	ในแผนพัฒนา ไป
ดําเนินการได	ทั้งหมด   
-  มีการเพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท	องถิ่นจํานวนหลาย
ครั้ง 

๑. การพิจารณานําโครงการ/
กิจกรรมที่บรรจุไว	ในใน  
พัฒนาเทศบาลตําบลปAาติ้ว 
แต!ละปEงบประมาณ  ตาม
ความจําเป�นเร!งด!วน เพื่อ
แปลงไปสู!การปฏบิัติ ในการ
นําไปบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ!ายประจําปE 
และดําเนินการ ตามแผนการ
ดําเนินงานของหน!วยงาน 
หรือมีการปรับตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ7 
ฯลฯ 
2. การประมาณการค!าใช	จ!าย
ในแต!ละหมวดรายจ!ายให	
เพียงพอกับรายจ!ายที่
จําเป�นต	องจ!าย เป�นไปอย!าง
เหมาะสมและจําเป�นและการ
พิจารณาการตั้งงบประมาณ
รายจ!ายประจําปE 
3. การประชุม ปรึกษาหารือ
การดําเนินงานของหน!วยงาน
และการรายงานปNญหา
อุปสรรคให	ปลัดเทศบาล/
คณะผู	บริหารทราบและ
พิจารณา เป�นต	น 

( ๓๖๕ วัน ) 
๓๐ ก.ย. ๖๓  
งานแผนงาน
และ  
งบประมาณ 
ปลัดเทศบาล/
หัวหน	าสํานัก
ปลัดเทศบาล/ 
หัวหน	าฝAาย
อํานวยการ/
นักวิเคราะห7
นโยบายและ
แผนชํานาญการ 



- 3- 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่

สําคัญของหน/วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ/
กําหนดเสร็จ 

๒.งานแผนงานและ
งบประมาณ  (ต!อ) 

 

 

-  การพิจารณาการตั้งงบประมาณ
รายจ!ายประจําปE บางรายการ 
เจ	าหน	าที่งบประมาณ พิจารณาตัง้
งบประมาณรายจ!าย บางรายการ 
ไม!เป�นไปตามรายจ!ายที่ส!วน
ราชการเสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ!ายตามความจําเป�นที่ต	องตั้ง
จ!ายตามภารกิจ หน	าที่ ทําให	มีการ
โอนเงินงบประมาณรายจ!าย
ประจําปEหลายครั้ง 
 -มีการเสนอเพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท	องถิ่น เทศบาลตําบล
ปAาติ้ว จํานวนหลายครั้ง 
- มีการเสนอแก	ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท	องถิ่น
เทศบาลตาํบลปAาติ้วจํานวนหลาย
ครั้ง 

๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาท	องถิ่นห	าปE (พ.ศ.
2561-2565) ที่นํามาบรรจุใน
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ!าย
ประจําปEที่ได	รับอนุมัติจากผู	มี
อํานาจ 
2. มีการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจําปEงบประมาณ
ประกอบกับการพิจารณาปรับ
แผนการดาํเนินงานตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ7 เช!น 
สถานการณ7การแพร!ระบาดการ
ติดเชื้อไวรสัโครโรนา 2019(โค
วิด-19) 

๑.  สรุปจํานวนโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาเทียบ
กับโครงการ/กิจกรรมที่
ได	รับอนุมัติงบประมาณ 
๒. เปรยีบเทียบประมาณ
การรายรับกับรายรับจริงใน
ปEงบประมาณที่ผ!านมา 
๓.  ติดตามการจัดทํา
โครงการเปรียบเทียบกับ
โครงการที่กําหนดในเทศ
บัญญัตฯิ 
๔.  สรุปผลการโอน การ
แก	ไขเปลีย่นแปลง
งบประมาณรายจ!าย
ประจําปE 
5. รายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลประจําปE
งบประมาณ 2564 
 
 

-  การใช	จ!ายเงินงบประมาณของแต!
ละส!วนราชการในบางหมวด
รายจ!ายมีการใช	จ!ายตามความ
จําเป�นที่ต	องจ!ายเกินงบประมาณ
ที่ตั้งไว	ทําให	มีการโอนเงิน
งบประมาณหลายครั้ง 
 -  มีการกําหนดโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาท	องถิ่นของ
เทศบาลในแต!ละปEงบประมาณ 
เป�นจํานวนมาก แต!การนํา
แผนพัฒนาฯเพื่อนําไปสู!การปฏิบัติ 
โดยนําไปบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ!ายประจําปE ถูก
จํากัดด	วยงบประมาณตามที่
ประมาณการตั้งจ!ายในแต!ละปE ทํา
ให	ไม!สามารถนําแผนพัฒนา
เทศบาลในแต!ละปEงบประมาณ 
ที่ตั้งไว	ในแผนพัฒนา ไป
ดําเนินการได	ทั้งหมด   
-  มีการเพิ่มเตมิเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท	องถิ่นจํานวนหลาย
ครั้ง 

๑. การพิจารณานําโครงการ/
กิจกรรมที่บรรจุไว	ในใน 
พัฒนาเทศบาลตําบลปAาติ้ว 
แต!ละปEงบประมาณ  ตาม
ความจําเป�นเร!งด!วน เพื่อ
แปลงไปสู!การปฏบิัติ ในการ
นําไปบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ!ายประจําปE 
และดําเนินการ ตามแผนการ
ดําเนินงานของหน!วยงาน 
หรือมีการปรับตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ7 
ฯลฯ 
2.การประมาณการค!าใช	จ!าย
ในแต!ละหมวดรายจ!ายให	
เพียงพอกับรายจ!ายที่
จําเป�นต	องจ!าย เป�นไปอย!าง
เหมาะสมและจําเป�นและการ
พิจารณาการตั้งงบประมาณ
รายจ!ายประจําปE 
3. การประชุม ปรึกษาหารือ
การ ดําเนินงานของหน!วยงาน
และการรายงานปNญหา
อุปสรรคให	ปลัดเทศบาล/
คณะผู	บริหารทราบและ
พิจารณา เป�นต	น 

 



- 4- 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน/วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของ

หน/วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

3.กิจรรมดDานงาน
สวัสดิการสังคม 
วัตถุประสงค8 
- เพื่อให	งานสวัสดิการ
สังคม ได	รับการพัฒนา
คุณภาพและศักยภาพคน
ในท	องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  สังคมความสงบสุข-
เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใน
การเก็บรักษาเงินและให	
ความสะดวกในการรับเบี้ย
ยังชีพแก!ประชาชน 
  (เดิมงานสวัสดิการสังคม 
อยู!สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลตาํบลปAาติ้ว ตัด
โอนภารกิจงานมาสังกัด
สํานักปลดัเทศบาล  5 
เมษายน 2564) 

๑.  เจ	าหน	าที่ไม!เพียงพอ 
๒.  ผู	มีสิทธิ์ได	รับเบี้ยยังชีพบางรายไม!
มาลงทะเบียนภายในกําหนดตาม
ประกาศ 
๓. ประชาชน.ในท	องถิ่นบางครอบครัว
ไม!ได	อาศัยอยู!ในท	องถิ่นอย!างต!อเนื่อง
เพราะต	องเดินทางไปทํางาน
ต!างจังหวัด 
4.เพิ่มความเข	มงวดในการรักษาความ
ปลอดภัย 
5.สร	างความสะดวกให	กับผู	รับเบี้ยโดย
การโอนเงินเข	าบัญชีธนาคารของผู	รับ
เบี้ย5.  สร	างความสะดวกให	กับ
ผู	รับเบี้ยโดยการโอนเงินเข	าบัญชี
ธนาคารของผู	รับเบี้ย 
6. ได	รับแจ	งข	อมูลการย	ายที่อยู!
ของผู	สูงอายุจากงานทะเบียน
ราษฎร เป�นไปด	วยความล!าช	า 
และยังขาดการประสานงานจาก
งานทะเบียนราษฎรในส!วนที่
เกี่ยวข	องกับโครงการจัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพผู	สูงอายุ และผู	พิการ 
เป�นต	น 

๑. รับโอนบุคลากรเพิ่มเติม 
2. จัดฝQกอบรมให	ผู	สูงอายุ ผู	
พิการผู	ด	อยโอกาส ได	ระกอบ
อาชีพ  สามารถเลีย้งตนเอง
และครอบครัวได	อย!างยั่งยืน 
3. จัดหาตลาดและแหล!ง
เงินทุนรองรับการประกอบ
อาชีพ 
4. จัดประชุม/ประชาสัมพันธ7
ให	ประชาชนในชุมชนมีความรู	
ความเข	าในสิทฺธิประโยชน7ของ
ตนเองที่พึงมีพึงได	 
5. จัดให	มีการรวมกลุ!มเพื่อ
จัดหาสวัสดิการช!วยเหลือ
ผู	สูงอายุ ผู	พิการ และ
ผู	ด	อยโอกาส 
6. รณรงค7ส!งเสรมิให	ผู	มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพรับเงินผ!าน
ธนาคาร 
7. ใช	เทคโนโลยีเข	ามาช!วยใน
การเก็บรักษาเงิน เช!น การ
ติดตั้งกล	องวงจรปTด  
8. ได	แจ	งประสานงาน
ทะเบียนราษฎรได	ดาํเนินการ
ในส!วนที่เกี่ยวข	อง 
 

๑.  จัดฝQกอบรมให	ผู	สูงอายุ ผู	
พิการ ผู	ด	อยโอกาส ได	ประกอบ
อาชีพหาสามารถเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได	อย!างยั่งยืน 
๒. จัดหาตลาดและแหล!ง
เงินทุนรองรับการประกอบ
อาชีพ 
๓. จัดประชุม/
ประชาสมัพันธ7ให	ประชาชน
ในชุมชนมีความรู	ความเข	า
ในสิทฺธิประโยชน7ของตนเอง
ที่พึงมีพึงได	 
4. ได	แจ	งประสานงาน
ทะเบียนราษฎรได	
ดําเนินการในส!วนที่
เกี่ยวข	อง 
๕. มีการทําความเข�าใจ
เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานใน
สังกัด 
 

๑.  เจ	าหน	าที่ไม!เพียงพอ 
2. ประชาชนในชุมชนขาดความรู	
ความเข	าในสิทฺธิประโยชน7ของ
ตนเองที่พึงมีพึงได	3. ผู	มีสิทธิ์ได	รบั
เบี้ยยังชีพผู	สูงอายุบางรายไม!มา
ลงทะเบียนภายในกําหนดตาม
ประกาศ 
4. ประชาชนในท	องถิ่นบาง
ครอบครัวไม!ได	อาศัยอยู!ในท	องถิ่น
อย!างต!อเนื่อง เพราะต	องเดินทาง
ไปทํางานต!างจังหวัด5.  เพิ่มความ
เข	มงวดในการรักษาความ
ปลอดภัย 
6.  สร	างความสะดวกให	กับผู	รับ
เบี้ยโดยการโอนเงินเข	าบัญชี
ธนาคารของผู	รับเบี้ย 
7. ได	แจ	งประสานงานทะเบียน
ราษฎรได	ดําเนินการในส!วนที่
เกี่ยวข	อง 

๑. รับโอนบุคลากรเพิ่มเติม 
2. จัดฝQกอบรมให	ผู	สูงอายุ  
ผู	พิการผู	ด	อยโอกาสได	
ประกอบอาชีพ  สามารถ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได	
อย!างยั่งยืน 
3. จัดหาตลาดและแหล!ง
เงินทุนรองรับการประกอบ
อาชีพ4. จัดประชุม/
ประชาสัมพันธ7ให	ประชาชน
ในชุมชนมีความรู	ความเข	า
ในสิทฺธิประโยชน7ของตนเอง
ที่พึงมีพึงได	 
5. จัดให	มีการรวมกลุ!มเพื่อ
จัดหาสวัสดิการช!วยเหลือ
ผู	สูงอายุ  ผู	พิการ และ
ผู	ด	อยโอกาส 
6. รณรงค7ส!งเสรมิให	ผู	มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพรับเงินผ!าน
ธนาคาร 
7. ได	แจ	งประสานงาน
ทะเบียนราษฎรได	
ดําเนินการในส!วนที่
เกี่ยวข	อง 
๘. มีการทําความเข�าใจ
เจ�าหน�าที่ผู�ปฏิบัติงานใน
สังกัด 

  ( 365 วัน ) 
30 กย..64 
งานสวัสดิการ
สังคม
ปลัดเทศบาล/
หัวหน	าสํานัก
ปลัดเทศบาล/ 
หัวหน	าฝAาย
อํานวยการ/
นักวิเคราะห7
นโยบายและ
แผนชํานาญการ 



- 5- 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมด	านงาน
สวัสดิการสังคม (ต!อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สภาพแวดล	อมในการ
ปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎร
ปฏิบัติงาน ณ สํานักทะเบียน
ท	องถิ่นเทศบาลตําบลปAาติ้ว ณ 
ที่ว!าการอําเภอปAาติ้ว แต!การ
ปฏิบัติงานของเจ	าหน	าที่มลีักษณะ
การปฏิบัติงานขึ้นตรงต!อ
ปลัดเทศบาลตาํบลปAาติ้ว(นาย
ทะเบียนท	องถิ่นเทศบาลตาํบลปAา
ติ้ว)  ซึ่งบางเรื่องไม!ได	เสนอหนังสอื
ราชการผ!านสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล ทําให	ส!วนราชการ
สังกัดไม!ทราบข	อมลูของงาน
ทะเบียนราษฎรเป�นต	น 

9. มีการทําความเข�าใจ
เจ�าหน�าที่ผู	ปฏิบัติงานในสังกัด  

8. สภาพแวดล	อมในการ
ปฏิบัติงาน งานทะเบียนราษฎร
ปฏิบัติงาน ณ สํานักทะเบียน
ท	องถิ่นเทศบาลตําบลปAาติ้ว ณ 
ที่ว!าการอําเภอปAาติ้ว แต!การ
ปฏิบัติงานของเจ	าหน	าที่มลีักษณะ
การปฏิบัติงานขึ้นตรงต!อ
ปลัดเทศบาลตาํบลปAาติ้ว(นาย
ทะเบียนท	องถิ่นเทศบาลตาํบลปAา
ติ้ว)  ซึ่งบางเรื่องไม!ได	เสนอหนังสอื
ราชการผ!านสังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล ทําให	ส!วนราชการ
สังกัดไม!ทราบข	อมลูของงาน
ทะเบียนราษฎร เป�นต	น 

 

  



- 6- 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

4.  กิจกรรมงานสงัคม
สงเคราะห8 

วัตถุประสงค7 
- เพื่อให	การสังคม
สงเคราะห7 แก!ประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลปAาติ้ว
ได	อย!างทั่วถึงและเป�นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข	อง 
 (เดิมงานสังคมสงเคราะห7 
อยู!สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลตาํบลปAาติ้ว ตัด
โอนภารกิจงาน    มา
สังกัดสํานักปลัดเทศบาล           
5 เมษายน 2564) 

 

1. ขาดแคลนบุคลกรตรงตามสายงาน 
2. เนื่องจากงานด	านงานสังคม
สงเคราะห7มีความเชื่อมโยงกับงาน
ในสังกัดส!วนราชการอื่นด	วย เช!น 
งานบริการสาธารณสุข งาน
ส!งเสริมสาธารณสุข งานส!งเสรมิ
สุขภาพ งานบริการทางการแพทย7 
งานสนับสนุนบริการทาง
การแพทย7 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล	อม และงานที่เกี่ยวข	อง
ด	านงานสังคมสงเคราะห7ในภารกิจ
กองการศึกษา ซึ่งต	องมีการ
ประสานงานกันภายในสังกัด
เทศบาลตาํบลปAาติ้วรวมถึง
หน!วยงานภายนอก เช!น 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย7จังหวัดยโสธร 
ศูนย7คุ	มครองคนไร	ที่พึ่งจังหวัด
ยโสธร องค7การบริหารส!วนจังหวัด
ยโสธร เป�นต	น และการประสาน
ผู	นําหมู!บ	านและส!วนราชการที่
เกี่ยวข	อง 

1. เจ	าหน	าที่ต	องศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ    
สั่งการที่เกี่ยวข	องและ
ปฏิบัติงานอย!างระมัดระวัง
รอบคอบ 
2. ประชาสัมพันธ7ให	
ประชาชนได	รับทราบและ
เข	าถึงการสังคมสงเคราะห7จาก
หน!วยงานของรัฐ 
3. มีการประสานงานในสังกัด
เทศบาลตาํบลปAาติ้วและ
หน!วยงานภายนอก ผู	นํา
หมู!บ	าน/ชุมชน เป�นต	น 

1.เปTดกรอบตําแหน!งงาน
ตามสายงาน/สรรหา
พนักงาน 
2. เนื่องจากกฎระเบียบ  
กฎหมาย  มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู!เรื่อยๆ จึง
ควรจัดส!งเจ	าหน	าที่เข	ารับ
การฝQกอบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข	องกับการปฏิบัติงาน
เพื่อให	เกิดประโยชน7สูงสุด
ต!อองค7กร  และศึกษา
ระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข	องเพิ่มเติมในการ
ปฏิบัติงานต!อไป 
3. การประกาศ
ประชาสมัพันธ7เสียงตาม
สาย/ไร	สาย ผู	นําหมู!บ	าน 
เว็บไซต7เทศบาล เฟสบุ[ค
เทศบาล/ไลน7กลุ!มชุมชน 

1. ขาดแคลนบุคลกรตรงตามสายงาน 
2. เนื่องจากงานด	านงานสังคม
สงเคราะห7มีความเชื่อมโยงกับงาน
ในสังกัดส!วนราชการอื่นด	วย เช!น 
งานบริการสาธารณสุข งาน
ส!งเสริมสาธารณสุข งานส!งเสรมิ
สุขภาพ งานบริการทางการแพทย7 
งานสนับสนุนบริการทาง
การแพทย7 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล	อม และงานที่เกี่ยวข	อง
ด	านงานสังคมสงเคราะห7ในภารกิจ
กองการศึกษา ซึ่งต	องมีการ
ประสานงานกันภายในสังกัด
เทศบาลตาํบลปAาติ้วรวมถึง
หน!วยงานภายนอก เช!น 
สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย7จังหวัดยโสธร 
ศูนย7คุ	มครองคนไร	ที่พึ่งจังหวัด
ยโสธร องค7การบริหารส!วนจังหวัด
ยโสธร เป�นต	น และการประสาน
ผู	นําหมู!บ	านและส!วนราชการที่
เกี่ยวข	อง 

1. เจ	าหน	าที่ต	องศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ    
สั่งการที่เกี่ยวข	องและ
ปฏิบัติงานอย!างระมัดระวัง
รอบคอบ 
2. ประชาสัมพันธ7ให	
ประชาชนได	รับทราบและ
เข	าถึงการสังคมสงเคราะห7
จากหน!วยงานของรัฐ 
3. มีการประสานงานใน
สังกัดเทศบาลตําบลปAาติ้ว
และหน!วยงานภายนอก 
ผู	นําหมู!บ	าน/ชุมชน เป�นต	น 

( ๓๖๕ วัน ) 
๓๐ ก.ย. ๖4  
งานสังคม
สงเคราะห7 
ปลัดเทศบาล/
หัวหน	าสํานัก
ปลัดเทศบาล/ 
หัวหน	าฝAาย
อํานวยการ/
นักวิเคราะห7
นโยบายและ
แผนชํานาญการ 



- 7- 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมงานด
านการเงิน
และงานการพัสดุของศูนย8
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลป�าติ้วและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลป�า
ติ้ว 
วัตถุประสงค8ของการ
ควบคุม 
-  เพื่อให�การปฏิบัติงานด�าน
การพัสดุของศูนย,พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลป0าติ้วเป5นไปด�วยความ
เรียบร�อยถูกต�องตามระเบียบ
หนังสือสั่งการ  และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข�อง 

- การทํางานด	านการเงิน 
การพัสดุของของศูนย,พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลป0าติ้ว และโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลป0าติ้ว  
ยังขาดความรู�ความเข�าใจและความ
ชํานาญด�านการเงินและการพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการควบคุมการดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู�บังคับบัญชา
เบื้องต�นเป5นระยะ 
- กํากับเจ�าหน�าที่ให�ถือปฏบิัติ
ตามระเบียบ ข�อกฎหมายและ
หมั่นศึกษาระเบียบข�อกฎหมายที่
เกี่ยวข�องอย=างเคร=งครดั 
- มีการออกคําสั่งมอบหมายงาน
ที่ชัดเจนครอบคลมุงานพัสดุ 
การเงิน และการบัญชีของศูนย,
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป0า
ติ้ว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลป0าติ้ว 

- มีการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานจากผู�บังคับบัญชา
เบื้องต�นเป5นระยะมีการออก
คําสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
ครอบคลมุงานพัสดุ การเงิน 
และการบัญชี ของศูนย,พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลป0าติ้ว  และจัดให�ครู  
ครูผู�ดูแลเด็ก ผู�ดูแลเด็ก และ
เจ�าหน�าที่ผู�มีส=วนเกี่ยวข�องเข�า
รับการฝ?กอบรม 
 

- เจ�าหน�าที่และบุคลากรภายในศูนย,
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลป0า
ติ้ว แม�จะได�เข�ารับการฝ?กอบรมแต=ก็
ยังไม=เข�าใจอย=างถ=องแท�  จึงทําให�การ
ดําเนินงานตามระเบียบเกิดความ
ล=าช�า 

- มีการกํากับดูแลจาก
ผู�บังคับบัญชาให�เจ�าหน�าที่
หมั่นคอยตรวจสอบดหูนังสือ
สั่งการ และระเบียบข�อบังคับที่
เกี่ยวข�องกับศูนย,พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบล
ป0าติ้วอย=างสม่ําเสมอ 

ผู�อํานวยการ 
กองการศึกษา/
นักวิชาการ
ศึกษา/คร/ูครู
ผู�ดูแลเด็ก/ 
ผู�ดูแลเด็ก และ
บุคลากรในกอง
การศึกษา 



- 8- 
(๓) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

 -  เจ�าหน�าที่และบุคลากรในของศูนย,
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบลป0า
ติ้ว ยังขาดความรู�ความเข�าใจในการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุและ
ระเบียบการเงิน การจัดทําบัญชีและ
งานอื่น  ๆที่เกี่ยวข�อง 

- มีการจัดส=งครู ครูผู�ดูแลเด็ก 
ผู�ดูแลเด็ก และเจ�าหน�าที่ผู�ที่
เกี่ยวข�องเข�ารับการฝ?กอบรมเพื่อ
สร�างความรู�ความเข�าใจใน
ระเบียบ ข�อบังคับและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข�อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
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6.  กิจกรรมงานด
านการ
บริหารวิชาการในการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค%ของการ
ควบคุม 
-  เพื่อให�งานด�านการบริหาร
วิชาการมีประสิทธิภาพ  
สามารถใช�เป5นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาการจัด
การศึกษา  ส=งผลให�งาน
บริหารการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

- บุคลากรที่เกี่ยวข�องยังขาดความรู� 
ความเข�าใจในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปD
งบประมาณ  และแผนปฏิบัติการ
ประจําปDการศึกษา 
- บุคลากรที่เกี่ยวข�องยัง 
ไม=ได�รับการอบรมเรื่องการจัดทํา
แผนการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจําปDงบประมาณ  และ
แผนปฏิบัติการประจําปDการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

- การควบคุมมีความเหมาะสมใน
ระดบัหนึ่งโดยส=งเสรมิและ
กระตุ�นให�บุคลากรที่เกี่ยวข�อง
ศึกษาข�อมลูเพิ่มเตมิจากระเบียบ 
หนังสือสั่งการจากกรมส=งเสรมิ
การปกครองท�องถิ่น  และ
ดําเนินการจัดทําตามแนวทางใน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปD
งบประมาณ  และแผนปฏิบัติการ
ประจําปDการศึกษา ของกรม
ส=งเสรมิการปกครองท�องถิ่น 

- ส=งเสริมและกระตุ�นให�
บุคลากรที่เกี่ยวข�องศึกษา
ข�อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ
หนังสือสั่งการกรมส=งเสรมิการ
ปกครองท�องถิ่นและ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจําปDงบประมาณ  และ
แผนปฏิบัติการประจําปD
การศึกษา ของกรมส=งเสริมการ
ปกครองท�องถิ่น 

- เจ�าหน�าที่และบุคลากรยังไม=ได�รับ
การอบรมเรื่องการจัดทําแผนการ
ศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปD
งบประมาณ  และแผนปฏิบัติการ
ประจําปDการศึกษากันอย=างถ=องแท�  
และยังขาดการร=วมมือกันในการ
จัดทําแผนการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจําปDงบประมาณ  และ
แผนปฏิบัติการประจําปDการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู�อํานวยการ 
กองการศึกษา/
นักวิชาการ
ศึกษา/คร/ูครู
ผู�ดูแลเด็ก/
ผู�ดูแลเด็ก และ
บุคลากรในกอง
การศึกษา 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
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7. กิจกรรมดDานการส/งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม   
วัตถุประสงค8ของการ
ควบคุม 
-เมื่อเปรยีบเทียบสัดส=วน
บุคลากรกับปริมาณงานยัง
พบว=า ปริมาณงานมากกว=า
ปริมาณคน  ซึ่งบางครั้งทําให�
งานล=าช�า และขาดความ
ละเอียดรอบคอบ 
 
 
 
 
 
 
 

- วิถีชีวิตชุมชนเป5นแบบชนบทไม=

ค=อยอยู=บ�าน จะไปมาระหว=างบ�าน

และไร=นาตนเอง 

- ประชาชนบางท�องถิ่นไม=ค=อยให�

ความสํ า คั ญ กั บ กิ จกรรมของ

หน=วยงานรัฐ 

- การควบคุมมีความเหมาะสมใน
ระดบัหนึ่งโดยส=งเสรมิและ
กระตุ�นให�บุคลากรที่เกี่ยวข�อง
ศึกษาข�อมลูเพิ่มเตมิจากระเบียบ 
หนังสือสั่งการจากกรมส=งเสรมิ
การปกครองท�องถิ่น  และ
ดําเนินการจัดทําตามแนวทางใน
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจําปD
งบประมาณ  และแผนปฏิบัติการ
ประจําปDการศึกษา ของกรม
ส=งเสรมิการปกครองท�องถิ่น 

-  การจัดกิจกรรมต=างๆ  เน�นให�
ประชาชนมีส=วนร=วม 

- ปริมาณงานมากกว=าปริมาณคน  ซึ่ง
บางครั้งทําให�งานล=าช�า และขาดความ
ละเอียดรอบคอบ 
 

- มีการกํากับดูแลจาก
ผู�บังคับบัญชาให�เจ�าหน�าที่
หมั่นคอยตรวจสอบดหูนังสือ
สั่งการ และระเบียบข�อบังคับที่
เกี่ยวข�องกับศูนย,พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลป0าติ้ว และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาํบล
ป0าติ้วอย=างสม่ําเสมอ 

ผู�อํานวยการ 
กองการศึกษา/
นักวิชาการ
ศึกษา/คร/ูครู
ผู�ดูแลเด็ก/
ผู�ดูแลเด็ก และ
บุคลากรในกอง
การศึกษา 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
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8. ดDานงานการเงินและ
บัญช ี
วัตถุประสงค8 

เพื่อให	การเบิกจ!ายเงิน

และการบันทึกบัญชี

ถูกต	องครบถ	วนเป�นไป

ตามระเบียบที่เกี่ยวข	อง 
 
 

 
บุคคลการผู	ปฏบิัติงานไม!เพียงพอ 
 
 
 

 
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว!าด	วยการรับเงิน – การเบิก
จ!ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน
ของอปท .พ.ศ.๒๕๔๗ และ
เพิ่มเตมิ(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒.ระเบียบของกรมการ
ปกครองว!าด	วยการบันทึก
บัญชีการจัดทําทะเบียนและ
รายงานการเงินของอปท.พ.ศ.
๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.สอบทานการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตร ี
๒.การประเมินผลจากการ
ตรวจ สอบบัญชีรายรับ-
รายจ!าย 
๓.ตรวจรายงานทางการเงิน 
 

 
๑.บุคลากรผู	ปฏิบัติงานด	าน
การเงินและบัญชีไม!เพียงพอ 
ผู	ตรวจฎีกา  ผู	จ!ายเงิน และผู	
บันทึกบัญชี เป�นบุคคล คน
เดียวกัน 
 

 
๑.ให	ผู	อํานวยการกองคลัง
ควบคุมดูแลอย!างใกล	ชิด 
๒.สรรหาบุคลากรด	าน
การเงินและบัญชีเพิ่ม 
 

๓๐ ก.ย. ๖4 
ผู	อํานวยการกอง
คลัง 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
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9.กิจกรรมดDาน
บริหารงานคลังและ
งบประมาณ 
วัตถุประสงค8 
เพื่อให	การจ!ายเงิน       
การรับเงิน  การนําส!งเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน ฎีกา  
งานเกี่ยวกับเงินเดือน  
ค!าจ	าง  ค!าตอบแทน     
เงินบําเหน็จ  บํานาญ   
เงินอื่นๆ  การควบคุมการ
เบิกจ!าย  ถูกต	องครบถ	วน
เป�นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข	อง 

 
บุคคลการผู	ปฏบิัติงานไม!เพียงพอ 
 
 

 
๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว!าด	วยการรับเงิน – การเบิก
จ!ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงิน
ของอปท .พ.ศ.๒๕๔๗ และ
เพิ่มเตมิ(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
๒.ระเบียบของกรมการ
ปกครองว!าด	วยการบันทึก
บัญชีการจัดทําทะเบียนและ
รายงานการเงินของอปท.พ.ศ.
๒๕๕๘ 
๓.การปฏิบัตติามข	อบัญญัติ 
เรื่องงบ ประมาณรายจ!าย
ประจําปEและงบประมาณ
รายจ!ายเพิ่มเติม 
๔.กฎหมาย  หนังสือสั่งการ 
และระเบียบที่เกี่ยวข	อง 
 
 
 

 
๑.สอบทานการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตร ี
๒.การประเมินผลจากการ
ตรวจ สอบบัญชีรายรับ-
รายจ!าย 
๓.ตรวจรายงานทางการเงิน 
 

 
๑.บุคลากรผู	ปฏิบัติงานด	านงาน
บริหารงานคลังและงบประมาณไม!
เพียงพอ ผู	ตรวจฎีกา  ผู	จ!ายเงิน 
และผู	บันทึกบัญชี เป�นบุคคล คน
เดียวกัน 
 

 
๑.ให	ผู	อํานวยการกองคลัง
ควบคุมดูแลอย!างใกล	ชิด 
๒.สรรหาบุคลากรด	านงาน
บริหารงานคลังละ
งบประมาณ 
 

๓๐ ก.ย. ๖4 
ผู	อํานวยการกอง
คลัง 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
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10.กิจกรรมดDานงาน
พัสดุและทะเบียน
ทรัพย8สิน 
วัตถุประสงค8 
เพื่อให	มีการเก็บรักษา
เครื่องมืออุปกรณ7เป�น
ระเบียบพร	อมใช	งาน มี
ความปลอดภัยและ
ครบถ	วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บุคคลากรผู	ปฏบิัติงานไม!ตรงกับ
สายงาน 

 
1.ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว!าด	วยการ
จัดชื้อจัดจ	างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒.กฎหมาย  หนังสือสั่งการ
และระเบียบที่เกี่ยวข	อง 

 
1.สอบทานการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตร ี
๒.การประเมินผลโดย
ผู	บังคับบัญชา 
 

 
 ขาดบุคลากรทางด	านงาน
ทะเบียนทรัพย7สินและพัสด ุ

 
๑.ให	ผู	อํานวยการกองคลัง
ควบคุมดูแลอย!างใกล	ชิด 
๒.สรรหาบุคลากรด	านงาน
ทะเบียนทรัพย7สินและพัสด ุ

 

๓๐ ก.ย. ๖4 

ผู	อํานวยการกอง

คลัง 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
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11.กิจกรรม 
ดDานงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย8สิน 
วัตถุประสงค8 
เพื่อให	มีการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย7สินถูกต	องเป�นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว!า
ด	วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย7สินของ
องค7กรปกครองท	องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 

 
กฎหมาย  ระเบียบ เปลี่ยนแปลง  
บุคลากรที่ตรงสายงานยังไม!เข	ารับ
การอบรม 

 
๑. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว!าด	วย
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย7สินขององค7กรปกครอง
ท	องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒.กฎหมาย  หนังสือสั่งการ
และระเบียบที่เกี่ยวข	อง 

 
1.สอบทานการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตร ี
๒.การประเมินผลโดย
ผู	บังคับบัญชา 
 

 
 บุคลากรยังขาดความรู	ด	านงาน
แผนที่และทะเบียนทรัพย7สิน 
เนื่องจาก กฎหมาย  ระเบียบ
แปลนแปลง 

 
๑.ให	ผู	อํานวยการกองคลัง
ควบคุมดูแลอย!างใกล	ชิด 
๒.จัดส!งบุคคลการเข	าอบรม 
ศึกษาระเบียบ  กฎหมาย  
อย!างเคร!งครัด 

 
๓๐ ก.ย. ๖4 

ผู	อํานวยการกอง
คลัง 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
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12.กิจกรรมดDานงาน
ส/งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข 
วัตถุประสงค8 
     เพื่อให�งานปHองกัน
และควบคุมโรคติดต=อ 
งานด�านสุขศึกษา งาน
อนามัยแม=และเด็ก งาน
สาธารณสุขมูลฐาน งาน
โภชนาการ งานสุขภาพจิต 
งานปHองกันและสร�าง
ภูมิคุ�มกันโรค งานควบคุม
แมลงและพาหะนําโรค 
งานควบคุมปHองกัน
โรคตดิต=อ งานปHองกันการ
ติดยาและสารเสพตดิ ให�
ประชาชนมีความรู� เข�าใจ
ในการปฏิบัตตินด�าน
สุขอนามัยที่ถูกต�อง และ
รู�จักการปHองกันตนเองจาก
โรคตดิต=อ 

- วิถีชีวิตของชุมชนเป5นแบบสังคม
ชนบทไม=ค=อยอยู=บ�าน จะไปมา
ระหว=างบ�านและที่นาตนเอง 
- ประชาชนในท�องถิ่นบาง
ครอบครัวไม=ให�ความสําคัญ
เกี่ยวกับการปHองกันและควบคุม
โรคตดิต=อ 

- ปรับเปลี่ยนเวลาในการ
ปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับ
หน=วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 
และปศุสัตว,อําเภอ และวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน 

- หัวหน�างาน / หัวหน�ากอง 
จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
- นิเทศ กํากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

- วิถีชีวิตของชุมชนเป5นแบบสังคม
ชนบทไม=ค=อยอยู=บ�าน จะไปมา
ระหว=างบ�านและที่นาตนเอง 
- ประชาชนในท�องถิ่นบาง
ครอบครัวไม=ให�ความสําคัญ
เกี่ยวกับการปHองกันและควบคุม
โรคตดิต=อ 

- ปรับเปลี่ยนเวลาในการ
ปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับ
หน=วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ และปศุสตัว,อําเภอ 
และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 ( ๓๖๕ วัน ) 
๓๐ ก.ย. ๖4 
จพง.ธุรการ กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
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13.กิจกรรมดDานงาน
แบบแผนและก/อสรDาง 
วัตถุประสงค8 
   1.  เพื่อให	การคํานวณ
ประมาณการช!างถูกต	อง  
มีมาตรฐาน สอดคล	องกับ
ปริมาณงานและ
งบประมาณ 
  2   เพื่อให	การก!อสร	าง 
ปรับปรุง ซ!อมแซมอาคาร
บ	านพักมีความมั่นคง  
แข็งแรง ได	รับการดูแล
รักษามีความปลอดภัย 
  3.  เพื่อให	เป�นไปตาม
เจตนารมณ7ของระเบียบ 
กฎหมาย อันจะนําไปสู!
การอยู!ร!วมกันอย!างมี
ความสุข 
 
  
 

 
 
 
งานวิศวกรรม 
   -  การคํานวณ ออกแบบ
โครงสร	างวิศวกรรมที่มีความยุ!งยาก
ซับซ	อน ไม!เป�นไปตามหลักวิชาการ 
 -  รายละเอียดการคํานวณ
ประมาณการไม!มีแหล!งอ	างอิงที่
เชื่อถือได	  การคํานวณปริมาณงาน 
งบประมาณผดิพลาด ขาดการ
ตรวจทานไม!ตรงตามแบบรูปที่ทาง
ราชการกําหนด 
-  เจ	าหน	าที่ที่เกี่ยวข	องควรไม!มีการ
ตรวจสอบอย!างรอบคอบเพียงพอ  
ไม!แก	ไขปรับปรุงในส!วนที่ผิดพลาดที่
อาจเกิดซ้ําอีกในอนาคต 
 

 
 
 
งานวิศวกรรม 
   -  มอบหมาย/สั่งการให	
เจ	าหน	าที่ศึกษาหาความรู	
เพิ่มเตมิ เข	าร!วมอบรมพัฒนา
บุคลากรด	านต!าง ๆ  
   -  เจ	าหน	าที่ที่เกี่ยวข	องควรมี
การตรวจสอบก!อนเสนอ
ผู	บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
กระตุ	นความตระหนักรู	ในการ
รับผิดชอบความผิดพลาด 
   -  มีการเก็บเอกสาร
ประกอบการคํานวณอย!างเป�น
ระบบ สามารถค	นหาเพื่ออ	างอิง
ภายหลังได	โดยง!าย 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  กําชับ ให	คําชี้แนะผู	นํา
ชุมชน/ประชาคมหมู!บ	านให	
รู	บทบาทหน	าที่ของตนเอง
ในการช!วยสอดส!องดูแลงาน
ก!อสร	างในพื้นที่ของตนเอง
อีกทางหนึ่ง 
-  เพิ่มการประชาสัมพันธ7
เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิ
ควบคุมอาคารเป�นประจํา 
-  เจ	าหน	าที่ที่เกี่ยวข	องควร
มีการตรวจสอบก!อนเสนอ
ผู	บังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
และปรับปรุงในส!วนที่
ผิดพลาดมิให	เกิดซ้ําอีกใน
อนาคต 

 
 
 
-  ผู	นําชุมชน/ประชาชนในพื้นที่
ไม!ให	ความสําคัญในการรักษาสา
ธารณสมบัติของส!วนรวมร!วมกัน 
-  การอํานวยความสะดวกด	าน
การจัดการเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 
-  ต	องมีการตรวจทานตรวจสอบ
จากผู	บังคับบัญชา 
 

 
 
 
-  กําชับ ให	คําชี้แนะผู	นํา
ชุมชน/ประชาคมหมู!บ	านให	
รู	บทบาทหน	าที่ของตนเอง
ในการช!วยสอดส!องดูแลงาน
ก!อสร	างในพื้นที่ของตนเอง
อีกทางหนึ่ง 
-  เพิ่มการประชาสัมพันธ7
เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิ
ควบคุมอาคาร  
- รัฐมีแบบบ	านให	บริการ 
สามารถใช	ประกอบการขอ
อนุญาตก!อสร	างได	 
-  เจ	าหน	าที่ที่เกี่ยวข	องต	อง
ตรวจสอบก!อนเสนอ
ผู	บังคับบัญชา แก	ไขในส!วน
ที่ผิดพลาดและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานมิให	เกิดซ้ําอีกใน
อนาคต 

 
 
 

( 365 วัน ) 
30 ก.ย. 64 
ผู	อํานวยการ
กองช!างและ
ผู	ช!วยนายช!าง
โยธา 

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน/วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หน/วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
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 งานสถาปQตยกรรม 

   -  ไม!พยายามเพิ่มองค7ความรู	 
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม!ที่จะช!วยให	
งานออกแบบ งานสํารวจ วิเคราะห7 
เป�นไปอย!างถูกต	อง มีมาตรฐาน 
 
งานผังเมือง 
-  ผู	ปฏิบัติงานละเลย เพิกเฉย ไม!
ปฏิบัติตามหน	าที่ที่พระราชบัญญตัิ
ควบคุมอาคารกําหนด 
-  การละเลย เพิกเฉย ไม!ให	
ความสําคัญในการขออนุญาต
ก!อสร	าง ต!อเตมิ ซ!อมแซมอาคาร 

งานสถาปQตยกรรม 
   -  ให	เจ	าหน	าที่ศึกษาหา
ความรู	เพิ่มเติม เข	าร!วมอบรม
พัฒนาบุคลากรด	านต!าง ๆ 
รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมด	วย
ตนเอง 
งานผังเมือง 
   -  การละเลย เพิกเฉย ไม!
ปฏิบัติตามหน	าที่ที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
กําหนด 
   -  เพิ่มการประชาสัมพันธ7
เกี่ยวกับพระราชบัญญตัิควบคุม
อาคาร การนําข	อกฎหมายไป
พูดหรือนําเสนอในการประชุม
ประชาคม และโอกาสที่
เหมาะสมต!าง ๆ ในชุมชนเป�น
ประจํา 
-  มีการตรวจทาน/ตรวจสอบ
จากผู	บังคับบัญชาหรือผู	ที่มี
ความรู	 ประสบการณ7 และให	
แก	ไขในส!วนที่ผิดพลาดโดย
ทันที 
 
 
 

    

(๓) 
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน/วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญ
ของหน/วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค8 

(๔) 
ความเสี่ยง 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู/ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู/ 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน/วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 



14. งานสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค8 
   1.  เพื่อส!งเสรมิให	
เจ	าหน	าที่เกิดความ
รับผิดชอบต!องานที่ได	รับ
มอบหมาย  
   2.  เพื่อให	งานเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน และ
เกิดประโยชน7อย!างสูงสดุ 
  3. เพื่อบรรเทาความ
เดือดร	อนของประชาชนได	
รวดเร็ว  
 
 

 
 
-  การให	บริการเป�นไปอย!างล!าช	า 
เนื่องจากหน!วยงานที่รับผดิชอบ
และหน!วยงานเจ	าของพื้นที่ไม!ใช!
หน!วยงานเดียวกัน 
-  ใช	งบประมาณโดยขาดการ
วางแผน โดยปกตแิล	วการ
ปรับปรุงซ!อมแซมมักจะต	อง
ดําเนินการหลังฤดฝูนซึ่งเป�นช!วง
ปลายปEงบประมาณ 

 
 
-  ติดต!อประสานงานเบื้องต	น
ผ!านโทรศัพท7 โซเชียลมีเดยี
ระหว!างเจ	าหน	าที่ของทั้งสอง
หน!วยงานโดยตรง
-  มีการจัดทําแผนงานในการ
ติดตั้ง ซ!อมแซม บํารุงรักษา
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
ตรวจสอบ/
เสียหายได	อย!างสะดวก 
รวดเร็ว 
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ติดต!อประสานงานเบื้องต	น
ผ!านโทรศัพท7 โซเชียลมีเดยี
ระหว!างเจ	าหน	าที่ของทั้งสอง
หน!วยงานโดยตรง 

มีการจัดทําแผนงานในการ
ติดตั้ง ซ!อมแซม บํารุงรักษา
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

/ค	นหาเมื่อชํารุด
เสียหายได	อย!างสะดวก 

 
 
-  ช!างโยธาได	เตรียมความ
พร	อมของเครื่องมือเครื่องใช	
อย!างสม่ําเสมอ 
-  มีการเตรยีมเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ7ให	พร	อมปฏบิัติ
หน	าที่  

 
 
-  งบประมาณในข	อบัญญัติ
งบประมาณรายจ!ายประจําปE
สําหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ7ที่ใช	
ในงานซ!อมแซมสาธารณูปโภคไม!
เพียงพอ  
- ครุภัณฑ7และเครื่องมือไม!ได	รับ
การเก็บ/ดูแลรักษาอย!างถูกวิธี

ลายมือชื่อ...............................
  ( นายธงชัย ไมตรีแพน
ตําแหน/ง      นายกเทศมนตรีตําบลป�าติ้ว
วันที่…๒๔...เดือน…พฤศจิกายน

สําหรับจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ7ที่ใช	
ในงานซ!อมแซมสาธารณูปโภคไม!

องมือไม!ได	รับ
ดูแลรักษาอย!างถูกวิธี 

 
 
-  จัดสรรงบประมาณให	
สอดคล	องกับปริมาณงานใน
ห	วงเวลานั้น 
-  มอบหมายนายช!างโยธา
สํารวจพื้นที่ เตรียมความ
พร	อมของวัสดุอุปกรณ7และ
เครื่องมือต!างๆ อย!าง
สม่ําเสมอ 
-  กรณีไม!สามารถ
ดําเนินการด	วยตนเองได	ให	
ประสานงานกับบุคลากรอื่น 

 
 

( 365 วัน ) 
30 ก.ย. 64 
ผู	อํานวยการ
กองช!างและ
ผู	ช!วยนายช!าง
โยธา 

........................................... 
ธงชัย ไมตรีแพน ) 

นายกเทศมนตรีตําบลป�าติ้ว 
ฤศจิกายน…. พ.ศ. ..๒๕๖4.... 



รายงานการสอบทานการประเมินผล

เรียนนายกเทศมนตรีตําบลป�าติ้ว

 
ผู�ตรวจสอบภายในของ

หน�วยงาน สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี
กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัติ
๒๕๖๑โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือให�ความม่ันใจ
ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงาน
และไม�ใช�การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร�งใส รวมท้ังด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน

จากผลการสอบทาน
ตําบลป7าต้ิว มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย�างต�อเนื่อง
มาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ

 
 

 

                                         
                                   

                                              
 
กรณีได�สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล�ว 
เส่ียง และการควบคุมภายในหรือ
ให�รายงานข�อตรวจพบหรือข�อสังเกตดังกล*าว

อย�างไรก็ดี มีข�อตรวจพบและหรือข�อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง 
หรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๑. ความเส่ียงท่ีมีอยู*
๑.๑ กิจกรรมงานนิติการ
๑.๒ กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ
1.3  กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม
1.4  กิจกรรมงาน
1.5กิจกรรมด�านการเงินและการพัสดุของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป7าต้ิว  
1.6กิจกรรมงานด�านบริหารและวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
1.7กิจกรรมด�านการส�งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
1.8  กิจกรรมด�านงานการเงินและบัญชี
1.9กิจกรรมด�านงานพัสดุและทรัพย*สิน
1.10 กิจกรรมด�านงานบริหารงานคลังและงบประมาณ
1.11กิจกรรม 
                                                                          

 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู�ตรวจสอบภายใน
 

นายกเทศมนตรีตําบลป�าติ้ว 

ผู�ตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลป7าต้ิว ได�สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
๓๐เดือนกันยายนพ.ศ. ๒๕๖4ด�วยวิธีการสอบทาน 

มาตรฐานและหลักเกณฑ*ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ
โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือให�ความม่ันใจอย�างสมเหตุสมผลว�า ภารกิจของหน�วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค*

ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน 
และไม�ใช�การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร�งใส รวมท้ังด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 

สอบทานดังกล�าว ผู�ตรวจสอบภายในเห็นว�า การควบคุม
ปฏิบัติตามอย�างต�อเนื่องและเปKนไปตามหลักเกณฑ*กระทรวงการคลังว�าด�วย

การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

              ลายมือช่ือ   
                                                       ( สมาน  ยิ่งยงค*) 

   ตําแหน*ง  ปลัดเทศบาลตําบลป7าต้ิว
                                              วันท่ี...๒๔... เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ

ได�สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล�ว มีข�อตรวจสอบหรือข�อสังเกตเก่ียวกับความ
การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเส่ียงดังกล*าว

ให�รายงานข�อตรวจพบหรือข�อสังเกตดังกล*าวในวรรคสาม ดังนี้ 
ข�อตรวจพบและหรือข�อสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน

หรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได�ดังนี้ 
ท่ีมีอยู*ท่ีต�องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

กิจกรรมงานนิติการ 
กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ 
กิจกรรมงานสวัสดิการสังคม 
กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห* 

กิจกรรมด�านการเงินและการพัสดุของศูนย*พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป7าต้ิว และ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป7าต้ิว   

กิจกรรมงานด�านบริหารและวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมด�านการส�งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมด�านงานการเงินและบัญชี 

กิจกรรมด�านงานพัสดุและทรัพย*สิน 
กิจกรรมด�านงานบริหารงานคลังและงบประมาณ 

กิจกรรม ด�านแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย*สิน 
                                                                          / 1.12 

แบบ ปค.6 

ของผู�ตรวจสอบภายใน 

ได�สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
สอบทาน ตามหลักเกณฑ*

การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ พ.ศ. 
จะบรรลุวัตถุประสงค*

การรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน 
และไม�ใช�การเงินท่ีเชื่อถือได� ทันเวลา และโปร�งใส รวมท้ังด�านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ

การควบคุมภายในของเทศบาล
กระทรวงการคลังว�าด�วย

๒๕๖๑ 

 
ตําบลป7าต้ิว 

ศ. ....๒๕๖4... 

มีข�อตรวจสอบหรือข�อสังเกตเก่ียวกับความ
ความเส่ียงดังกล*าว             

การควบคุมภายในและ

ศูนย*พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป7าต้ิว และ 

กิจกรรมงานด�านบริหารและวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 

/ 1.12 กิจกรรม.. 



                                     - 2 - 
1.12 กิจกรรมด�านกลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
1.13 กิจกรรม ด�านงานแบบแผนและก�อสร�าง 
1.14 กิจกรรม ด�านงานสาธารณูปโภค 

 

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๒.๑ กิจกรรมงานนิติการ  

- เจ�าหน�าท่ีต�องปฏิบัติงานอย�างระมัดระวัง ศึกษาระเบียบ ข�อกฎหมาย อย�าง
เคร�งครัด รวมท้ังศึกษาระเบียบกฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง จากช�องทาง ต�าง ๆ ทีมี 

๒.๒ กิจกรรมงานแผนงานและงบประมาณ  
๑. การพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุไว�ในแผนพัฒนาเทศบาลตําบลป7าต้ิว แต�

ละป�งบประมาณ  ตามความจําเปKนเร�งด�วน เพ่ือแปลงไปสู�การปฏิบัติ ในการนําไปบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป� และดําเนินการ ตามแผนการดําเนินงานของหน�วยงาน 
หรือมีการปรับตามความเหมาะสมกับสถานการณ* ฯลฯ 

       2. การประมาณการค�าใช�จ�ายในแต�ละหมวดรายจ�ายให�เพียงพอกับรายจ�ายท่ี
จําเปKนต�องจ�าย เปKนไปอย�างเหมาะสมและจําเปKนและการพิจารณาการต้ังงบประมาณรายจ�าย
ประจําป� 

3. การประชุม ปรึกษาหารือการดําเนินงานของหน�วยงานและการรายงานปUญหา
อุปสรรคให�ปลัดเทศบาล/คณะผู�บริหารทราบและพิจารณา เปKนต�น 

2.3 กิจกรรมด�านงานสวัสดิการสังคม 
๑. รับโอนบุคลากรเพ่ิมเติม 
2. จัดฝWกอบรมให�ผู�สูงอายุ ผู�พิการผู�ด�อยโอกาสได�ประกอบ อาชีพ  สามารถ 
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได�อย�างยั่งยืน 
3. จัดหาตลาดและแหล�งเงิน ทุนรองรับการประกอบอาชีพ 
4. จัดประชุม/ประชาสัมพันธ* ให�ประชาชนในชุมชนมีความ รู�ความเข�าในสิทฺธิ 
ประโยชน*ของตนเองท่ีพึงมีพึงได� 
5. จัดให�มีการรวมกลุ�มเพ่ือจัดหาสวัสดิการช�วยเหลือผู�สูงอายุ ผู�พิการ และ 
ผู�ด�อยโอกาส  
6. รณรงค*ส�งเสริมให�ผู�มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพรับเงินผ�านธนาคาร 
7. ได�แจ�งประสานงานทะเบียนราษฎรได�ดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข�อง 
๘. มีการทําความเข�าใจเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานในสังกัด 
2.4กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห4 
1. เจ�าหน�าท่ีต�องศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการท่ีเก่ียวข�องและ 
ปฏิบัติงานอย�างระมัดระวังรอบคอบ 
2. ประชาสัมพันธ*ให�ประชาชนได�รับทราบและเข�าถึงการสังคมสงเคราะห*จาก 
หน�วยงานของรัฐ 
3. มีการประสานงานในสังกัดเทศบาลตําบลป7าต้ิวและหน�วยงานภายนอก  
ผู�นําหมู�บ�าน/ชุมชน เปKนต�น 

๒.5กิจกรรมงานด
านการเงินและงานการพัสดุของศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป าติ้ว 
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป าติ้ว 

- มีการกํากับดูแลจากผู�บังคับบัญชาให�เจ�าหน�าท่ีหม่ันคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการ และ
ระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป*าต้ิว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

 / ตําบลป*าต้ิว..... 
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ตําบลป*าต้ิวอย1างสมํ่าเสมอ 
๒.6กิจกรรมงานด
านการบริหารวิชาการในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
-  มีการกํากับดูแลจากผู�บังคับบัญชาให�เจ�าหน�าท่ีหม่ันคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการ และระเบียบข�อบังคับท่ี
เก่ียวข�องกับศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป*าต้ิว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป*าต้ิวอย1างสมํ่าเสมอ 
2.7กิจกรรมด
านการส,งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

                                - มีการกํากับดูแลจากผู�บังคับบัญชาให�เจ�าหน�าท่ีหม่ันคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการ และ
ระเบียบข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับศูนย%พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลป*าต้ิว และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลป*าต้ิว
อย1างสมํ่าเสมอ 

๒.8 กิจกรรมด�านงานการเงินและบัญชี   
๑.ให�ผู�อํานวยการกองคลังควบคุมดูแลอย�างใกล�ชิด 
๒.สรรหาบุคลากรด�านการเงินและบัญชีเพ่ิม 

๒.9กิจกรรมด�านงานบริหารงานคลังและงบประมาณ 
๑.ให�ผู�อํานวยการกองคลังควบคุมดูแลอย�างใกล�ชิด 
๒.สรรหาบุคลากรด�านงานบริหารงานคลังและงบประมาณ 

2.10กิจกรรมด�านงานพัสดุและทรัพย4สิน 
๑.ให�ผู�อํานวยการกองคลังควบคุมดูแลอย�างใกล�ชิด 
๒. สรรหาบุคลากรด�านงานทะเบียนทรัพย*สินและพัสดุ 

2.11 กิจกรรมด�านงานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย4สิน 
๑.ให�ผู�อํานวยการกองคลังควบคุมดูแลอย�างใกล�ชิด 
๒.จัดส�งบุคคลการเข�าอบรม ศึกษาระเบียบ  กฎหมาย  อย�างเคร�งครัด 

๒.12กิจกรรมด�านงานส*งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- ปรับเปลี่ยนเวลาในการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับหน1วยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ี และปศุสัตว%อําเภอ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
๒.13 กิจกรรมด�านงานแบบแผนและก*อสร�าง 

-  กําชับ ให�คําชี้แนะผู�นําชุมชน/ประชาคมหมู�บ�านให�รู�บทบาทหน�าท่ีของ
ตนเองในการช�วยสอดส�องดูแลงานก�อสร�างในพ้ืนท่ีของตนเองอีกทางหนึ่ง 

-  เพ่ิมการประชาสัมพันธ*เก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
- รัฐมีแบบบ�านให�บริการ สามารถใช�ประกอบการขออนุญาตก�อสร�างได� 
-  เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องต�องตรวจสอบก�อนเสนอผู�บังคับบัญชา แก�ไขในส�วนท่ี

ผิดพลาดและปรับปรุงการปฏิบัติงานมิให�เกิดซํ้าอีกในอนาคต 
 ๒.14กิจกรรมด�านงานสาธารณูปโภค  

-  จัดสรรงบประมาณให�สอดคล�องกับปริมาณงานในห�วงเวลานั้น 
-  มอบหมายนายช�างโยธาสํารวจพ้ืนท่ี เตรียมความพร�อมของวัสดุอุปกรณ*

และเครื่องมือต�างๆ อย�างสมํ่าเสมอ 
-  กรณีไม�สามารถดําเนินการด�วยตนเองได�ให�ประสานงานกับบุคลากรอ่ืน 

 
 

 


