
ปอ 3

วัตถุประสงค์ของการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ      หมายเหตุ
(1) (2) (3) (4) (5) ผู้รับผิดชอบ '(6) (7)

ส านักปลัดเทศบาล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 กิจกรรมการก าจัดผักตบชวา 1 ให้การสนับสนุน 1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ 1 ประชาชนยังมี 1 รณรงค์ให้ประชาชน ธ.ค. 2562 -
วัตถุประสงค์ของการควบคุม อุปกรณ์ก าจัดผักตบชวา การให้ความช่วยเหลือ ความเดือดร้อนจาก ช่วยก าจัดผักตบชวาบริเวณ หน.ส านักปลัดฯ
1.1 บรรเทาความเดือดร้อนของ แก่ประชาชนกรณี ประชาชนการควบคุมการใช้ ผักตบชวา บ้านของตนเอง และงานป้องกันฯ
ผักตบชวา ให้การสนับสนุน ได้รับความเดือดร้อน เคร่ืองมือเคร่ืองใช่ในการช่วย 2 เจ้าหน้าทีไ่ม่เพียงพอ 2 สนับสนุนอุปกรณ์พร้อม
เคร่ืองมือในการก าจัดผักตบชวา 2 ช่วยเหลือฉุกเฉิน เหลือ และสนับสนุนเคร่ืองมือ 3.กรณีเหตุเกิดจากความ ก าลังเจา้หน้าทีดู่แลผักตบชวา
2 กิจกรรมบรรเทาความเดือดร้อน 3 มีค าส่ังแบ่งงาน เคร่ืองใช้ตามทีจ่ าเป็น ประมาทและรู้เท่าไม่ถึง บริเวณต่างๆ
ของประชาชนกรณีเพลิงไหม้ การณ์ควบคุมได้
   วัตถุประสงค์ของการควบคุม
   2.1 ให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ 1 ให้การสนับสนุน 1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ 1 ประชาชนมีความ 1 มีการสนับสนุนเคร่ืองมือ- ธ.ค. 2562
การเกิดเพลิงไหม้ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน การให้ความช่วยเหลือประชาชนเดือนร้อนเนื่องจากหญ้า เคร่ืองใช้ ได้รับการร้องขอ หน.ส านักปลัดฯ

การช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แห้งทีค่วบคุมไม่ได้ 2.มีค าส่ังแบ่งงาน และงานป้องกันฯ -
ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน
2 มีค าส่ังแบ่งงาน

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลต าบลเมืองแกลง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที ่30 กันยายน 2561



ปอ 3
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ     หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) ผู้รับผิดชอบ '(6) (7)
งานเทศกิจ
1 กิจกรรมการดูแลตรวจสอบความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ชุมชนและตลาด
  วัตถุประสงค์ของการควบคุม
  1.1 เพือ่ให้ความช่วยเหลือและ 1 มีค าส่ังแบ่งงาน 1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ 1 ไม่มีเจ้าหน้าทีรั่บผิดชอบ 1 ให้มีการวางแผนการปฏิบัติ ธ.ค. 2562 -
อ านวยความสะดวก และเกิดความ 2 มีเจา้หน้าทีรั่บผิดชอบ การปฏิบัติงานหน้าทีช่่วยเหลือ โดยตรง งานให้เป็นด้วยความเรียบร้อย หน.ส านักปลัดฯ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 3 มีการจัดแผนอัตรา ประชาชนการควบคุมการใช้ 2เจา้หน้าทีท่ีรั่บผิดชอบขาด 2 ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ งานป้องกันฯ
ชุมชน และตลาด ก าลัง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ ความรู้ความเข้าใจใน เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย และงานธุรการ
  1.2 การจัดระเบียบยานยนต์ตาม- 4 มีระเบียบ พ.ร.บ. ช่วยเหลือและสนับสนุนเคร่ืองมือ กฎหมายระเบียบฯ ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข
เทศบัญญัติการจอดยานยนต์ สาธารณสุข ปี 2535 เคร่ืองใช้ของทีจ่พเป็น 3 อัตราก าลังไม่เพียงพอ  ปี 2535
พ.ศ.2550 5 จัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้า 4 ขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3 ให้การสนับสนุน
  1.3 ป้องกันอุบัติเหตุบนพืน้ถนน รับการฝึกอบรมหา ในการปฏิบัติหน้าที่ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในเขตเทศบาล ความรู้ พ.ร.บ. รักษา

ความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
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ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการคสบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
กองคลัง
1.งานแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น

  1.1 เพือ่ให้การบันทึกและปรับปรุง
ฐานข้อมูลทีใ่ช้ในการจัดเก็บภาษี มีการปรับปรุงข้อมูล ท าให้มีการเก็บภาษีได้ ข้อมูลและเอกสาร ให้พนักงานตรวจสอบ ต.ค. 2560 -
อันได้แก่ โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง ทีดิ่น การเปล่ียนแปลงต่างๆ อย่างถูกต้องตามความ ไม่ครบ เช่น การเปล่ียน และค้นเอกสารที่ จพง.การคลัง
ป้าย เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ เป็นจริง เอกสารสิทธิ ์หรือ ส านักงานทีดิ่นเป็นประจ า
และครบถ้วน เอกสารสิทธิจ์ากส านัก- ผู้ถือกรรมสิทธิ์

งานทีดิ่นในแต่ละเดือน
1.2 เพือ่ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน จัดท าแผนทีภ่าษี ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ เกดิการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตาม ต.ค. 2560
อาคารว่าง ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง (ผ.ท.4)ทะเบียนคุม ทีดิ่น โรงเรือน,ป้าย,ใบอนุญาต เนื่องจากมีการโอน เอกสารสิทธิใ์ห้เป็น จพง.การคลัง
การใช้ประโยชน์ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้ช าระภาษ(ีผ.ท.5) ต่างๆ ได้อย่างทัว่ถึง กรรมสิทธิห์รือเลิกกิจการ ปัจจุบัน

ให้เป็นปัจจุบัน
2 งานจัดเก็บรายได้ 1 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน 1 การไม่ใช้ทะเบียน 1 จัดท าคู่มือเผยแพร่ ม.ค. 2561 -
2.1 เพือ่ให้งานจัดเก็บภาษีเป็นไป ตรวจสอบรายการที่ ของผู้ช าระภาษีมีการ ทรัพย์สินในการประเมิน ะวิธีการช าระภาษีให้ผู้ช าระ หัวหน้างาน
อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม ประเมินค่าภาษีจาก เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ค่าภาษี ภาษีทราบเป็นประจ าทุกปี จัดเก็บรายได้

ทะเบียนทรัพยสิ์นให้ครบ ท าให้มีข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 2 เจ้าของทรัพย์สิน 2 จดัท าแผนการปฏิบัติเพือ่
ครบถ้วนทุกรายการ เปล่ียนแปลงทีอ่ยู่ ท าให้ เจ้าหน้าทีไ่ด้ถือปฏิบัติ

ไม่สามารถติดต่อผู้
เสียภาษีได้
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ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการคสบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2.2 เพือ่ให้การจัดเก็บภาษี 2ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ 2 การจัดเก็ยรายได้สูงกว่า 3 เจ้าหน้าทีย่ังขาดความ 3 ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ
เป็นไปอย่างครบถ้วน ตรวจสอบ รายการที่ ประมาณการรายรับ เอาใจใส่ในการจัดเก็บ ทีอ่ยู่ของผู้เสียภาษีโดยให้

ประเมิน ค่าภาษีจาก 4.เจ้าของทรัพย์สินจงใจ ประสานกับทะเบียนฯ 
ทะเบียนทรัพย์สิน หลบเล่ียงไม่ช าระภาษี ออนไลน์ข้อมูลเกี่ยวกับที่
3.ก าหนดแนวทางโดย อยู่ปัจจุบันของผู้เสียภาษี
ให้เจ้าหน้าทีส่อบถาม 4.มีการชี้แจงแนวทาง
สถานทีติ่ดต่อผู้ช าระ ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ
ภาษีให้ชัดเจนรวมทัง้ รายได้และสร้างจิตส านึก
บันทึกเลขประจ าตัว เจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบใน
ประชาชนทุกราย การจัดเก็บภาษี

3 การพัสดุ
3.1 เพือ่ให้การจัดซ้ือจัดจ้างถูกต้อง 1 แจ้งเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยว 1 เจ้าหน้าทีข่องแต่ละงาน 1.เจ้าหน้าทีแ่ต่ละหน่วย 1 ก าหนดให้มีการประชุม ธ.ค. 2560 -
ตามระเบียบฯ ข้องปฏิบัติงานให้เป็น ทีรั่บผิดชอบพยายามหลีก งานไม่ศึกษาระเบียบฯ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยว หัวหน้างานพัสดุ

ไปตามระเบียบฯ เล่ียงการปฏิบัติตามระเบียบ อ านาจหน้าทีใ่ห้ถ่องแท้ กับพัสดุเป็นประจ าทุกปี
2. การซ้ือจ้างพัสดุโดยใช้ 2 ก าหนดให้เจ้าหน้าทีไ่ด้
งบประมาณเป็นการ ท าบัญชีวัสดุและทะเบียน

ก าหนดความต้องการ พัสดุ
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ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการคสบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3.2 เพือ่ให้การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไป 3. การซ้ือจา้งพสัดุไม่เป็น 3 ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน
ตามความต้องการอย่างแท้จริงทัน ไปตามระเบียบฯ จัดท าแผนการจัดซ้ือ 
เวลาและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 4.การจ าหน่ายพสัดุประจ าปี จัดจ้างพัสดุประจ าปี
อย่างแท้จริง ไม่สามารถด าเนินการตาม 4.ก าหนดให้มีการประชุม
3.3 เพือ่ให้การตรวจสอบ ก าหนดระยะเวลาทีร่ะเบียบ กรรมการจ าหน่ายพสัดุ
พัสดุประจ าปี ถูกต้องตามระเบียบฯ ก าหนด ทุกคร้ังทีม่ีการแต่งต้ัง
4.การเบิกจ่ายเงิน
4.1 เพือ่ให้การตรวจสอบการ 1.ประชุมชี้แจงท าความ 1.มีระบบการตรวจหลักฐาน 1.บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องไม่ 1.ประชุมชี้แจงให้เจ้า ธ.ค. 2560
เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องตาม เข้าใจกับเจ้าหน้าทีแ่ต่ การเบิกจ่ายโดยเจ้าหน้าที่ ศึกษาระเบียบก่อนจัดท า หน้าที'่ปฎิบัติตามระเบียบฯ หัวหน้างานการเงิน
ระเบียบฯและรวดเร็วต่อการเบิก ละหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง การเงินและผอ.กองคลัง ท าให้ ฎีกาท าให้ต้องมีการแก้ไข โดยเคร่งครัด และบัญชี
จ่ายเงิน งานมีความรวดเร็วต่อการ บ่อย เกิดความล่าช้าใน

เบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่าย
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ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการคสบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
5.กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนอ
ขออนุมัติเบิกจ่ายด้วย
5.1 กิจกรรมการตรวจฎีกา 1 ชี้แจงท าความ 1 มีการจัดท าฎีกาเบิกเงิน 1 บุคลากรทีเ่กี่ยวข้องไม่ 1 ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ ธ.ค. 2560
ก่อนขออนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เข้าในกับเจ้าหน้าที่ ล่าช้า เนื่องจากบุคลากร ศึกษาระเบียบก่อนจดัท าฎีกา ปฏิบัติตามระเบียบฯ หัวหน้างาน

ผู้เกี่ยวข้องทุกกอง ไม่เข้าใจระเบียบฯ ท าให้ต้องมีการแก้ไขบ่อย โดยเคร่งครัด การเงินและบัญชี
ฝ่ายเกี่ยวกับระเบียบ เกิดความล่าช้าในการ
การเบิกจ่ายเงิน เบิกจ่าย

5.2 กิจกรรมการตรวจฎีกา 2 มีระบบสอบทาน
ก่อนเบิกจ่ายเงินสะสม หลักฐานการเบิก

จ่ายโดยเจ้าหน้าที่
การเงินและ 
ผอ.กองคลัง

กองชา่ง
เสนอแผนงาน เพือ่วางแผนการจัดหา มีการก าหนดภารกิจ พนักงานทราบความคาดหวัง การโอนย้ายและการต่อ แจ้งความต้องการอัตราก าลัง กองช่าง
อัตราก าลังคนให้เพียงพอ หน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน ขององค์กร ทีม่ีต่อหน้าทีค่วาม สัญญาจ้างท าให้งานขาด สอดคล้องกับงานแต่ละฝ่าย 30 ก.ย. 2561

ของต าแหน่งไว้ รับผิดชอบแต่ยังไม่เพียงพอ ความต่อเนื่องและเกิดความ เพือ่สรรหาหรือทดแทน
อย่างชัดเจน ต่อการปฎิบัติงาน ล่าช้า ต าแหน่งทีว่่างลง
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ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
กองการศึกษา
1 กิจกรรมประเพณีต่างๆ  
เช่น โครงการตักบาตรเทโว - มีการก าหนดแนวทาง  - การก าหนดแนวทางปฏิบัติ  - ตารางงานอาจมี  - ควรมีการก าหนดตาราง เม.ย. 2562
ลอยกระทง บุญกลางบ้าน การปฏิบัติงานตาม รวมทัง้การมอบหมายงาน การเปล่ียนแปลง งาน ตามปฏิทินการ งานกิจกรรมเด็ก
เพือ่สืบสานอนุรักษ์ประเพณี ตารางแผนงานและมี จากผู้บริหารได้ผลดีต่อการ ตามความเหมาะสม ปฏิบัติงานทีไ่ด้ต้ังไว้ และเยาวชน
ให้คงสืบไปและรักษาความปลอดภัย การมอบหมายจาก ควบคุมและติดตามในระดับ ของเวลาและสถานที่
แก่ผู้ร่วมงาน ผู้บริหารอย่างเป็น หนึ่ง

ทางการโดยมีค าส่ัง
การปฏิบัติงาน

2 กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน - มีการก าหนดแนวทาง  - มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ  - ยังไม่มีเป้าหมาย -  ควรมีการก าหนด ก.ค. 2562
เช่น การส่งเสริมอาชีพประชาชน การส่งเสริมอาชีพโดยมี รวมทัง้การมอบหมายงานจาก ก าหนดไม่ชัดเจนถึง ตารางการฝึกตลอดจน งานส่งเสริมและ
โครงการสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ การส ารวจความต้องการ ผู้บริหารได้ผลดีต่อการควบคุม ความต้องการฝึก การก าหนดอาชีพในการ สนับสนุนความ
ผู้ด้อยโอกาสและการช่วยเหลือเด็ก ของประชาชนว่าอยาก และติดตามในระดับหนึ่ง อาชีพของประชาชน ฝึกให้ชัดเจน เข็มแข็งของชุมชน
ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ฝึกอาชีพด้านใด
3 กิจกรรมด้านกีฬาชุมชนสัมพันธ์ - มีการก าหนดแนวทาง  - การก าหนดแนวทางปฏิบัติ  ยังมีเป้าหมายก าหนดไม่  - ควรมีการก าหนดกติกา ก.ย. 2562
เช่น โครงการกีฬาเด็ก เยาวชน การตามตาราง ทัง้การมอบหมายงานจาก ชัดเจนในการก าหนดคุณ ของผู้เล่นให้ชัดเจน งานกิจกรรมเด็ก
ชุมชนและประชาชน แผนงานการก าหนด ผู้บริหารได้ผลดีต่อการควบ ลักษณะของผู้เล่นและ และเยาวชน

การด าเนินการ คุมและติดตามในระดับหนึ่ง กติการวมถึงอายุของผู้เล่น
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ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4 กิจกรรมการเรียนการสอน  มีการก าหนดแนวทาง  มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ  ยังไม่มีการก าหนด  - ควรมีระเบียบการมา  ก.ย. 2562 -
เช่น การมาเรียนของนักเรียน โดยให้ครูประจ าชั้นเป็น รวมทัง้มอบหมายงานให้ครูสรุป แนวทางการปฏิบัติ โรงเรียนของนักเรียน

ผู้รับนักเรียนและให้ผู้ เหตุการณ์ประจ าวันเพือ่รายงานของผู้ปกครอง  - การประชุมชี้แจงผู้ปกครอง
ปกครองลงชื่อทุกคร้ัง ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ เพือ่ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

กองวิชาการและแผนงาน
1 กิจกรรม การจัดท าแผนพัฒนา  - การจัดส่งข้อมูลของ - ควรซักซ้อมท าความเข้าใจ  การจัดส่งข้อมูลของ  - จัดให้มีการประชุม 30 ก.ย. 2561
สามปี เพือ่ต้องการให้เจา้หน้าทีป่ฏิบัติ หน่วยงานไม่เป็นไป เกี่ยวกับการจัดท าแผน หน่วยงานไม่เป็นไป สัมมนาเพือ่เพืม่ความรู้ เจ้าหน้าที่
งานให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ ตามระยะเวลาที่ พัฒนาเทศบาล เพือ่ให้ ตามระยะเวลาที่ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ วิเคราะห์ฯ
จัดท าแผนและถูกต้องตามระเบียบ ก าหนด และท าให้เกิด ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม ก าหนด จัดท าแผนต่างๆ ของเทศบาล
ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการตามที่ ความล่าช้าในการ ระเบียบหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้
กระทรวงมหาดไทยก าหนด จัดท าแผนพัฒนา

สามปีและแผนต่างๆ
2 กิจกรรม การจัดท าเทศบัญญัติ - ข้อมูลและการ - ควรซักซ้อมท าความเข้าใจ - ข้อมูลการวิเคราะห์  - ให้แต่ละกองได้ตรวจสอบ 30 ก.ย. 2561
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นไป วิเคราะห์งบประมาณ เกี่ยวกับการจัดท าแผน งบประมาณทีก่อง ให้ถูกต้องก่อนน าเสนอจัด เจ้าหน้าที่
ตามแผนงานและประเภทรายจ่ายให้ ทีก่องต่างๆจัดส่งให้พบ พัฒนาเทศบาล เพือ่ให้ทุก ต่างๆ จัดส่งให้พบ ท างบประมาณ วิเคราะห์ฯ
ปฏิบัติไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ขอ้ผิดพลาด ไม่ครบถว้น หน่วยงานปฏิบัติตาม ข้อผิดพลาดไม่ครบถ้วน - จัดให้มีการอบรมสัมมนา
และหนังสือส่ังการตามทีก่ระทรวง -  การจัดส่งข้อมูลของ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ เจ้าหน้าทีแ่บบปฏิบัติการเพือ่
มหาดไทยก าหนด แต่ละหน่วยงาน ก าหนดไว้ เพิม่ความรู้ความเข้าใจในการ

ไม่เป็นไปตาม ปฏิบัติงานการจัดท างบ
ระยะเวลาทีก่ าหนด ประมาณได้อย่างถูกต้อง
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ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์  - ข้อมูลและส่ือทีข่อ  - ประสานติดตาม ตรวจสอบ  - ข้อมูลและส่ือทีข่อ - ท าความตกลงกับหน่วย 30 ก.ย. 2561
เพือ่ให้ด าเนินการเป็น ประชาสัมพันธ์มี ข้อมูล เพือ่ใช้ในการประชา- ประชาสัมพันธ์มี งานและด าเนินการตาม เจ้าพนักงาน
ไปแนวทางเชิงรุกมีการวาง ระยะเวลาเร่งด่วน สัมพันธ์ ระยะเวลาเร่งด่วน ความเร่งด่วนให้ครบถ้วน ประชาสัมพันธ์
แผนการด าเนินงานล่วงหน้า ท าให้การประชาสัมพันธ์  - ประสานติดตาม ก าหนดให้ ท าให้การประชาสัมพันธ์ และมีความชัดเจน
ให้มีการปฏิบัติไปตามระเบียบ ไม่ได้ผลเท่าทีค่วร ส่งข้อมูลภายในระยะเวลา ไม่ได้ผลเท่าทีค่วร - ให้หน่วยงานทัง้ภายนอก
ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการ  - ข้อมูลข่าวสารทีข่อ ทีก่ าหนด  - ข้อมูลข่าวสารทีข่อ และภายในจัดส่งข้อมูลให้
ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด เผยแพร่ไม่ชัดเจน  - ประสานให้มีการจัดเก็บ เผยแพร่ไม่ชัดเจนครบถ้วน งานประชาสัมพันธ์ให้เร็วขึ้น

ครบถ้วน ข้อมูลหลากหลายประเภท  - ภัยธรรมชาติ - ให้แจ้งประชาชนได้รับฟัง
 - ภัยธรรมชาติ (ฝนตก ป้องกันการสูญหาย (ฝนตก ฟ้าร้อง) ทางวิทยุชุมชนของเทศบาล 
ฟ้าร้อง) ท าให้ระบบ  - ประสานการติดต้ังอุปกรณ์ ท าให้ระบบกระจายเสียง เนื่องจากเสียงตามสาย
กระจายเสียงขัดข้อง ป้องกันการเกิดความเสียหาย ขัดข้อง ช ารุดบ่อยและเป็นช่องทางหนึ่ง
และเสียหาย ของเทศบาล เพือ่ใช้ในการ
- ไม่สามารถควบคุม ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ได้เต็มประสิทธิภาพ ของเทศบาล
จากสภาพอากาศและ
ส่ิงแวดล้อมภายนอก
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ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
กองการประปา
1.กิจกรรมงานผลิตน  า
- เพือ่ให้การผลิต สูบจ่าย การปฏิบัติงาน - การควบคุมทีม่ีอยู่เพียงพอ - พนักงานดูแลผลิตมี - จัดพนักงานขับรถ ต.ค. 2561 -
น้ าประปาเพียงพอ และทัว่ถึง การปฏิบัติงาน สามารถลดความเส่ียงได้ ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน มาช่วยปฏิบัติงานผลิตชั่วคราว หัวหน้างานผลิตน้ า
แก่ความความต้องการของผู้ใช้ ประจ าเดือนและ ระดับหนึ่ง - พนักงานขาด ความรู้
- น้ าประปามีคุณภาพ สะอาด มีหัวหน้างานตรวจสอบ ความช านาญในงานผลิต
ปลอดภัยแก่การอุปโภค เพราะไม่ใช่งานหลักของตน
2.กิจกรรมปรับปรุงและบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมท่อประปามาตรวัดน  า
- เพือ่ดูแลท่อประปาและมาตรวัด - ส ารวจเก็บข้อมูล - เกิดเหตุท่อแตกร่ัวและ - มีมาตรช ารุดหรือ - ให้พนักงานจดมาตรช่วย ต.ค. 2561 -
น้ าใช้งานได้ตามปกติ จัดท าทะเบียนประวัติ มาตรช ารุดแต่ช่างประปา สูญหายหลายจุด ตรวจสอบมาตรช ารุด ผอ.กองการประปา

แนวท่อจ่ายน้ า ด าเนินการไม่ทัน ท าให้เก็บค่าน้ าได้ เพราะจดมาตรทุกเดือน
และมาตรวัดน้ า น้อยกว่าทีค่วร อยู่แล้ว

3.กิจกรรมงานพัฒนารายได้
- เพือ่จัดเก็บรายได้ให้เพีย่งพอต่อ - ก าหนดต าแหน่งเพิม่ - งานจัดเก็บรายได้ขาด -หากโปรแกรมจัดเก็บ - จัดหาโปรแกรมทีใ่ช้งาน ต.ค. 2561 -
การบริหารจัดการตามเทศบัญญัติ ให้เหมาะสมกับปริมาณ บุคลากรทีส่ามารถใช้ ขัดข้องจะเป็นอุปสรรค ทันสมัยและ/หรืออบรม หน.งานการเงิน

งาน โปรแกรมจัดเก็บรายได้แทน ต่อการจัดเก็บรายได้ในการ บุคลากรให้สามารถใช้งาน และบัญชี
มีเพียงเจ้าพนักงานจัดเก็บ บริหารงาน ได้เพิม่ขั้น
รายได้รายเดียวทีส่ามารถ
แก้ไขปัญหาได้
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. ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
กองสาธารณสุขฯ
1 งานก าจัดขยะมูลฝอยและ 1 รณรงค์ให้มีการ 1 ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก 1 การขาดแคลน 1 ประสานหน่วยทีม่า ต.ค. 2561
ส่ิงปฏิกูล คัดแยกขยะกลับมา การรณรงค์อยู่ในวงจ ากัด พืน้ทีฝั่งกลบขยะ ร่วมทิง้ให้คัดแยกขยะร่วมด้วย 1 ผอ.กอง
 วัตถุประสงค์ ใช้ใหม่และรณรงค์ 2 ยังไม่เพียงพอเนื่องจาก เนื่องจากบ่อฝังกลบ 2 จัดสรรหาเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขฯ
 เพือ่ให้การก าจัดขยะมูลฝอย ให้ประชาชนมี เจ้าหน้าทีค่วบคุมและการ ปัจจุบันใกล้เต็ม รับผิดชอบงานโดยตรง 2 หน.งานรักษา
และส่ิงปฏิกูลเป็นไปตามหลัก ส่วนร่วมในการ ผลิดปุย๋อินทรีย์ น้ าจุลินทรีย์ 2 ความไม่พร้อมของจ านวน 3 ประสานเจ้าหน้าที่ ความสะอาด
วิชาการ ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ คัดแยกขยะอินทรีย์ 3 สายพานคัดแยกขยะ บุคลากรทีม่ีน้อย ในการรับขยะไปก าจัด
ต่อประชาชนหรือชุมชน มากขึ้นเพือ่น าขยะ สามารถคัดแยกขยะได้เพียง 3 ความไม่สม่ าเสมอ ทีโ่รงปูนอย่างต่อเนื่อง

อินทรีย์ไปผลิตปุย๋หมัก 15 % ของบริษัทเอกชน
และน้ าหมักจุลินทีย์ 4 ฤดูฝนขยะเปียกท าให้ไม่ ทีม่ารับขยะไปก าจัด 
2 การสรรหาบุคลากร สามารถส่งขยะไปก าจัดได้เต็มที่ ณ โรงปูน
เพิม่
3 จัดกิจกรรมคัดแยก
ขยะโดยสายพาน
คัดแยกขยะ
4 ส่งขยะไปก าจัด 
ณ โรงปูนโดยการ
เข้าเตาเผา
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. ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 กิจกรรมสายพานคัดแยกขยะ 1.ด าเนินการคัดแยก 1. ไม่พบแหล่งเพาะพันธุ์ 1. อาจเกิดขยะตกค้าง 1. จัดหัวหน้างานให้ดูแล ต.ค. 2561
 -การคัดแยกขยะด้วยสายพาน ขยะด้วยสายพาน ให้เกิดแมลงวันหรือสัตว์น า เกิดเหตุร าคาญ ควบคุมการด าเนินงาน 1 ผอ.กอง
ล าเลียงจากรถเก็บขยะ ล าเลียงจากรถเก็บขยะ จากบริเวณสายพานคัดแยกขยะ ให้เรียบร้อย มีการตรวจสอบ สาธารณสุขและ
วัตถุประสงค์ โดยใช้พนักงานจา้งวันละ 2. มีการล้างท าความสะอาด ควบคุมและลงพืน้ทีจ่ริงทุกคร้ัง ส่ิงแวดล้อม
 เพือ่ไม่ให้มีขยะตกค้างส่งกล่ิน 2 เทีย่วต่อวัน ถังหรือภาชนะใส่ขยะทุกใบ ทีม่ีการคัดแยกขยะด้วย 2 หน.งานรักษา
เหม็น สกปรกและเป็นบ่อเกิดของ 2.จัดต้ังสายพาน และคว่ าถังทุกวัน สายพานคัดแยะขยะ ความสะอาด
เชื้อโรค หรือแมลงพาหะของโรค ล าเลียงให้อยู่ในพืน้ที่ 3. รถขยะน าขยะทีคั่ดแยก 2. มีการควบคุมไม่ให้

โล่งมีอากาศถ่ายเทได้ดี เหลือ ใช้ประโยชน์ไม่ได้ไป มีขยะตกค้าง
หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ ก าจัดยังหลุมฝังกลบ
ให้ท าความสะอาดพืน้ที่
ให้เรียบร้อยทุกคร้ังและ
ใช้น้ าจุลินทรีย์ร่วม
ใช้น้ าจุลินทรีย์ร่วมใน
การท าความสะอาดด้วย
3.ขยะรีไซเคิลทีแ่ยก
ได้ไม่มีการสะสม
ให้น าออกจากพืน้ที่
คัดแยกขยะทุกวัน
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. ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4 ขยะทีเ่หลือจาก 4 มีการขายขยะรีไซเคิล 1 ล้างท าความสะอาด
การคัดแยกไม่ให้ ทุกวันทีม่ีการคัดแยกขยะ พืน้ทีห่ลังจากเสร็จส้ิน
ตกค้างบนรถข้าม 5 ไม่พบแมลงวันหรือสัตว์ กิจกรรม
วันให้น าไปทีห่ลุม น าโรคจากบริเวณสายพาน 2 ใช้น้ าจุลินทรีย์ ช่วยท า
ฝังกลบ คัดแยกขยะ ความสะอาดพืน้ทีทุ่กคร้ัง
5 ท าความสะอาด 6 มีการล้างท าความสะอาด
ภาชนะและอุปกรณ์ ถังหรือภาชนะใส่ขยะทุกใบ
ในการปฎิบัติงาน และคว่ าถังทุกคร้ัง
หลังปฎิบัติงานเสร็จ 7 รถขยะน าขยะทีคั่ดแยก
ทุกคร้ัง แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้จริงๆ

วิง่ไปทีห่ลุมฝ่ังกลบไม่มี
การเก็บทิง้ไว้บนรถข้ามวัน

3 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 1 ส ารวจและจัดท า 1 ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 1 ข้อมูลผู้ประกอบกิจการ 1 การชี้แจงให้ผู้ประกอบ ต.ค. 2561
ใบอนุณาตประกอบ ฐานข้อมูลรายใหม่ เนื่องจากการส ารวจต้องใช้ ตามเทศบัญญัติสาธารณสุข กิจการทราบถึงหน้าทีแ่ละ 1 ผอ.กอง
วัตถประสงค์ 2 จัดท าหนังสือแจ้ง เวลาและบุคลากรในการ ทีข่ออนุญาตกบัสภาพปัจจบุัน ความผิดตาม พรบ. และ สาธารณสุขฯ
 - เพือ่ให้การด าเนินงานเกิด เตือนผู้ประกอบการ ส ารวจมีน้อย ข้อมูลไม่ตรงกันเนื่องจากผู้ เทศบัญญติ โดยการท าเอกสาร 2 หน.งาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทุกรายล่วงหน้า1 เดือน ประกอบการบางรายไม่มา เผยแพร่และชี้แจงทุกคร้ังเมื่อ สุขาภิบาล

กอ่นใบอนุญาตหมดอายุ ติดต่อแจ้งยกเลิกหลัง ผู้ประกอบการมาขออนุญาต อนามัยและ
จากไม่ประกอบกิจการ ใหม่หรือมาต่ออายุทุกคร้ัง ส่ิงแวดล้อม
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. ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
4 งานป้องกันและควบคุมโรค การป้องกันโรค 1 รายงานผลการส ารวจ 1 รถประชาพันธ์ไม่ 1 ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ส.ค.. 2561
 - กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค 1 ให้สุขศึกษาแก่ แหล่งเพาะพันธุลู์กน้ ายุงลาย สามารถออกประชา- FM 104 MHz 1.ผอ.กอง
ไข้เลือดออก ประชาชนทัว่ไป โดย ในชุมชน สัมพันธ์ได้ทันทีเมื่อ 2 ซ่อมเคร่ืองพ่นสารเคมี สาธารณสุขฯ
วัตถุประสงค์ 1.1 อาสาสมัคร 2 รายงานผลการส ารวจ เกิดการระบาดของโรค และบ ารุงรักษาพร้อมจัดท า 2.หัวหน้าศูนย์
 เพือ่แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก สาธารณสุขให้ แหล่งเพาะพันธุลู์กน้ ายุงลาย 2 เคร่ืองพ่นสารเคมี ทะเบียนประวัติเคร่ืองพ่น บริการสาธารณสุขฯ
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง สุขศึกษา ในวัดและโรงเรียน มีอายุการใช้งาน และแผนการซ่อมบ ารุง 3.สัตวแพทย์
ลดความชุกของลูกน้ ายุงลาย 1.2 ประชาสัมพันธ์ 3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ หลายปี ความเส่ือม รักษาเคร่ืองพ่นสารเคมี

ผ่านวิทยุชุมชน ประชาสัมพันธ์เมื่อเกิด มีมาก ท าให้มีเคร่ือง 3 ประสานงานขอ
ในเขตเทศบาล โรคติดต่อ เสียและซ่อมบ ารุงอยู่ เจ้าหน้าทีใ่ห้หยุดงาน
1.3 รถประชาสัม- 4 แบบบันทึกผู้ป่วยโรค บางคร้ัง ประจ าชั่วคราว
พันธ์ในชุมชน ไข้เลือดออก 3 ขาดบุคลากรในการ เพือ่มาพ่นสารเคมี
2 การก าจัดแหล่ง ด าเนินการพ่นสารเคมี
เพาะพันธุลู์กน้ ายุงลาย โดยตรงเนื่องจาก
2.1 อาสาสมัคร ไม่มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขส ารวจ เฉพาะกิจโดยตรง
ลูกน้ ายุงลายและ และเจ้าหน้าทีพ่่นยุง
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ ต้องปฏิบัติหน้าที่
ทุกสัปดาห์ส่งรายงาน ประจ า
เดือนละ 1 คร้ัง
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. ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.2เจา้หน้าทีสุ่่มส ารวจ 4 แบบสอบสวนโรค 4 ขาดบุคลากรทีสุ่่ม 4 ประสานงาน
ลูกน้ ายงุลายในชุมชน ไข้เลือดออก ส ารวจลูกน้ ายุงลายใน โรงพยาบาลแกลงขอ
เดือนละ 1 คร้ัง ส ารวจ วัดและโรงเรียน เจ้าหน้าทีม่าช่วยสุ่ม
แหล่งเพาะพนัธุลู์กน้ า ส ารวจลูกน้ ายุงลายใน
ยุงลายในวดัและโรงเรียน ชุมชนวัดและโรงเรียน
ทุกสัปดาห์

2.3 เจา้หน้าทีส่ ารวจ 5 บุคลากรมีความรู้ 5 ส่งเจ้าหน้าทีไ่ปฝึกอบรม
ลูกน้ ายุงลายในบา้นผู้ปว่ย ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน และจัดท าแผนการจัด
และบริเวณรอบบา้นทกุราย ฝึกอบรมความรู้และ
3 การพ่นสารเคมกี าจัดยุง พัฒนาการปฏิบัติงาน
3.1พ่นสารเคมใีนโรงเรียน

กอ่นเปิดภาคเรียนปีละ2คร้ัง

3.2พน่สารเคมีในชุมชน 6 บุคลากรขาดขวัญ 6 เข้ากองทุน สปสช.
เมื่อมีผู้ปว่ยเกิดขึ้นภายใน และก าลังใจในการ ปีงบประมาณ 2560
24 ชั่วโมงเพือ่ตัดวงจร ปฏิบัติ ค่าตอบแทนการปฏิบัติ
การแพร่เชื้อในบา้นผู้ปว่ย งานนอกเวลาราชการใน
และพืน้ทีร่อบบ้านผู้ป่วย โครงการป้องกัน
ในรัศมีอย่างน้อย 100ม. และควบคุมโรค
และพน่ 2 คร้ัง ห่างกนั ไข้เลือดออก
7 วัน
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. ปอ 3
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ การปรับปรุงการควบคม   ก าหนดเสร็จ  หมายเหตุ
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ ผู้รับผิดชอบ '
วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
การควบคุมเมื่อเกดิโรค
1 ประกาศเตือน
ประชาชนให้ทราบว่ามี
โรคไข้เลือดออกระ-
บาดในชุมชนพร้อมกับ
ให้สุขศึกษา
2 พ่นสารเคมีก าจัด
ยุงตัวเต็มวัยเพือ่
ควบคุมแหล่งแพร่โรค
ภายใน 24 ชั่วโมง
เมื่อได้รับแจ้งจาก
โรงพยาบาลแกลง,
อาสาสมัครสาธารณสุข
หรือประชาชนใน
เขตเทศบาล

                ชื่อผู้รายงาน
                               (นายสันติชัย  ตังสวานิช)
                          นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง
                        วันที ่  8   ตุลาคม  พ.ศ. 2561
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