
๒๒ 
 

ชื่อหน่วยรับตรวจ   เทศบาลต าบลท่าช้าง  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
(1)กิจกรรมการวิเคราะห์
นโยบายและการวางแผน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
น ามาวิเคราะห์ สรุปเปน็
แผนงาน/โครงการตลอด 
จนการจัดท าแผนให้ตรง
เวลาถูกต้องตามระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 

 
 

1.แผนงาน/โครงการ 
มีมากแต่งบประมาณ
ในการพัฒนา มี
จ ากัดและได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
น้อยลง 
2.แผนงาน/
โครงการ 
ขาดการด าเนนิการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
๑. ปรับปรุงค าสั่งแบ่ง
งานให้ชัดเจน กรณี
ผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้
มอบหมายผู้ท างานแทน 
๒.ปรับปรุงวิธีการจัดท า
แผนโดยท าฐานข้อมูล
เดิม ส ารวจข้อมูลเพิ่ม 
3.จัดประชุมประชาคม 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอปัญหาความ
ต้องการน าระบบ 
 

 
 
 
 
1.การก าหนดแนวทางการปฏิบตัิงาน
การจัดท าแผนพัฒนา มผีลดีต่อการ
ควบคุม แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค ์

 
 
 
 
๑. แผนงาน/โครงการ 
มีมากแต่งบประมาณ 
ในการพัฒนา มีจ ากัด
และได้รับการจัดสรร
งบประมาณน้อยลง
แผนงาน/โครงการขาด
การด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
1.ผู้บงัคับบัญชา
ควบคมุดูและให้มีการ
ประสานงานการจดัท า
แผนพฒันา 
2.ประชาสัมพนัธ์การ
ประชุมประชาคมจดัท า
แผนพฒันา 
3.ใช้แบบสอบถามแบบ
ส ารวจประชาชนในเขต
เทศบาลเกี่ยวกับปัญหา
ความต้องการ 

 
 
 
 

๓๐ก.ย.๒๕๖2/ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 

แบบ ปค.5 



๒๓ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

ส านักปลัดเทศบาล (ต่อ) 
(1) กิจกรรมการวิเคราะห ์
นโยบายและการวางแผน 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลและ
ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
น ามาวิเคราะห์ สรุปเปน็
แผนงาน/โครงการตลอดจน
การจัดท าแผนให้ตรงเวลา
ถูกต้องตามระเบียบฯ 
หนังสือสั่งการพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัต ิ
 
 
 

  
 
 
 
สารสนเทศเพื่อการ 
วางแผนและการใชจ้่าย
งบประมาณทาง
อินเตอร์เน็ต (E-Plan)  
มาใช้ในการปฏบิัติงาน   

   
 
 
 
4.ใช้ข้อมูลการ
ติดตาม 
ประเมินผลแผน มา
วิเคราะห์ในการ
จัดท าแผนรายงาน
ผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและการใช้
จ่ายงบประมาณ (E-
Plan) ของกรมฯ
มาร่วมในการ
วิเคราะห์ด้วย 
 
 
 

 



๒๔ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

๒.  กิจกรรมงานนิติการ 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 
 

1.เจ้าหน้าที ่
บางรายยังไมไ่ด้รับ
การอบรมในด้าน
ระเบียบกฎหมาย
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้า 
รับการอบรมด้าน
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน  
๒. ผู้บริหารมอบหัวหน้า 
งานและผูบ้ังคับบัญชา
ควบคุมดูแลตามล าดบั
ชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. การควบคุมที่มี 
อยู่เพียงพอ สามารถลดความเสีย่ง
ตามที่ระบไุวไ้ด้ในระดบัหนึ่ง 

 
 

๑.เจ้าหน้าที่ยังไม ่
เข้าใจในข้อกฎหมาย
ได้ชัดเจนยังต้องกมี
การตีความอีก 

 
 
1. จัดให้มีการ
ประชุมหัวหน้างาน
ทบทวนกฎหมาย 
ระเบียบการ
ปฏิบัติงานทุกระยะ 
๑. สรรหาเจ้าหน้าที ่
ในต าแหน่งนิติกรมี
การติดตาม
ประเมินผลต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๓๐ก.ย.๒๕๖2/ 
ส านัก

ปลัดเทศบาล 
  งานนิติการ 



๒๕ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

๓.  กิจกรรมการจัดท าการ
โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
วัตถุประสงค ์
การจัดท าการโอน
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีถูกต้อง รวดเร็ว 
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

 
 
 
 

๑. มีการโอนแก้ไข    
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
บ่อยครั้ง 

 

 
 
 
 

๑. ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย วา่ด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑. การควบคุมที่มีอยูเ่พียงพอ  
สามารถลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว ้
ได้ในระดบัหนึ่ง 

 
 
 
 
๑. มีการโอนแก้ไข    
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณบ่อยครั้ง 

 

 
 
 
 

๑. ก่อนการจัดท า 
งบประมาณในแตล่ะ
ปีให้หัวหน้ากองแต่
ละกองส ารวจความ
ต้องการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
ให้ครอบคลุมทุก
ภารกิจของงาน
ภายในแต่ละกอง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓๐ก.ย.๒๕๖2/ 
ส่วนราชการ 

ทุกกอง 



๒๖ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน
ตามแผนด าเนินงาน 
วัตถุประสงค ์
       เพื่อให้การด าเนิน
โครงการ ต่าง ๆ เปน็ไปตาม
แผนการด าเนนิงานและ
ด าเนิน การแลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาทีไ่ด้ก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
๑. การด าเนินการ 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานด าเนนิการ
ไม่แล้วเสร็จตาม
แผนการด าเนนิงาน 
 

 
 

 
๑. ผู้บริหารควบคุมสั่ง 
การและก าชบัเจ้าหนา้ที่
ให้ด าเนินการตามแผน
ด าเนินงานที่ได้จดัท าไว้ 
๒. สั่งการให้เจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบด าเนนิการ
เร่งรัดให้การจัดท า
โครงการให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนดไว ้

 
 
 
 

 

 
 

 
1. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ
การด าเนินงานยังไม่เปน็ไปตามแผน
ด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้ไดทุ้ก
โครงการ 

 
 

 
1. การด าเนินการ 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
ด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จตามแผนการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. ติดตามประเมินผล
ใช้แบบสอบทานน ามา
ปรับปรุงให้เหมาะสม
กับข้อเท็จจริง 

 
 

 
๓๐ก.ย.๒๕๖2 
ส่วนราชการ 

ทุกกอง 



๒๗ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

5. กิจกรรมการบริหาร
พัสดุ 
วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้การด าเนินงานตรง
ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีไ่ด้วางไว้ เพื่อ
ส่งเสริมการใช้จ่ายเงนิเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 
 
 
๑. การน าวัสดุ
ครุภัณฑ์ไปใช้งาน
แล้วไม่ดูและเก็บ
รักษา 

 
 
 
1. การตรวจสอบ
ควบคุมพัสดุเปน็ระบบ
และเป็นปัจจุบนัสามารถ
ตรวจสอบได้ มผีลด ี
ต่อการควบคุม บรรลุ
วัตถุประสงคไ์ม่พบความ
เสี่ยงในเร่ืองนี้แล้ว 

 
 
 
1.การก าหนดแนวทางปฏิบตัิงาน
รวมทั้งมีการมอบหมายงานจาก
ผู้บริหาร ท าให้การตรวจสอบควบคุม
พัสดุเป็นระบบและเปน็ปัจจบุัน
สามารถตรวจสอบได้มีผลต่อการ
ควบคุมบรรลุวัตถุประสงค ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑. ไม่พบความเสี่ยง
ในเร่ืองนี้แล้ว 
 

 
 
 
๑. ไม่พบความเสี่ยง
ในเร่ืองนี้แล้ว 

 

 
 
 

๓๐ก.ย.๒๕๖2/ 
ส่วนราชการ 

ทุกกอง 



๒๘ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กองคลัง 
๑.  กิจกรรมด้านรายรับ/
การจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค ์

 
 
 

  
 
 

 
 

 

  

     เพื่อให้การรับเงิน การ
จัดเก็บรายได้มีการปฏิบัติที่
ถูกต้องครบถ้วน สามารถ
จัดเก็บรายได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน น าเงนิรายได้ที่
จัดเก็บส่งลงบัญชีครบถ้วน
ตามเป้าหมาย 
 

๑. การตีความของ
เจ้าหน้าที่ในการใช้
หลักเกณฑ์และ
ระเบียบในการ
ค านวณภาษีให้
ถูกต้องครบถ้วน 
 
 

๑.ติดตามทวงถามลูกหนี้
ค้างช าระภาษีเชงิรุก 
๒.บันทึกข้อมูล
รายละเอียดการจัดเก็บ
รายได้ในระบบ info e-
Laas ให้เป็นปัจจุบัน 
3.การเปิดเผยขั้นตอน
และมาตรฐานระยะเวลา
การให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
4.จัดท าแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับวิธีการและ
มาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 
5.ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบอยา่งชัดเจน  

๑. การก าหนด 
แนวทางการปฏิบัตงิาน รวมทั้งมีการ
มอบหมายงานจากผูบ้ริหาร มีผลดีต่อ
การควบคุมและติดตามใน 
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ 

1.การหลีกเลี่ยงการ
ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
2.การตีความของ
เจ้าหน้าที่ในการใช้
หลักเกณฑ์และ
ระเบียบ 
 

๑. ปรบัปรุงใช ้
แบบสอบถามเป็น 
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมนิผล 
รวมทั้งใช้ระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
๒. รายงานผลการ 

ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

๓๐ก.ย.๒๕๖2/ 
กองคลัง 

งานจัดเก็บ
รายได ้



๒๙ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กองคลัง (ต่อ) 
๑.  กิจกรรมด้านรายรับ/
การจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การรับเงิน การ
จัดเก็บรายได้มีการปฏิบัติที่
ถูกต้องครบถ้วน สามารถ
จัดเก็บรายได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน น าเงนิรายได้ที่
จัดเก็บส่งลงบัญชีครบถ้วน
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
และสร้างจิตส านึก
ชัดเจน และสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักให้มีจิต
สาธารณะด้วยวิธีอื้นใด
ตามที่องค์กรก าหนดขึ้น 
6.ออกส ารวจเชิงรุกเพื่อ
เก็บข้อมูลผู้อยู่ในข่าย
ต้องเสียภาษี ให้บริการ
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ 

    



๓๐ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กองช่าง 
๑. กิจกรรมการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารดัดแปลง ต่อ
เติมอาคารต่าง ๆ  
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้งานก่อสร้างอาคาร
ในเขตเทศบาลเป็นไปอยา่ง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค ์

 
 
 
 
 
1. ผู้ขออนุญาต
ก่อสร้างไม่ท าตาม
แบบแปลนที่ขอ
อนุญาต 
2. เจ้าหน้าที่ไม ่
เพียงพอในการออก
ตรวจการก่อสร้าง 
 
 

 
 
 
 
 
1. ควบคุม ให้ค า 
ปรึกษาแก่ประชาชน 
จัดท าเอกสารคู่มือการขอ
อนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
อาคาร 
๑. ให้ค าแนะน า 
รายละเอียดเก่ียวกับ
แบบแปลน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. การควบคุมที่ 
มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากผู้ขอ
อนุญาตก่อสร้างไม่ท าตามแบบแปลน 
ที่ขออนุญาต 

 
 
 
 
 
1. ผู้ขออนุญาต 
ก่อสร้างไม่ท า 
ตามแบบแปลนที่ขอ
อนุญาต 
2.เจ้าหน้าที่ไม ่
เพียงพอในการ 
ออกตรวจการก่อสร้าง 

 
 
 
 
 

๑. ติดตาม 
ประเมินผลจาก
ชุมชน 
๒. ใช้แบบสอบถาม 
ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
๓. ลงตรวจสอบ 
พื้นที่ขออนุญาต
ก่อสร้าง อย่างน้อย 
๒ คร้ังเพื่อติดตาม
ประเมินผล 

 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖2/ 
กองช่าง 

งาน
สถาปัตยกรรม 
 



๓๑ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

๒. กิจกรรมการจัดท าผงั
เมืองรวม  
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อจัดท าผังเมืองรวม
จัดท าผงัเมืองเฉพาะ 
ปรับปรุงสภาพชุมชนแออัด  
ควบคุมแนวเขตถนน ทาง
สาธารณะและที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์ งานส ารวจ
รวบรวมข้อมูลทางดา้นผงั
เมืองมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑. เจ้าหน้าที่ม ี
ความรู้เกี่ยวกับผัง
เมืองไม่เพียงพอ
และขาดทักษะใน
การปฏิบัติหนา้ที ่
๒. การขยายพื้นที ่
ชุมชนไม่เปน็ระบบ
ขาดการวางผัง
เมืองที่ดี 
3. ขาดการ
ประสานกับ 
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและ
หน่วยงานใกล้เคียง 

 
 
 

๑. จัดท าผงัเมืองรวม 
เทศบาล 
๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการ 
ฝึกอบรมกับหน่วยงาน 

ต่าง ๆ 

 
 
 

๑. การควบคุมที ่
มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากการ
ขยายตัวในชุมชนไม่เปน็ระบบ ขาด
การวางผังเมืองที่ด ี

 
 
 

๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
เก่ียวกับผังเมืองไม่
เพียงพอและขาด
ทักษะในการปฏบิัติ
หน้าที ่
2. การขยายพื้นที ่
ชุมชนไม่เปน็ระบบขาด
การวางผังเมืองที่ด ี

 
 
 

1. ติดตาม 
ประเมินผลความ
ต้องการของชุมชน 
จัดท าประชาคมชุมชน
ในการวาง ผงัเมือง
รวม 

 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖2/ 
กองช่าง 

งาน
สถาปัตยกรรม 



๓๒ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม
งานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้การก่อสร้าง
อาคาร ถนน สะพาน ทาง
เทา้ เข่ือน และ สิ่งติดตัง้อื่น 
งานวางโครงการและ
ควบคุมการก่อสร้างและงาน
ซ่อมบ ารุง รักษาอาคาร 
ถนน สะพาน เข่ือน ทางเท้า
ให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. เจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอในการ
ออกตรวจการ
ก่อสร้างขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ให้
ชุมชนทราบ 

 
 
 
1. ปรับปรุงค าสั่ง 
แบ่งงานให้ชัดเจน 
๑. ผู้ควบคุมงาน 
ก่อสร้างต้องมีความรู้
เก่ียวกับงานที่ควบคุม 
๒. ให้ความรู้กับผู้ควบคุม 
และตรวจรับงานชุมชนมี
ส่วนร่วมในการควบคุม
งานก่อสร้าง 

 
 
 
1. การควบคุมที่ 
มีอยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากผู้รับจ้าง
ท างานไมไ่ด้มาตรฐานผู้รับจา้ง ไม่แจ้ง
ล่วงหน้าในการท างาน 

 
 
 
1. เจ้าหน้าที่ไม ่
เพียงพอในการออก
ตรวจการก่อสร้าง 
2. ขาดการ
ประชาสัมพนัธ ์
ให้ชุมชนทราบ 

 
 
 
1.ติดตาม ประเมินผล
พื้นที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง   
2.ตรวจสอบวัสดุที่ใช้
ในการก่อสร้าง 
ทุกครั้งให้ได้มาตรฐาน
ที่ก าหนดผูบ้ริหาร
ก าชับหัวหนา้งานให้
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 

 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖2/ 
กองช่าง 

งาน
สถาปัตยกรรม 



๓๓ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

๔.  กิจกรรมการส ารวจ
โครงการ   
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้ได้โครงการที่ตรง
กับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง  
สามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. การส ารวจ
โครงการไม่ตรง
ตามสภาพชุมชน 
เช่นการวางระบบ
การระบายน้ า 

 

 
 
 
1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
จัดท าค าสั่งมอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 

 
 
 

๑. การควบคุมที่ม ี
อยู่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากการส ารวจ
โครงการไม่ตรงตามสภาพชุมชน 

 
 
 

1.การส ารวจ 
โครงการไม่ตรงตาม
สภาพชุมชน เช่นการ
วางระบบการระบาย
น้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. ติดตาม ประเมินผล
ความต้องการของ
ชุมชน จัดท าประชาคม
ชุมชนในการวางผัง
เมืองรวม 

 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖2/ 
กองช่าง 

งานผังเมือง 



๓๔ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
๑.  กิจกรรมการควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค ์
เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก ที่เกิด 
กับประชาชนในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลท่าช้าง 

 
 
 
 
๑. ไม่สามารถ
ควบคุมการระบาด
ของโรค
ไข้เลือดออกที่เกิด
ในพื้นทีไ่ด้อย่าง
ทั่วถึง 

 
 
 
 

๑. ให้ประชาชนปฏบิัติ 
ตามค าแนะน าของ
แพทย์เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ อสม. 
ในชุมชน 
๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
โรคไข้เลือดออก โดยท า
เอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพนัธ์และ
ประชาสัมพนัธ์ทางเสียง
ตามสาย 
๓. ด าเนินการควบคุม 
ทันทีเมื่อพบผูป้่วยเปน็
ไข้เลือดออก 

 

 
 
 
 

๑. การก าหนดแนวทางการ 
ปฏิบัติงาน รวมทัง้มีการมอบหมาย
งานจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุม
และติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์

 
 
 
 
1. ไม่สามารถควบคุม
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกที่เกิดใน
พื้นที่ได้อยา่งทั่วถึง 
 

 
 
 
 

๑. ขอความร่วมมือ 
 อสม.ในชุมชนใน
การก ากับดูแล 
๒. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจ 
3. ด าเนินการ
ควบคุมทันทีเมื่อพบ 
ผู้ป่วยเปน็ไข้เลือดออก 
สร้างเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันและ
ควบคุมโรค 

 

 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖2/ 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
งานสุขาภิบาล 



๓๕ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

๒. กิจกรรมการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการรณรงค์ลด
ภาวะโลกร้อน 
วัตถุประสงค ์
    เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของการเกิด 
ภาวะโลกร้อน 

 
 
 
 
๑. ไม่มีการ
ด าเนินงานเก่ียวกับ
การลดภาวะโลก
ร้อนอย่างจริงจัง 
 

 
 
 
 

1. ให้ประชาชนปฏิบตัิ
ตามค าแนะน าของ
แพทย์ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ อสม. 
ในชุมชน 
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคไข้เลือดออก โดยท า
เอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพนัธ์และ
ประชาสัมพนัธ์ทางเสียง
ตามสาย 
3.ด าเนินการควบคุม
ทันทีเมื่อพบผูป้่วยเปน็
ไข้เลือดออก 

 

 
 
 
 

1. การก าหนดแนวทางการ 
ปฏิบัติงาน รวมทัง้มีการมอบหมาย
งานจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุม
และติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค ์

 
 
 

 
1.ไม่มีการด าเนินงาน
เก่ียวกับการลดภาวะ
โลกร้อนอย่างจริงจัง 
 
 
 

 
 
 
 

๑. วางแผนในการ 
ด าเนินงานเก่ียว 
กับการลดภาวะโลก
ร้อน โดยไม่ใช้
งบประมาณ 
๒. รณรงค์การงดเผา 
ขยะอันตราย 
๓. ประชาสัมพนัธ ์
แผ่นพับให้ความรู้
เก่ียวกับภาวะโลกร้อน 

 
 
 

 
 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖2/ 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
งานสุขาภิบาล 
 



๓๖ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

๓. กิจกรรมการด าเนินการ
ป้องกันและระงบัโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อที่เกิดกับประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล 
ท่าชา้ง 

 
 
 
๑.  เทศบาลด าเนนิ 
โครงการฉีดวัคซนี
ป้องกนัโรคพิษสุนัข
สุนัขบา้ สุนขัและแมว
ที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของในเขตพืน้ที่
เทศบาล ฉดีให้ฟร ี
ส านักงานตรวจเงนิ
แผ่นดิน ได้ทักทว้ง 
เรื่องการไม่เกบ็ค่า
ธรรมการฉีดวคัซีน
ดังกลา่วว่าไม่เปน็ไป
ตาม พ.ร.บ.โรคพิษ
สุนัขบา้ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 
 

 
๑. จัดท าค าสั่ง 
มอบหมายงานการ
ปฏิบัติงานของกอง
สาธารณสุข 
๒. วางแผนให้มีการจัด 
กิจกรรมเกี่ยวกับการ
รณรงค์ลดโลกร้อนให้
มากข้ึน 

 

 
 
 
1.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากไม่มีแผนงานในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 

 
 
 
1. เทศบาลด าเนนิ 
โครงการฉีดวัคซนีป้องกนั
โรคพษิสนุัขสนุัขบา้ เพื่อ
ฉีดให้สุนัขและแมวที่มี
เจ้าของและไม่มีเจา้ของใน
เขตพื้นที่เทศบาล เป็นการ
บริหารโดยฉีดใหฟ้รีโดย
ไม่จัดเกบ็คา่ธรรมเนยีม
จากเจา้ของสตัว์  
ส านักงานตรวจเงนิ
แผ่นดิน ได้ทักทว้ง เรื่อง
การไม่เก็บคา่ธรรมการฉีด
วัคซีนดงักลา่ววา่ไม่
เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคพิษ
สุนัขบา้ พ.ศ. ๒๕๓๕   
 

 
 

 
๑. ผู้บริหารสั่งการ 
ให้เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องตรวจสอบ
การฉีดวัคซีนตาม
โครงการดังกล่าว
ผู้บริหารสั่งการ
เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

 

 
 
 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖2/ 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
งานสุขาภิบาล 



๓๗ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กองการศึกษา 
๑. กิจกรรมการจัด
การศึกษา 
วัตถุประสงค ์
       เพื่อให้การการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กยังไม่ได้
มาตรฐานและยังไม่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์
บุคลากรทาง
การศึกษาไม่
เพียงพอ  
 

 
 
 
 
1.สรรหาบุคลากรด้าน
การศึกษาปฐมวัยมา 
ปฏิบัติงานเพิ่มเติม 
2.ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมในเร่ืองที่เก่ียวข้อง
เพิ่มเติม 
3.ประสานขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณ 
ไปยังกรมส่งเสริมฯเพื่อ
น ามาปรบัปรุงศนูย์พฒันา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ  
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ของ สมศ.และยัง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ในต าแหนง่ผู้อ านวยการ
กองการศึกษาและนักวิชาการศกึษา 
 
 

 
 
 
 
บุคลากรด้านกรศึกษา 
ยังไม่เพียงพอ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้
มาตรฐาน สมศ. 
ส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) 

 
 
 
 

๑. ประสานขอรับ 
การสนับสนนุ
งบประมาณจากกรม
ส่งเสริมฯสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้าน
การศึกษาปฐมวัย มา
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
๓๐ก.ย.๒๕๖2 
กองการศึกษา 

งานบริหาร
ทั่วไป 



๓๘ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กองการศึกษา 
๑. กิจกรรมการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน 
วัตถุประสงค ์

 
 
 

  
 
 

 
 

 

 
 
 

 

     เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเปน็ไปตาม
ระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

๑. หน่วยงานที่
ขอรับเงินเงิน
อุดหนุนรายงานผล
การด าเนินงานยัง
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

๑. ผู้บริหารสั่งการ 
เจ้าหน้าที่ให้ด าเนนิการ
ตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสัง่การที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

1.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ  
เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายไมต่รงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หน่วยงานที่ขอรับ
เงินเงินอุดหนุน
รายงานผลการ
ด าเนินงานยังไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การติดตาม
หน่วยงานที่ขอรับ
เงินเงินอุดหนุน
รายงานผลการ
ด าเนินงานยังไม่
เป็นไปตามระเบยีบ 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖2/ 
ส่วนราชการ 

ทุกกอง 



๓๙ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
๑. กิจกรรมการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้ทราบข้อมูล
พื้นฐานของประชาชนใน
เขต เทศบาลและน าข้อมูล 
ลงระบบบนัทึกข้อมูลของ
กรมการพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. การส ารวจข้อมูล 
จปฐ.ประชาชนไม่
เปิดเผยข้อมูลที่
แท้จริง เทศบาลก็
ไมไ่ด้น ามาใช้
ประโยชน ์
2. คนทีไ่ด้รับ
มอบหมายเก็บข้อมลู
ไม่เก็บข้อมลูตาม
ข้อเท็จจริง 
๓. รายละเอียด
แบบฟอร์มในการเกบ็
ข้อมูลมากเกินไปอ่าน
เข้าใจยาก 
 

 
 
 
 

๑. ติดตาม ประเมนิผล 
จากผู้น าชุมชน 
๒. ออกแบบประเมินผล 
งานในหน้าที่อยา่ง
ต่อเนื่องปีละ ๒ คร้ัง 
 

 

 
 
 
 

๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 

 

 
 
 
 

การส ารวจข้อมูล  
จปฐ.ประชาชน  ไม่
เปิดเผยข้อมูลที่
แท้จริง เทศบาลก็
ไม่ไดน้ ามาใช้
ประโยชน ์
2. คนที่ได้รับ
มอบหมายเก็บข้อมูล
ไม่เก็บข้อมูลตาม
ข้อเท็จจริง 
๓.  รายละเอียด
แบบฟอร์มในการเก็บ
ข้อมูลมากเกินไปอ่าน
เข้าใจยาก 

 
 
 
 
1.ติดตาม
ประเมินผลจากผูน้ า
ชุมชนออกแบบ
ประเมินผลงานใน
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
ปีละ ๒ คร้ัง 

 

 
 
 
 

๓๐ก.ย.๒๕๖2 
กองสวัสดิการ

สังคม 
งานพฒันา
ชุมชน 



๔๐ 
 

(3) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

(4) 
ความเสี่ยง 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

(6) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 

(7) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 

(8) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 

(9) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 

กองสวัสดิการสงัคม(ต่อ) 
๒. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 
วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สงูอายุ/ ผูพ้ิการ 
เป็นไปตามระเบยีบ 
หลักเกณฑ์หนังสือสั่งการให้
ถูกต้อง  

 
 
 

 
๑. ผู้สูงอายุ/ผู ้
พิการไม่เข้าใจ
หลักเกณฑ์การรับ
เงินเบี้ยยังชพีและ
หลักเกณฑ์การข้ึน
ทะเบียนรบัเบี้ยยัง
ชีพ 

 
 
 

 
๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม 
การปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ 
การฝึกอบรมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ 

 
 
 

 
1.การมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดี
ต่อกาควบคุมและติดตามในระดบัหนึ่ง  
แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค ์

 
 
 

 
1.ผู้สูงอายุ/ผูพ้ิการไม่
เข้าใจหลักเกณฑ์การ
รับเงินเบี้ยยังชีพและ
หลักเกณฑ์การข้ึน
ทะเบียนรบัเบี้ยยังชีพ 
 
 

 
 
 

 
๑. ติดตามประเมินผล
จากผู้น าชุมชน
ออกแบบประเมินผล
งานในหน้าที่อยา่ง
ต่อเนื่อง  ปีละ ๒ คร้ัง 

 
 

 
 
 
 
๓๐ก.ย.๒๕๖2 
กองสวัสดิการ

สังคม 
งานพฒันา

ชุมชน 

                      
 

                  ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                      (นายราชนั  เศวตอมรกุล) 
                                                        ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน 
              นายกเทศมนตรีต าบลท่าชา้ง 
                                                                วันที่  8  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖1 


