
















 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดลำพูน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ปค.5) 
 



แบบ ปค.5
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/

ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า และอัคคีภัยในพ้ืนท่ี
จังหวัดล าพูน ปี 2564

1. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมในการ
ป้องกันหมอกควันไฟป่า เน่ืองจากยังมีการ
เผาขยะ พลาสติก ใบไม้ ในเขตชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และ
หมอกควันไฟป่า
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมด
4 การเข้าพ้ืนท่ีกรณีระงับเหตุหมอกควัน
ไฟฟ้ามีความล่าช้า

1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนลดการเผา
ในท่ีโล่ง
2. การสนับสนุนอุปกรณ์ในการดับไฟเพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการ
ดับไฟ
3. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
4. การควบคุมการเกิดและลุกลามของไฟป่าด้วยการลาดตระเวน
และท าแนวกันไฟ
5. มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ เพ่ือให้สามารถเข้าระงับเหตุกรณีหมอกควัน
ไฟป่าได้ทันเวลา
6. ติดต้ังอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่น pm 2.5 และสร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าระวังฝุ่น พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกวัน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ยังไม่สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ประชาชนให้การตระหนักถึงความส าคัญ
ของการป้องกันหมอกไฟป่าได้ท้ังหมด 
เน่ืองจากยังมีประชาชนบางส่วนยึดติดกับ
การเผาป่าหรือการเผาในท่ีต่างๆ
2. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาผุ่นละออง
ขนาดเล็ก pm 2.5 และหมอกควันไฟป่า 
ยังไม่ครอบคลุม
3. ขาดเจ้าหน้าท่ี/เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ ใน
การรับผิดชอบงานป้องกันหมอกควันไฟป่า
โดยตรง ท าให้การท างานเกิดความไม่
คล่องตัว

1.ปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความต้องการของชุมชนเพ่ือ
ลดการเข้าป่าเพ่ือล่าสัตว์และหาของป่าซ่ึง
เป็นสาเหตุหลักของการจุดไฟในพ้ืนท่ีป่า
2.สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น
สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านเครือข่าย
หรือการจ้างงานราษฎรในหมู่บ้านติดต่อ
พ้ืนท่ีป่าไม้โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
3. การสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือความชุ่มช้ืน
ให้กับพ้ืนท่ีป่า จังหวัดล าพูนโดยมีการจัด
กิจกรรมCSR ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนเป็นเจ้าภาพร่วมด าเนินการ
ก่อสร้าง

- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ล้ี
- ทต.ก้อ
- อบต.เวียงแก้ว
- ทต.หนองยวง
- ทต.อุโมงค์
- ทต.บ้านแป้น
- ทต.ริมปิง
- ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านกลาง
- ทต.เวียงยอง

4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกหยุดเผา โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
และผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง พบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มอบหมาย
ให้อ าเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ใหญ่บ้านจับ
เข่าคุยกลุ่มเส่ียง "จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิต
หมอกควัน" โดยมีกลุ่มบุคคลเส่ียงเพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในระยะ
ยาวซ่ึงต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง และ
เพ่ิมความเข้มข้นช่วงฤดูแล้งเสริมสร้างความ
ตระหนักถึงผลกระทบสุขภาพอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือลดการเผาในท่ีโล่ง
5. สรรหาเจ้าหน้าท่ีในการดูแลรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์

- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า
- ทต.ต้นธง
- ทต.เหมืองจ้ี
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

จังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 1 ยทุธศาสตรท์ี ่1 เมอืงทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดล าพูน

1. รูปแบบการบริโภคของประชาชน
ในช่วงสถานการณ์ Covid  19 ท าให้เกิด
ขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชนเพ่ิมย่ิงข้ึน
2. การท้ิงขยะท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่คัด
แยกขยะก่อนท้ิง ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจและจิตส านึกในการก าจัดขยะ 
ส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุพาหะน าโรค
ต่างๆ ท าให้เกิดโรคติดต่อได้
3. การเก็บและขนขยะของเจ้าหน้าท่ีไม่
ท่ัวถึง เน่ืองจากขยะมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ส่งผล
ให้มีขยะตกค้างและส่งกล่ินเหม็น
4. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเส่ียงต่อการติด
เช้ือจากโรคโควิด เน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์ใน
การป้องกันตัว 
5. เกิดการลักลอบท้ิงขยะนอกเขตพ้ืนท่ี ท า
ให้ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน

1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการ
รับรู้และสร้างความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยภายในครัวเรือน/ชุมชน
2. ให้ชุมชนน าร่องเป็นต้นแบบการคัดแยกขยะในพ้ืนท่ี
3. ควบคุมการปฏิบัติงานโดยให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และให้สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
4. รณรงค์การใช้ถุงผ้า งดใช้โฟมหรือพลาสติก รณรงค์ให้มีการคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี
5. จัดชุดอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการเก็บขยะแก่เจ้าหน้าท่ี

 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ระยะเวลาการปรับเปล่ียนทัศนคติและ
พฤติกรรมของชุมชน
2. ปริมาณขยะท่ีเกิดจากการบริโภคท่ี
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19
3. เกิดปัญหาข้อร้องเรียนเร่ืองขยะตกค้าง 
หรือส่งกล่ินเหม็น
4. ชุดอุปกรณ์ป้องกันของเจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน
5. พนักงานยังขาดความรู้ในการป้องกัน 
ดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง
6. มีการช ารุดของรถเก็บขนขยะ 
7. ระบบบ าบัดหรือก าจัดขยะมูลฝอย ณ 
สถานท่ีก าจัดไม่มีประสิทธิภาพ

1. ปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความต้องการของชุมชน
2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในงานส าคัญ
ของจังหวัด กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการคัด
แยกขยะภายในครัวเรือน/ชุมชน
3. พัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบการจัดการขยะโดย
ชุมชนและยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้การ
จัดการขยะแบบครบวงจรโดยชุมชน 
4. ตรวจสอบการเก็บขยะตามแผนในทุกวัน 
เพ่ือไม่ให้มีขยะตกค้างหรือส่งกล่ินเหม็นใน
พ้ืนท่ี
5. จัดหาชุดอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ และ
จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน
จัดเก็บขยะในการป้องกันและดูแลตนเอง
6. ด าเนินการตรวจเช็คและบ ารุงรักษารถ
เก็บขนขยะตามระยะทางการใช้งาน และ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งานอย่าง
สม่ าเสมอ
7. ปรับปรุงระบบบ าบัด/ก าจัดขยะ ณ 
สถานท่ีก าจัดให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน

- ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน
- เทศบาลเมืองล าพูน
- ทต.ป่าซาง  - ทต.ก้อ
- อบต.นครเจดีย์  - ทต.ป่าสัก
- ทต.ทาสบเส้า  - ทต.ล้ี
- ทต.ทาขุมเงิน - ทต.วังดิน
- ทต.ทาทุ่งหลวง  - ทต.วังผาง
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านธิ  - ทต.อุโมงค์
- ทต.บ้านแป้น - ทต.ริมปิง
- ทต.เหมืองง่า - ทต.บ้านกลาง
- ทต.เวียงยอง - ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า  - ทต.ต้นธง  
- ทต.เหมืองจ้ี - ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.ท่าเชียงทอง
- อบต.หนองหนาม
- ทต.หนองล่อง - ทต.บ้านโฮ่ง

กิจกรรม : การสร้างฝายชะลอน้ า เพ่ือลด
การเกิดไฟป่าและหมอกควัน รวมท้ัง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ

วิถีชีวิตของประชาชนท่ีไม่สอดคล้องกับ
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1. การสนับสนุนการท า CSR ขององค์กรในการท าฝายชะลอน้ าเพ่ือ
สร้างความตระหนักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
3. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในระดับพ้ืนท่ี

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูความชุ่มช้ืนใน
พ้ืนท่ีป่า
2. พ้ืนท่ีท่ีด าเนินการต้องเป็นกิจกรรมท่ีท า
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือได้รับ
อนุญาตแล้ว

1. กิจกรรม CSR ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนเป็นเจ้าภาพร่วมด าเนินการ
ก่อสร้าง
2. กิจกรรมล าพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย
เพ่ือสร้างความชุ่มช้ืน เพ่ือลดหมอกควันไฟป่า
ในระดับพ้ืนท่ี
3. การประสานหน่วยงานพ้ืนท่ีในการสร้าง
ฝายชะลอน้ าแบบถาวรและย่ังยืนก่ึงถาวร 
เพ่ือสร้างความม่ันคงในระบบนิเวศให้ย่ังยืน

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 2 ยทุธศาสตรท์ี ่1 เมอืงทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนเคล่ือนท่ี
วัตถุประสงค์ : เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ การใช้พลังงานทดแทน 
ควบคู่ไปกับการดูแลส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทน ควบคู่ไปกับการดูแลส่ิงแวดล้อม

๑. อธิบายรายละเอียดโครงการและติดตามท าความเข้าใจให้กับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าร่วมโครงการ
๒. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ
ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ
3. จัดท าหนังสือให้หน่วยงานเข้าร่วมโครงการเพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนควบคู่ไปกับการดูแลส่ิงแวดล้อม

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การก าจัดผักตบชวา
วัตถุประสงค์ : เพ่ือบริหารจัดการน้ า เร่ือง 
การก าจัดส่ิงกีดขวางการจราจรทางน้ าใน
พ้ืนท่ีบริเวณแม่น้ ากวง

การแพร่กระจายของผักตบชวาอย่าง
รวดเร็วในพ้ืนท่ีบริเวณแหล่งน้ าเปิด/แหล่ง
น้ าเช่ือมโยง ท่ีมีปัญหาค่อนข้างเยอะ ได้แก่
 พ้ืนท่ีบริเวณแม่น้ ากวง

ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบให้
ด าเนินการก าจัดผักตบชวาโดยใช้เคร่ืองจักรหรือวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีมีอยู่
ด าเนินการก าจัดผักตบชวา 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การแพร่กระจายของผักตบชวาท่ีเกิดข้ึน
อย่างต่อเน่ือง

1. ได้มีการประชุมติดตามและบูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ี
รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการก าจัดผักตบชวา
อย่างต่อเน่ือง
2. ขอรับการสนับสนุนเรือก าจัดผักตบชวา
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามา
ด าเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ ากวง

ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น้ า เพ่ือป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้
บริเวณริมแม่น้ า

1. แนวก่อสร้างบางส่วนรุกล้ าล าน้ าหรือรุก
ล้ าท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของราษฎร
2. สภาพตล่ิงมีการเปล่ียนแปลงจาก
รูปแบบรายการ เน่ืองจากการส ารวจ/
ออกแบบ
ได้ด าเนินการล่วงหน้า เม่ือมีการน าแบบรูป
รายการเดิมในการจัดจ้างมาลงนามใน
สัญญาท าให้ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการได้

1. มีการปรับแนวก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพความเสียหายของ
ตล่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
2. ด าเนินการขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาตามระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. มีการแก้ไขแบบแปลนอย่างต่อเน่ืองจน
ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้
2. ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากแนว
ก่อสร้างท่ีรุกล้ าท่ีดินอาจไม่ให้ความ
ยินยอมท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการให้สัมฤทธ์ิผลไปได้

1. ได้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานและผู้
รับจ้างเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจกับราษฎร รวมถึง
ผู้น าชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ความยินยอมใน
การด าเนินการก่อสร้าง

ส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 3 ยทุธศาสตรท์ี ่1 เมอืงทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ภารกิจ : ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัด
อัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนเคร่ืองจักร และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องในส่วนภูมิภาค 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือตรวจก ากับดูแลให้การ
ประกอบกิจการโรงงานและเหมืองแร่
ปฏิบัติตามกฎหมาย และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

กฎหมาย ระเบียบท่ีประกาศใช้ใหม่อาจท า
ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2562 และกฎหมายลูก ท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว

1. จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน
2. จัดฝึกอบรมสัมมนาในเร่ืองกฎหมายระเบียบต่างๆ ท่ีประกาศ
ใช้ใหม่ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. ซักซ้อมความเข้าใจในสาระส าคัญของข้อกฎหมายให้เจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องก่อนท่ีกฎหมายจะมีผลบังคับใช้

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ล าพูน

กิจกรรม : สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดล าพูน

ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง เพ่ือสนับสนุนการรับรู้
และสร้างความตระหนักของประชาชนในการจัดการสถานการณ์ภัย
แล้ง
2. ประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือ
หารือแนวทางการขับเคล่ือนโครงการท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์ภัย
แล้ง
3. ประสานงานกับประชาชนในพ้ืนท่ีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนท่ีร่วมกัน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งต่อเน่ือง
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดล าพูน

1. ปรับแผนปฏิบัติการภัยแล้งในแต่ละเขต
พ้ืนท่ีให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
ต้องการของชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเก่ียวกับสถานการณ์
ภัยแล้งในเขตจังหวัดล าพูนท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อการขาดแคลนน้ าท้ังภาคการเกษตร การ
อุปโภคปริโภคของประชาชน และ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง
3. ติดตามและประเมินผลสถานการณ์ภัย
แล้งอย่างต่อเน่ือง

ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 4 ยทุธศาสตรท์ี ่1 เมอืงทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
กิจกรรม : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

1. มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
2. ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
3. โครงการ/กิจกรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยังไม่
ครอบคลุมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติ ป่า
ชุมชน

1. การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
2. รณรงค์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เยาวชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
3. เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าให้กับชุมชนและพ้ืนท่ีสาธารณะ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. อัตราก าลังของบุคลากรท่ีไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงานอาจส่งผลต่อความส าเร็จ
ของงาน
2. พ้ืนท่ีป่าชุมชน ยังมีการขยายพ้ืนท่ีสีเขียว
ไม่มากนัก
3. ประชาชน ยังขาดการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนของตน

1. ก าหนดให้งานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นวาระ
เร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
2. บูรณาการประสานความร่วมมือการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3. จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืนโดยชุมชนเป็นฐานให้มีความชัดเจน
4. ขอรับการจัดสรรอัตราก าลังเพ่ิมให้มีความ
เหมาะสมกับปริมาณงาน
5. ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง และ
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมากท่ีสุด

-อบต.ทาแม่ลอบ
-อบต.ตะเคียนปม

กิจกรรม : การลดปัญหาภาวะโลกร้อน 1. เกิดภาวะโลกร้อนเน่ืองจากปัญหาการ
ขาดพ้ืนท่ีสีเขียว
2. ประชาชนยังไม่เห็นความส าคัญของการ
ลดใช้พลังงาน

1. รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน
2. จัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีเสริมสร้างหรือปลูกฝังให้เจ้าหน้าท่ี/
ประชาชนเห็นความส าคัญของการลดใช้พลังงานเพ่ือลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การปลูกต้นไม้ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี/
เส้นทาง
2. ยังไม่สามารถปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ประชาชนในการร่วมลดการใช้พลังงาน

1. ตรวจสอบเส้นทางหรือพ้ืนท่ีว่างเปล่าท่ี
ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มร่ืนและท่ัวถึง
2. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักใน
การลดใช้พลังงานกับอย่างต่อเน่ือง
3. ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น 
การเปิด/ปิดแอร์ , การเปิด/ปิดไฟ , การลด
การใช้น้ ามัน ฯลฯ

ทต.ทุ่งหัวข้าง

ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
วันท่ี           เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลายมือช่ือ...................................................................
           (นายวรยุทธ  เนาวรัตน์)

หน้าท่ี 5 ยทุธศาสตรท์ี ่1 เมอืงทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม



แบบ ปค.5
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/

ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรม : 
1. พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบัน
เกษตรกร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply chain)
2.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1. ความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
2. ปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์

1. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการ
จัดการสมัยใหม่
2. ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการฝ่ายจัดการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายท่ีมีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ
อบรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ช้ีแจงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโรคระบาดในพืชและสัตว์แก่
สมาชิก

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เน่ืองจากสมาชิกภาคการเกษตรมีอายุ
ค่อนข้างสูง

1. ติดตาม ประเมินผล และก ากับสมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง
2. ส่งเสริมการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ท่ี
เป็นเกษตรรุ่นใหม่

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ล าพูน

กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
หัตถอุตสาหกรรมและขยายช่องทาง
การตลาดสู่สากล 
กิจกรรมย่อยท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันผู้ประกอบการส่ิงทอ
พ้ืนเมืองและหัตถอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ในชุมชนหัตถกรรมต่างๆ ได้รับการพัฒนา
และยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรม
สร้างสรรค์ สามารถเพ่ิมศักยภาพในการ
ผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายช่องทาง
การตลาด

ผู้ประกอบการในชุมชนหัตถกรรมไม่ให้
ความส าคัญในเร่ืองการพัฒนาและ
ยกระดับการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซ่ึง
จะน าไปสู่การขยายช่องทางการตลาด

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ในเร่ืองพ้ืนฐานด้านการส่งออก การวางแผน
การตลาดธุรกิจ การวิเคราะห์การสร้างกลยุทธ์ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/สินค้า
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ล าพูน

จังหวัดล าพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

หน้าท่ี 1 ยทุธศาสตรท์ี ่2 เมอืงหตัถนวตักรรมสรา้งสรรค์



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
หัตถอุตสาหกรรมและขยายช่องทาง
การตลาดสู่สากล 
กิจกรรมย่อยท่ี ๒  กิจกรรมสร้าง
ผู้ประกอบการดิจิทัลและขยายตลาดสู่สากล
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการหัตถกรรมสร้างสรรค์

การจัดกิจกรรมในช่วงท่ีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อาจไม่เป็นไปตาม
แผนงาน

ปรับเปล่ียนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และค าส่ังของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าพูน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1.สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ยังไม่
คล่ีคลาย ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนงานท่ีได้ปรับเปล่ียน 
2.กลุ่มเป้าหมาย มีความกังวลต่อ
สถานการณ์ อาจส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรม
น้อย

1.ติดตามสถานการณ์และประกาศของ
จังหวัดเป็นประจ าทุกวัน 
2.สร้างความม่ันใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เก่ียวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ในช่วงการจัดกิจกรรมฯ

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ล าพูน

กิจกรรม : การด าเนินโครงการหน่ึงต าบล
หน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP)
วัตถุประสงค์ : เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับ
กลุ่ม OTOP เพ่ิมทักษะในการบริหาร
จัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้มี
มาตรฐาน
และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย เพ่ือสร้าง
รายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด

1. ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่ได้รับมาตรฐาน
และคุณภาพการผลิตไม่สม่ าเสมอ ไม่
สามารถออกสู่ตลาด
2. ผู้ประกอบการขาดเทคนิคด้านการแปร
รูป สินค้าและไม่กล้าลงทุน
3. มีช่องทางการจ าหน่ายและสินค้าOTOP
 น้อย
4. กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนามีการ
เปล่ียนแปลง
5. กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการให้
ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์น้อย
6. คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจใน
การบริหารจัดการแบบเครือข่าย

1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
3. ให้ความรู้เร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดสมัยใหม่
4. ให้ความรู้เร่ืองการตลาด online และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย
สินค้า
5. ส่งเสริม/จัดต้ังกรรมการส่งเสริมด้านการตลาด ให้ความรู้เก่ียวกับ
เทคนิคการขาย
6. สนับสนุนให้กลุ่ม OTOP ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง
7. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทุกประเภท และศึกษาดูงานกลุ่มท่ี
ประสบความส าเร็จ
8. ให้ความรู้เร่ืองการตลาดและการจัดท าแผนธุรกิจ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - -ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน
-ทต.ทาสบชัย

หน้าท่ี 2 ยทุธศาสตรท์ี ่2 เมอืงหตัถนวตักรรมสรา้งสรรค์



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์
ภารกิจ : ส่งเสริมและพัฒนาหัตถ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในระดับจังหวัด
 รวมท้ังติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานโครงการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การลงพ้ืนท่ีสถานประกอบการเพ่ือ
ด าเนินงานตามโครงการและการติดตาม
ผลการด าเนินโครงการในสถานการณ์เช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ระบาด อาจไม่เป็นไปตาม
แผนงาน

1. ปรับเปล่ียนแผนงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและค าส่ังของ
คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด
2. ใช้ระบบ ZOOM ช่วยในการติดตามประเมินผลโครงการแทน
การลงพ้ืนท่ี

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดล าพูน

กิจกรรม :
การด าเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

1. ไม่มีสินค้ามาจ าหน่ายอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากสมาชิกไม่มีการจัดสรรเวลาเพ่ือ
รวมกลุ่ม
2. ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ยังไม่เป็นท่ี
ต้องการของตลาด
3. เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเพ่ือ
แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี
ไกล

1. จัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทุกปี
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ OTOP
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยสามารถเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดได้
4. อ านวยความสะดวกเร่ืองการเดินทางไปจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ในงานต่างๆ
5. ติดตามการท างานของกลุ่มเป้าหมายทุกเดือน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การไม่รวมตัวของสมาชิกกลุ่ม เน่ืองจาก
ติดภารกิจส่วนตัว ท าให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกิดความไม่เข้มแข็ง และยังไม่
สามารถผลิตสินค้าเพ่ือน ามาจัดแสดงหรือ
จ าหน่ายได้อย่างต่อเน่ือง

1. ติดตามการท างานของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ให้ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้
เกิดความเข้มแข็งภายในกลุ่ม เป็นประจ า
ทุกเดือน โดยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
2. ก าหนดเวลาให้สมาชิกฯ ได้มารวมกลุ่ม
อย่างเป็นทางการ

ทต.ก้อ

ลายมือช่ือ...................................................................
           (นายวรยุทธ  เนาวรัตน์)

ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
วันท่ี           เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน้าท่ี 3 ยทุธศาสตรท์ี ่2 เมอืงหตัถนวตักรรมสรา้งสรรค์



แบบ ปค.5
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/

ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรสีเขียว
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร
ให้ได้รับความรู้การผลิตและการจัดการสินค้า
เกษตรตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP

1. เกษตรกรขาดความเข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคล่ือน
2. การประชาสัมพันธ์ของผู้น าพ้ืนท่ีไม่ถึง
ตัวเกษตรกร ท าให้เกษตรกรไม่ทราบข้อมูล

1. จัดทีมเจ้าหน้าท่ีด าเนินการช่วยเหลือระดับอ าเภอ
2. เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์รวมถึงการช้ีแจงท าความเข้าใจกับ
เกษตรกรเพ่ือให้ถึงพ้ืนท่ีป้องกันการเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของ
เกษตรกร
3. เกษตรกรต้องให้ท่ีอยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ของ
เกษตรกรรวมถึงบุคคลใกล้ชิดท่ีสามารถติดต่อได้

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

เกษตรกรบางรายยังมีความเข้าใจ
คลาดเคล่ือนเก่ียวกับการผลิตและการ
จัดการสินค้าเกษตร

1. จัดทีมเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอในการ
ช่วยเหลือระดับอ าเภอตรวจสอบเอกสาร
รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับการผลิตและ
จัดสินค้าเกษตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานเพ่ือรองรับเมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต
2. การให้ความส าคัญรวมถึงการเพ่ิม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ถึงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ป้องกันการเข้าใจคลาดเคล่ือน

ส านักงานเกษตรจังหวัด
ล าพูน

กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็น
ศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
1) ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด

ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลยัง
มีความคลาดเคล่ือน

ขับเคล่ือนการใช้งานระบบและน าเสนอผู้บริหารเพ่ือประเมินผลการ
ใช้งาน/ประสิทธิภาพของระบบ/น าผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงระบบต่อไป

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่

เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ 1. คณะท างานขับเคล่ือนโครงการฯ ระดับอ าเภอ ด าเนินการจัด
ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรทดแทนรายท่ีขอยกเลิกเข้า
ร่วมโครงการ
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 1 
ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การจัดการทรัพยากรประมงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตร จังหวัดล าพูน

1. แผนงานการด าเนินงานท่ีเตรียมไว้มี
ความคลาดเคล่ือน 
2. สถานการณ์โรคระบาดติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019

1. เตรียมความพร้อมเกษตรท่ีได้รับการคัดเลือก
2. ประเมินความพร้อมพ้ืนท่ีก่อนมอบปัจจัยการผลิต
3. ติดตามประเมินผลหลังมอบปัจจัยการผลิต
4. ประเมินความพึงพอใจโครงการฯ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สถานการณ์โรคระบาดติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019
2. กิจกรรมบางส่วนยังไม่สามารถควบคุม
ได้ เน่ืองจากปัจจัยภายนอก เช่น ฝนตกใน
ห้วงเวลาเพาะพันธ์ุสัตว์น้ า
3. การดูแลแหล่งน้ าในชุมชนยังไม่เข้มแข็ง

1. ติดตามและประเมินผลกับเกษตรกร
ทุกๆ 4 เดือน เพ่ือรับทราบถึงปัญหาต่างๆ
2. ปรับห้วงเวลาการจัดกิจกรรม
3. แต่งต้ังคณะกรรมการดูแลรักษาแหล่งน้ า

ส านักงานประมงจังหวัด
ล าพูน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

จังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 1 ยทุธศาสตรท์ี ่3 เมอืงเกษตรสเีขยีว



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรสีเขียว
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตร จังหวัดล าพูน

1. การส่งมอบปัจจัยการผลิตท่ีท่ีเป็น
ส่ิงมีชีวิต
2. เกษตรกรบางรายไม่มีความพร้อมด้าน
พ้ืนท่ี
3. เกษตรกรยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะใน
แหล่งน้ า

1. ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเกษตร
ทฤษฏีใหม่
2. ประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเกษตรกร
3. ติดตามประเมินผลหลังมอบปัจจัยการผลิต

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

เกษตรกรบางรายไม่ให้ความส าคัญในการ
ปรับปรุง บริหารจัดการให้ดีข้ึน

ติดตามและประเมินผลกับเกษตรกรทุก ๆ 
4 เดือน เพ่ือรับทราบถึงปัญหาต่างๆ

ส านักงานประมงจังหวัด
ล าพูน

กิจกรรม : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรส่งเสริมสมาชิกท าการเกษตรปลอดภัย

1.เอกสารสิทธ์ิในการครอบครองพ้ืนท่ีท า
การเกษตร
2.การตระหนักถึงความส าคัญในการขอ
ใบรับรอง GAP เกษตรกร
3.การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.ปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนแหล่งน้ า 
อุทกภัย

1.ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการใน
การตรวจรับรองแปลง GAP
2.ให้ด าแนะน า การจัดท าเอกสารประกอบการขอตรวจรับรอง GAP
3.ประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการตรวจประเมิน GAP ให้
ความรู้กับเกษตรกร

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เอกสารสิทธ์ิในการครอบครองพ้ืนท่ี
ท าการเกษตร
2. การตระหนักถึงความส าคัญในการ
ขอใบรับรอง GAP เกษตรกร
3. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้อง
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความส าคัญ
ในการท าเกษตรปลอดภัยให้มากย่ิงข้ึน
2. การเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
3. รายงาน ติดตามประเมิน โดยเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ล าพูน

กิจกรรม : ส่งเสริมขีดความสามารถด้าน
การตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร
วัตถุประสงค์ : 
1.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาด
ให้กว้างขวางย่ิงข้ึนและรับทราบความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และผู้บริโภคท่ัวไปตระหนักในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
แปรรูปสินค้าเกษตร การสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
บรรเทาปัญหาผลกระทบด้านราคาจ าหน่าย
ผลผลิตตกต่ า
3. เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายการค้าและขยาย
ตลาดท้ังในและต่างประเทศ
4.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการปัจจุบันและ
ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ (Young 
Entrepreneurs)

การจัดกิจกรรมในช่วงท่ีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) อาจไม่เป็น
ไปตามแผนงาน

1. ปรับเปล่ียนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และค าส่ังของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าพูน
2. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเป็นประจ าทุกเดือน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดฯยังไม่
คล่ีคลาย ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนงานท่ีได้ปรับเปล่ียน 
2. กลุ่มเป้าหมาย มีความกังวลต่อ
สถานการณ์ อาจส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรม
น้อย

1. ติดตามสถานการณ์และประกาศของ
จังหวัดเป็นประจ าทุกวัน
2. สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เก่ียวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ในช่วงการจัดกิจกรรมฯ

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ล าพูน

หน้าท่ี 2 ยทุธศาสตรท์ี ่3 เมอืงเกษตรสเีขยีว



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรสีเขียว
กิจกรรม : การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุ
สัตว์ (GAP) ตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับเเละออก
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุ
สัตว์ พ.ศ.2558

เกษตรกรท่ีเข้ารับการตรวจประเมินเพ่ือ
การรับรองระบบการผลิตและผลผลิตปศุ
สัตว์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ

1. มีการตรวจประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ตามขอบข่ายปศุสัตว์ท่ีขอการรับรอง
2. มีการประเมินทางการเกษตรท่ีดีด้านปศุสัตว์
3. มีการตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติตามตามระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับเเละออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
ด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2558 และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

 -  - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ล าพูน

กิจกรรม : ฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและ
การเล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) ตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง
ฟาร์มท่ีมีระบบการป้องกันโรคและการเล้ียง
สัตว์ท่ีเหมาะสม พ.ศ. ๒๕๖๐

เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาให้เป็น
ฟาร์มปศุสัตว์ ท่ีมีระบบการป้องกันโรค
และการเล้ียงปศุสัตว์ท่ีเหมาะสม

1. มีการอบรม และให้ความรู้ตามระบบการป้องกันโรคและการ
เล้ียงสัตว์ท่ีเหมาะสม
2. มีการประเมินและรับรองระบบการป้องกันโรคและการเล้ียงสัตว์
ท่ีเหมาะสม

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

 -  - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ล าพูน

กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) 
ด้านปศุสัตว์ / แผนเกษตรอินทรีย์กับความ
ต้องการของตลาด

1. การปรับเปล่ียนรูปแบบการเล้ียงสัตว์
โดยเข้าสู่ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบ
มีส่วนร่วม
2. การเพ่ิมปริมาณสินค้าและการบริโภค
สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์
3. ฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ยังไม่เป็น
ระบบ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม 
โคเน้ือ สุกร ไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ ท่ีมีความพร้อมย่ืนขอรับการรับรอง
เป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3. การรับรองเกษตรแบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ (PGS) และการ
รับรองฟาร์มมาตรฐานอินทรีย์ตามแนวทางและระเบียบท่ีก าหนด
4. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์
5. ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์เพ่ือเป็นแหล่งโปรตีนอินทรีย์ โดยใช้
วัตถุดิบในท้องถ่ิน
6. ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ปศุสัตว์อินทรีย์

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

 -  - ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ล าพูน

หน้าท่ี 3 ยทุธศาสตรท์ี ่3 เมอืงเกษตรสเีขยีว



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เมืองเกษตรสีเขียว
กิจกรรม :
การส่งเสริมการเกษตร

1. เกิดปัญหาภัยแล้งในพ้ืนท่ีต าบล 
ปริมาณน้ าในภาคการเกษตรไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของเกษตรกร
2. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้สนใจ และดูแล
รักษาศูนย์เรียนรู้แหล่งศึกษาด้านการเกษตร

1. จัดท าโครงการเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีขาดแคลน
น้ า
2. จัดท าโครงการขยายเขตส่งน้ าเพ่ือการเกษตรจากอ่างเก็บน้ าท่ีมี
อยู่ในพ้ืนท่ีให้เข้าสู่พ้ืนท่ีท าการเกษตรของราษฎรให้ได้มากท่ีสุด
3. จัดให้มีบุคลากรเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงานในขอบข่ายของตนเอง
 มีการมอบหมายงานในหน้าท่ีอย่างชัดเจน และให้มีการพัฒนา
ความรู้ด้านการเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจได้

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ยังปรากฏปัญหาภัยแล้งในบางพ้ืนท่ี
การเกษตรเน่ืองจากห่างจากเขต
ชลประทานและบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร
2. การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนท่ีท า
การเกษตรในต าบลยังไม่ท าเป็นระบบ
แบบองค์รวมแบบเช่ือมต่อกันท้ังหมู่บ้าน
3. ศูนย์เรียนรู้มีบุคลากรไม่เพียงพอกับ
พ้ืนท่ี 
อีกท้ังการประสานงานไม่เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองซ่ึงอยู่คนละพ้ืนท่ีกับเทศบาล

1. ท าโครงการบริหารจัดการน้ าพ้ืนท่ี
ต าบลแบบบูรณาการร่วมกับ อบจ.ล าพูน
เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าเพ่ือ
การเกษตรเป็นหน่ึงเดียวกันท้ังต าบล
2. ขอรับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน้ า
เพ่ือท่ีจะสามารถเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
การเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนน้ าได้
3. จัดหาเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอกับพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบ
4 มีการตรวจติดตามกิจกรรม/โครงการ
พ้ืนท่ีความรับผิดชอบเป็นประจ าทุกวัน
และรายงานผู้บริหารทราบ

- อบต.นครเจดีย์
- ทต.วังผาง

กิจกรรม :
การเกิดโรคระบาดในสัตว์

เกิดโรคระบาดลัมบีสกิน ในวัว ท าให้
เกษตรกรท่ีเล้ียงวัวได้รับความเสียหาย

เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานร่วมกับปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการออก
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรในการป้องกันโรค

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

โรคระบาดลัมบีสกิน ในวัว เกิดการ
แพร่กระจายไปยังคอกอ่ืนๆ เน่ืองจากเช้ือ
ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายในอากาศได้

1. ให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน มี
การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ีทุก
หมู่บ้าน ท าแผ่นผับ ใบปลิว รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและหอ
กระจายข่าวอย่างต่อเน่ือง
2. ให้ความช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่เกษตรกร
ท่ีได้รับความเสียหาย

อบต.ตะเคียนปม

ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
วันท่ี           เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลายมือช่ือ...................................................................
           (นายวรยุทธ  เนาวรัตน์)

หน้าท่ี 4 ยทุธศาสตรท์ี ่3 เมอืงเกษตรสเีขยีว



แบบ ปค.5
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/

ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์เมืองจุดหมาย
ปลายทาง

ผู้ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ไม่ทราบข้อมูลเชิง
ลึกเพ่ือน ามาประชาสัมพันธ์ท าให้น าเสนอ
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน

ประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือขอรับข้อมูลในการ
ประชาสัมพันธ์

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

น าเสนอข้อมูลได้เฉพาะกิจกรรมท่ี
ด าเนินการแล้ว

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีศึกษาค้นคว้าข้อมูล
และประสานงานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง

ส านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีสรง
น  าพระธาตุหริภุญชัยฯ/โครงการจัดงาน
สลากย้อมฯ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

การจัดกิจกรรมในช่วงท่ีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) อาจไม่เป็นไป
ตามแผนงาน

ปรับเปล่ียนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และค าส่ัง
ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดล าพูน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ยังไม่
คล่ีคลาย ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนงานท่ีได้ปรับเปล่ียน 
2. กลุ่มเป้าหมาย มีความกังวลต่อ
สถานการณ์ อาจส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรม
น้อย

1. ติดตามสถานการณ์และประกาศของ
จังหวัดเป็นประจ าทุกวัน 
2. สร้างความม่ันใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เก่ียวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ในช่วงการจัดกิจกรรมฯ

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในเขตพื นท่ีจังหวัดล าพูน

1. การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้และ
แหล่งเรียนรู้ไม่ครอบคลุม ครบถ้วนตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. การเผยแพร่การท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมยังไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
3. เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล เน่ืองจากเป็นเจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่
หรือได้รับการโอนย้ายจากหน่วยงานอ่ืน
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดเก็บ
และเผยแพร่ ขาดความทันสมัย

1. จัดท าค าส่ังมอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน
จัดท าข้อมูลในรูปแบบของคณะกรรมการ
2. เรียนรู้การปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูล
3. ปรับปรุงและจัดหาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ท่ีสะดวกต่อการ
ใช้งานของผู้ใช้บริการ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เจ้าหน้าท่ีขาดความเช่ียวชาญในการ
จัดเก็บข้อมูล เน่ืองจากเป็นเจ้าหน้าท่ี
บรรจุใหม่
2. ยังไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลท่ีรวดเร็ว 
และทันสมัย

 1. จ้างผู้เช่ียวชาญเป็นท่ีปรึกษา
 2. ประสานงานขอค าปรึกษาจาก
หน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
3. ปรับปรุง และจัดหาเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ ท่ีสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดล าพูน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

จังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 1 ยทุธศาสตรท์ี ่4 เมอืงจดุหมายปลายทางแหง่การทอ่งเทีย่วเชงิประสบการณ์วฒันธรรม



แบบ ปค.5
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/

ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
กิจกรรม : การพัฒนาวัดเป็นอุทยาน
การศึกษาในวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนา
ตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น
วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาวัด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสัปปายะ 
เป็นระเบียบเรียบร้อย

การรวบรวมเอกสารเพ่ือการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด
และการพัฒนาวัดไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด

1. มีแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัด
2. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร และ
ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการท่ีชัดเจน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. วัดกลุ่มเป้าหมายยังจัดท าเอกสาร
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
2. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
บูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด

1. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีเพ่ือติดตาม 
และให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสาร
การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
2. ผู้บังคับบัญชาก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง
สุขตามแนวทาง 5 ส 
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมวัดให้มีการจัดการ
พื นท่ีตามหลัก 5 ส (สะสาง สะอาด 
สะดวก สร้างมาตรฐานสร้างวินัย)

การด าเนินกิจกรรมท่ีไม่ทันตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด

มีระบบเอกสาร กรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การด าเนินงานท่ีไม่ตรงตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์

แต่งตั งคณะกรรมการโครงการ เพ่ือ
ติดตามตรวจสอบ และการรายงานผล
โครงการ

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : เสน่ห์สีสันแห่งล าพูน / 
กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ
รองรับการท่องเท่ียว บูชาพระนางจามเทวี
และชมวิถีชีวิตเมืองเก่าล าพูน / กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด / กิจกรรม
ย่อยการพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัยล าพูน

1. มีแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
เป็นจ านวนมาก
2. หน่วยด าเนินการ/โครงการ มีจ านวน
มาก
3.  ข้อจ ากัดของการจัดกิจกรรมในห้วง
สถานการณ์ Covid 19

1. ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานศึกษาองค์ความรู้ด้านการจัดท าแผนงาน
โครงการและปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
2. มีการประชุมปรึกษาและประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ
3. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
4. ปรับขั นตอน / แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
Covid-19 และทบทวนการด าเนินการอย่างเหมาะสม

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. บุคลากรมีจ ากัด
2. แผนงาน/โครงการส่วนใหญ่ได้รับการ
บูรณาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
แต่มีความไม่พร้อมของแต่ละโครงการ
อาจเกิดความล่าช้าในการเสนอโครงการ

1. เพ่ิมองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการท างานให้ง่ายขึ น
2. ให้มีการประสานงานและมีการบูรณา
การ
องค์ความรู้ร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
3. เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 
ท าให้การด าเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน
ท่ีวางไว้

ส านักงานการท่องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

หมู่บ้านและวัดในพื นท่ีท่ีมีการขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือจัดโครงการเก่ียวกับงาน
ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้ค าแนะน า การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเอกสาร จัดเจ้าหน้าท่ีเพ่ือช่วยด าเนินการด้าน
เอกสาร และประสานงานต่างๆ กับ
หมู่บ้านและวัดท่ีขอรับเงินอุดหนุน

ทต.แม่แรง

ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
วันท่ี           เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลายมือช่ือ...................................................................
           (นายวรยุทธ  เนาวรัตน์)

หน้าท่ี 2 ยทุธศาสตรท์ี ่4 เมอืงจดุหมายปลายทางแหง่การทอ่งเทีย่วเชงิประสบการณ์วฒันธรรม



แบบ ปค.5
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/

ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือส่งเสริมความ
ม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน

1. ความเส่ียงในชีวิตของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าท่ี
3. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น
4. ความร่วมมือของประชาชนในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้ายาเสพติด
5. เขตรอยต่อท่ีสามารถใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงยาเสพติดได้ง่าย ท าให้ยากแก่การ
จับกุม

1. ซักซ้อมแนวทางด าเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
2. ผู้น าชุมชน สถานศึกษาในพ้ืนท่ี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการถึงตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รวมท้ังให้
ประชาชนสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และร่วมมือป้องกัน
ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาชน และประชาชนในชุมชน ใน
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การออกก าลังกาย กีฬา ฯลฯ
4. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดต้ังจุดสกัดยาเสพติด และเปิดช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด
5. ด าเนินการตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและกลุ่มเส่ียง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

สถานการณ์เฉพาะหน้าอันไม่สามารถ
ควบคุมได้

ประชุมถอดบทเรียน และซักซ้อมแนวทาง
ด าเนินการแก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี

- ท่ีท าการปกครองจังหวัด
ล าพูน
- ทต.ทาสบชัย
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.หนองยวง

กิจกรรม : การเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดโครงการ
เพ่ิมศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การพัฒนาด้านการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ
และได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด

1. การด าเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ก าหนดระยะเวลา
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
2. ติดตามและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดล าพูน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อันไม่อาจคาดหมายได้

1. ปรับแผนการด าเนินการและมีการ
ติดตามแผนอย่างต่อเน่ือง
2. ประสานงานหน่วยงานทุกภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : หมู่บ้านชุมชนต้นแบบ / 
การสร้างงานสร้างอาชีพ

 1. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามห้วงเวลา
ท่ีก าหนด
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงาน
3. ขาดการตรวจสอบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
4. ขาดการติดตามอย่างต่อเน่ือง

1. ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ
2. จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน
3. จัดท าค าส่ังมอบหมายงานท่ีชัดเจน
4. ติดตามการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 
5. รายงานผลการด าเนินงานพร้อมท้ังปัญหา/อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข
6. มีเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน
7. ด าเนินการถอดบทเรียนความส าเร็จ/ความล้มเหลว 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนงานตามแผนอย่างสม่ าเสมอ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ความย่ังยืนและความต่อเน่ือง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน

1. พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง
2. จัดฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดชุมชนต้นแบบ
ใหม่ ๆ ในหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ
3. มีการปรับแผนการด าเนินการให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
อยู่เสมอ

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดล าพูน

จังหวัดล ำพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

หน้าท่ี 1 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
ของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเป็นการเปิดโอกาศให้
คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเพ่ือ
ประกอบอาชีพโดยผู้กู้จะเป็นผู้พิการกู้ยืม
ด้วยตัวเอง หรือผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้กู้ยืม

1. ความสามารถในการช าระคืนเงินกู้
2. การกู้ยืมเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการปล่อยกู้

1. ก าหนดแบบสอบข้อเท็จจริงประกอบการกู้ยืมเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
2. แต่งต้ังคณะท างานและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดล าพูน เพ่ือด าเนินการศึกษา 
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ พิจารณากล่ันกรองค าขอกู้ยืมเงิน 
และด าเนินการประสาน และรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ
การขอกู้

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ความสามารถในการช าระคืนเงินกู้
ของลูกหน้ีไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

คณะท างานและคณะอนุกรรมการฯ 
เร่งรัดติดตามการช าระคืนเงินกู้ให้เป็น
ปัจจุบัน

ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดล าพูน

กิจกรรม :
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โครงการหลวง
2.พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ี
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
3.ช่วยเหลือด้านหน้ีสินสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. วินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

1. เสริมสร้างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้สหกรณ์
และสมาชิกมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและลดภาระ
หน้ีสิน
2. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
และประชาชนท่ัวไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการด าเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. วินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองวินัย
ทางการเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
2. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตเพ่ิมมากข้ึน
3. รายงาน ติดตามประเมิน โดยเจ้าหน้าท่ี
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดล าพูน

ส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ล าพูน

กิจกรรม : ด้านการบริการประชาชน ประชาชนยังมีความความรู้และ
ความเข้าใจด้านหลักเกณฑ์การปฏิบัติตน
ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการขอรับ
บริการภายในหน่วยงานท่ีไม่เพียงพอ

มีการแนะน าแนวทางการปฏิบัติตนในการขอรับบริการ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนท้ังหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ประชาชนบางกลุ่มยังมีความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่อการเข้ารับ
บริการภายในหน่วยงานไม่มากเท่าท่ีควร

แบ่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ด้านการให้ค าแนะน าแก่ประชาชน
ให้มีความท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน รวมท้ังจัดการ
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และ
ให้ความรู้โดยการลงพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้าใจมากย่ิงข้ึน

ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การด าเนินโครงการ “กิจกรรม
นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับข่ี”

จ านวนผู้เข้าอบรมเพ่ือขอมีใบอนุญาต
ขับรถ ได้แก่ นักเรียนสังกัดโรงเรียนในพ้ืนท่ี
จังหวัดล าพูน อาจมีจ านวนน้อยกว่าท่ีได้
ประสานจ านวนยอดเอาไว้เน่ืองจาก 
นักเรียนไม่สะดวกในการเดินทาง 
เพ่ือเข้าอบรมดังกล่าว หรือรถรับส่งของ
ทางโรงเรียนไม่เอ้ืออ านวยต่อการขนส่ง
นักเรียน

การจัดรถเพ่ือรับส่งนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมและขอมีใบอนุญาต
ขับรถ จากโรงเรียนในสังกัดน้ัน ๆ มายังส านักงานขนส่งจังหวัด
ล าพูน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 2 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การด าเนินโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ

เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาลส าคัญ ปริมาณ
การขับข่ีทางถนนจึงเพ่ิมมากข้ึนส่งผล
ท าให้เกิดความเส่ียงด้านอุบัติเหตุจากการ
ขับข่ีมากย่ิงข้ึนไปด้วย ซ่ึงได้มีการจัดต้ัง
เจ้าหน้าท่ีของส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน
เพ่ือประจ าเวรรักษาการณ์ตามจุดเส่ียง
เพ่ือประชาสัมพันธ์ สอดส่อง ดูแล และ
ตรวจสอบด้านการขับรถ การใช้รถ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของตัวรถ ให้มีความพร้อม
ใช้งาน แต่มีผู้ขับข่ีบางรายท่ียังปฏิบัติตน
ไม่ถูกต้องในการขับข่ียานพาหนะบน
ท้องถนนเท่าท่ีควร

ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนท่ีท่ัวจังหวัดล าพูนด้านการขับข่ีบนท้องถนน
ท่ีปลอดภัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อมโดยแนะน าแนวทางในการขับรถ 
การมีคุณสมบัติท่ีพร้อมต่อการขับข่ี การมีอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ 
ของตัวรถ/ยานพาหนะท่ีถูกต้อง เหมาะสม พร้อมแก่การใช้งาน 
โดยช้ีแจงโทษหากกระท าความผิดในการฝ่าฝืนการขับข่ี
ยานพาหนะบนท้องถนนท่ีเป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ขับข่ี
รอบข้างให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนัก
และปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสม ใส่ใจความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานวินัยเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในอ านาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน

การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือ
แลกเปล่ียนและรับผลประโยชน์ในการ
ด าเนินการทางวินัย

จังหวัดล าพูนมีการควบคุมโดย
- คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดล าพูน
- ประกาศจังหวัดล าพูน เร่ืองนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจ านงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคล่ือน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในจังหวัดล าพูน
- แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดล าพูน
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคม
และหน่วยงานอิสระในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดล าพูนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- การรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันและจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตจังหวัดล าพูน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 3 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : งานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
การรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1. เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเร่ืองไม่อยู่
ในอ านาจหน้าท่ีของศูนย์ด ารงธรรม 
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
2. การแก้ไขปัญหาของศูนย์ด ารงธรรม
ต้องบูรณาการกับหน่วยงานท่ีมีภารกิจ 
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ท าให้การแก้ไข
ปัญหาเกิดความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อเจตนารมณ์ในการจัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม
ได้อย่างทันท่วงที

1. มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูน เพ่ือน า
เร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้าไปพิจารณาแก้ไข
2. มีระบบการติดตามจากหน่วยงานส่วนกลาง และจาก
คณะกรรมการบริหารศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล าพูน
3. มีมาตรฐานกระบวนงาน การด าเนินการ และก าหนดแล้วเสร็จ
ของงาน
4. มีการจัดท าสถิติการแก้ไขปัญหา โดยเปรียบเทียบจ านวน
เร่ืองร้องเรียนรับเข้า ยุติ และเร่ืองคงค้าง
5. มีการน าสถิติการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน และเร่ืองคงค้าง
ประจ าปี และราย 4 ปี มาเป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การแก้ไขปัญหาบางเร่ืองไม่สามารถ
ด าเนินการยุติได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
เน่ืองจากปัญหาเก่ียวข้องกับหลาย
หน่วยงาน และกฎหมายหลายฉบับ

1. ผู้บริหารต้องถือเป็นนโยบายในการ
ก ากับควบคุมดูแล รวมท้ังเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาให้เป็นไปตามกระบวนงานและ
ระบบการท างานของศูนย์ด ารงธรรม
2. ควรแสวงหาความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย ท้ังภาครัฐและเอกชน ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเดือดร้อน
ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะกลไกของผู้น าชุมชน 
ผู้น าศาสนา ในพ้ืนท่ีชุมชน หมู่บ้าน

 ส านักงานจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : โครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนท่ี
วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของ
การจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

การรวบรวมหนังสือให้ความยินยอม
เข้าร่วมโครงการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี (แบบ จร.1) จากเจ้าของ
แปลงท่ีดินท่ีเข้าร่วมโครงการจัดรูปท่ีดิน
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี

1. อธิบายรายละเอียดโครงการและติดตามท าความเข้าใจกับ
เจ้าของท่ีดินทุกแปลงอย่างต่อเน่ือง
2. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของท่ีดินท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

เจ้าของแปลงท่ีดินในโครงการฯ 
ย่ืนหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ
จัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดรูปท่ีดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
(แบบ จร.1) ไม่ถึง 2 ใน 3 ของเจ้าของ
พ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด

1. ท าความเข้าใจให้ความรู้ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของท่ีดินท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ทราบถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ
หลังการด าเนินโครงการ
2. หาพ้ืนท่ีแห่งใหม่ท่ีสามารถด าเนินการได้
และสอดคล้องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือด าเนินการโครงการจัดรูปท่ีดินฯ

ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : ด าเนินการในการน าชุมชน
เครือข่าย และภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดและผู้
ท่ีอยู่ในกระบวนการคุมประพฤติและ
ป้องกันสังคมจากอาชญากรรมงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ
วัตถุประสงค์ :
1. เพ่ือรักษาองค์การอาสาสมัคร
คุมประพฤติไว้และให้ภาคประชาชน
และชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดในชุมชน
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีใช้ประโยชน์
อาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระท าผิดในชุมชนอย่างต่อเน่ือง

1. อาสาสมัครคุมประพฤติส่วนหน่ึงยังขาด
ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี
อาสาสมัครคุมประพฤติ และ พ.ร.บ.
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 รวมท้ังระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
2. จ านวนอาสาสมัครคุมประพฤติท่ีมีอยู่
ส่วนหน่ึงขาดการติดต่อกับส านักงานฯ

1. จัดประชุม/อบรมถ่ายทอดความรู้กฎหมายระเบียบ
และแนวทางท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ
2. ลงพ้ืนท่ีเย่ียมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอย่างต่อเน่ือง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 4 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : โครงการ เรือนจ าสีขาวเน้นด้าน
การป้องกันและปราบปราการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือภายใน
เรือนจ าตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์

1. การลักลอบของยาเสพติดและส่ิงผิด
กฎหมาย
2. เจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

1. ก าหนดมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาด ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกรมราชทัณฑ์
2. มีการตรวจค้นเจ้าหน้าท่ีทุกนายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ีภายใน
เรือนจ า

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการกระท าความผิด

วางมาตรการ การควบคุมผู้ต้องขัง เช่น 
การติดกล้องวงจรปิด เพ่ือสังเกตและ
ติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขัง

เรือนจ าจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : โครงการ เรือนจ าแห่งการเรียนรู้
เน้นด้านการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง
พัฒนาการเรียนรู้ มีอาชีพหลังจากพ้นโทษ

หลักสูตรการฝึกวิชาชีพ ไม่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย

ก าหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพให้เหมาะสมกับผู้ต้องขัง การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

อาชีพท่ีจะใช้ในการฝึกให้แก่ผู้ต้องขัง 
ยังอาจไม่ตรงตามความต้องการแก่ผู้ต้องขัง
ทุกคนในเรือนจ า

ส ารวจและปรับปรุงการฝึกอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการผู้ต้องขังภายในเรือนจ า

เรือนจ าจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : ป้องกันและแก้ปัญหาการฆ่าตัว
ตาย

มีปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน บูรณาการทุกภาคส่วนในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เพ่ือร่วมกัน
ค้นหาสาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้า และผลักดันให้เกิดทีมช่วยเหลือ
เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCAT)จังหวัดล าพูน และ
การอบรมความรู้ด้านสุขภาพ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

อัตราฆ่าตัวตายอยู่ในเกณฑ์สูง ผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา
ในภาพรวมทุกมิติ บ้าน ชุมชน วัด

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน

กิจกรรม : พัฒนาระบบรับและส่งต่อผู้ป่วย
ฉุกเฉินในเขต อ.เมือง ร่วมกับเครือข่าย รพ
สต.และ อปท. 
วัตถุประสงค์ :
1.ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมีความปลอดภัย
2. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดล าพูน
เป็นไปตามมาตรฐาน

การเข้าถึงบริการฉุกเฉินท่ีล่าช้า 1. การจัดรถ EMS ท่ีมีประสิทธิภาพมีความพร้อมใช้ตลอด 24 ชม.
2. มี Call Center เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

มีอุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนถึง
โรงพยาบาล

1. การจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้มีประสิทธิภาพโดยท า GPS Mapping
ในกลุ่มเส่ียงสูง
2. ติดต้ังระบบ Tele-med ในรถฉุกเฉิน
3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ฉุกเฉินระดับ FR

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน/โรงพยาบาล
ล าพูน/อบจ.ล าพูน

กิจกรรม : โครงการส ารวจภาวะการ

ท างานของประชากร

เจ้าหน้าท่ีสอบถามข้อมูลในบางตอน

ไม่ครบถ้วนและบางคร้ังลืมนิยามของ

ข้อค าถามในแบบสอบถามของโครงการ

ส ารวจฯ

1. จัดอบรมแบบสอบถามเป็นประจ าทุกเดือนให้ และก าชับ
ให้ถามทุกข้อรวมท้ังมีการตรวจสอบความถูกต้อง และติดตาม
การด าเนินการส ารวจ
2. ใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในการควบคุมการด าเนินการส ารวจข้อมูล

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

แบบสอบถามในบางตอนยังคงมี
ข้อผิดพลาด และไม่ครบถ้วน

ผู้ตรวจสอบก็ด าเนินการใช้ระเบียบ
วิธีทางสถิติในการควบคุมการด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ

และสังคมของครัวเรือน

เจ้าหน้าท่ีสับสนในข้อค าถาม เน่ืองจาก

โครงการดังกล่าวมีข้อค าถามค่อนข้างมาก

ซับซ้อน และต้องมีการค านวณค่าทางสถิติ

จากการสอบถามรายได้รายจ่าย 

จากประชาชน

1. อบรมแบบสอบถาม รวมท้ังการค านวณค่าทางสถิติในทุกคร้ัง
ก่อนมีการลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูล
2. ใช้ระเบียบวิธีทางสถิติในการควบคุมการด าเนินการส ารวจข้อมูล
3. มีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้อ านวยการกลุ่มฯ ก่อนมีการส่งผล
การส ารวจและเผยแพร่

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ยังคงมีข้อผิดพลาด แต่ถ้าหากผิดพลาดใน
จุดเดิมจะมีการเรียกมาอบรมแบบเป็น
รายบุคคล

1. เพ่ิมการการตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง
ก่อนมีการส่งข้อมูลและเผยแพร่
2. ผู้ตรวจสอบก็ด าเนินการใช้ระเบียบ
วิธีทางสถิติในการควบคุมการด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลอย่างเคร่งครัด

ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 5 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ภารกิจในการก ากับ 
ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

1. ข้อมูลอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกล
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่เป็นปัจจุบัน 
เม่ือเกิดสาธารณภัยในพ้ืนท่ีอาจท าให้การ
บริหารจัดการสาธารณภัยมีความผิดพลาด
และไม่ทันต่อสถานการณ์
2. บุคลากรยังไม่ผ่านการฝึกอบรมในการ
ให้ความช่วยเหลือ กู้ชีพหรือกู้ภัยเบ้ืองต้น
3. เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ

1. แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการส ารวจข้อมูล และจัดส่งให้
ส านักงาน ปภ.จังหวัดล าพูน เพ่ือสรุปรวบรวมเป็นฐานข้อมูลฯ
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด
2. การจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการทบทวน
 และซ้อมแผน
3. จัดฝึกอบรมทบทวนให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมท้ังส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะ และความรู้ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง
4. ขออัตราก าลัง/มอบหมายให้บุคลากรเพ่ิม เพ่ือปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือในกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรกลฯ 
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมีการช ารุด
เสียหายและใช้การไม่ได้ แต่ไม่ได้แจ้ง
ส านักงาน ปภ.จังหวัดล าพูน เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงอาจส่งผลให้การ
บริหารจัดการสาธารณภัยมีความผิดพลาด
และไม่ทันต่อสถานการณ์
2. การเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าท่ี
ไม่สามารถควบคุมและคาดหมายได้

1. แจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการ
ส ารวจข้อมูล และจัดส่งให้ส านักงาน ปภ.
จังหวัดเป็นประจ าทุกปี
2. มีการติดตามสถิติข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ
3. การจัดท าแผน ในประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนในการให้ความช่วยเหลือ
เฉพาะหน้า

- ส านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล าพูน
- ทต.แม่แรง - อบต.นครเจดีย์
- อบต.บ้านเรือน - อบต.ท่าตุ้ม
- ทต.ทาสบชัย - ทต.ทาสบเส้า
- ทต.ทากาศเหนือ - ทต.ริมปิง
- อบต.ทาแม่ลอบ - ทต.เหมืองง่า
- ทต.หนองยวง - ทต.บ้านกลาง
- อบต.บ้านปวง - ทต.เวียงยอง
- ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.มะเขือแจ้
- อบต.ตะเคียนปม  - ทต.อุโมงค์
- ทต.บ้านแป้น  - ทต.ประตูป่า
- ทต.ต้นธง - ทต.เหมืองจ้ี
- ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.ป่าสัก
- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.วังผาง
- อบต.หนองหนาม
- ทต.หนองล่อง

หน้าท่ี 6 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม :
งานส่งเสริมและการพัฒนาสมาชิกสภา 
การประชุมสภาเทศบาล และการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ท่ี
เก่ียวข้อง

1. สมาชิกสภายังขาดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย 
เก่ียวกับการเลือกต้ังในบทบาทและหน้าท่ี
ของฝ่ายนิติบัญญัติ
2. สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้รับการพัฒนา
ความรู้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเท่าท่ีควร
3. เอกสารในการประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน
 ท าให้การพิจารณาอนุมัติด าเนินการต่างๆ 
ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
4. การส่งเร่ืองจากกองต่างๆ เพ่ือให้
พิจารณาในท่ีประชุมสภาฯ มีความล่าช้า 
และไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตาม
ระเบียบข้อบังคับท่ีการประชุมสภาก าหนด
ไว้
5. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบดูแลสนับสนุน
การด าเนินกิจการสภา ขาดความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
เก่ียวกับกิจการสภาท้องถ่ิน

1. สมาชิกสภายังขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบข้อบังคับ 
กฎหมาย เก่ียวกับการเลือกต้ังในบทบาทและหน้าท่ีของฝ่ายนิติ
บัญญัติ
2. สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเท่าท่ีควร
3. เอกสารในการประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน ท าให้การพิจารณา
อนุมัติด าเนินการต่างๆ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
4. การส่งเร่ืองจากกองต่างๆ เพ่ือให้พิจารณาในท่ีประชุมสภาฯ มี
ความล่าช้า และไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตามระเบียบข้อบังคับท่ี
การประชุมสภาก าหนดไว้
5. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบดูแลสนับสนุนการด าเนินกิจการสภา ขาด
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เก่ียวกับกิจการ
สภาท้องถ่ิน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สมาชิกสภายังขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนาความรู้ตนเองในเร่ืองกิจการสภา 
ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
2. ในการประชุมท่ีมีความเร่งด่วน ยังเกิด
ความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารประชุม
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเกิด
ข้อผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม
3. การจัดท ารายละเอียดรายงานการ
ประชุมสภายังไม่ครบถ้วนตามท่ีสมาชิก
สภาเสนอในท่ีประชุม

1. จัดให้มีโครงการเก่ียวกับการพัฒนา
เสริมสร้างทักษะ บทบาท และความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เก่ียวข้องส าหรับสมาชิกสภาให้มากข้ึน
2. หัวหน้าผู้ควบคุมงานกิจการสภา ก าชับ
เจ้าหน้าท่ีในการจัดท าเอกสาร และ
ตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด
3. แจ้งส่วนงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดการประชุมให้ครบถ้วนตามท่ี
เสนอในท่ีประชุม

- อบจ.ล าพูน
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.บ้านกลาง
- ทต.วังดิน
- ทต.ก้อ
- ทต.หนองล่อง
- ทต.วังผาง
- ทต.บ้านโฮ่ง
- ทต.ศรีเต้ีย
- อบต.เวียงกานต์
- อบต.เหล่ายาว
- ทต.วังดิน
- ทต.ศรีวิชัย
- อบต.ทุ่งหัวช้าง

กิจกรรม : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกิจการสภา

1. ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทการมี
ส่วนร่วมการประชุมสภาท้องถ่ิน
2. สมาชิกสภามีบทบาทน้อยในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

1. จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถ่ิน ผ่านเว็ปไซต์
เทศบาล
2. ประชาสัมพันธ์ทางเสียงเทศบาลสู่ประชาชนเพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การเข้ามามีส่วนร่วมการประชุมสภาท้องถ่ิน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ประชาชนในพ้ืนท่ีบางกลุ่มยังไม่ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจการสภา

จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจ และแรงจูงใจให้กับประชาชน 
เก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีในการเข้ามามีส่วน
ร่วมการประชุมสภาท้องถ่ิน

- ทต.หนองล่อง

หน้าท่ี 7 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การรับแจ้งเหตุ และส่ังการ 
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

1. ความล่าช้าในการส่ังการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการเสียชีวิต หรือ
เกิดภาวะทุพพลภาพ
2. ขาดแคลนบุคลากรท่ีเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุ และส่ังการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน
3. เหตุฉุกเฉินบางกรณี หน่วยงาน ขาด
วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันขณะปฏิบัติงาน
 อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตของ
เจ้าหน้าท่ี และทรัพย์สินของทางราชการ 
4. ประชาชนไม่ทราบช่องทางการแจ้งเหตุ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการ ได้เข้ารับการฝึกอบรม
เก่ียวกับการปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
2. มอบหมายบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ 
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
3. จัดท าคู่มือ และแนวทางการปฏิบัติงานประจ าศูนย์ฯ เพ่ือเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
4. มีการจัดท าแผนการซ้อมเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. จัดหาอุปกรณ์ท่ีส าคัญและจ าเป็นให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้
เกิดความปลอดภัย
6. มีการแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจใน
ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การได้รับอุบัติเหตุซ้ าซ้อนในขณะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของชุดปฏิบัติการ
2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจการท างาน
ของหน่วยกู้ชีพ และอาจมีการร้องเรียน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
3. เกิดความขัดข้องในระบบส่ือสาร และมี
ปัจจัยภายนอกท่ีกระทบต่อระบบส่ือสาร 
เช่น สภาพอากาศ

1. ให้ชุดปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรมใน
การด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ พร้อมรับกับ
สถานการณ์ฉุกเฉินได้
2. ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นตาม
ข้ันตอนท่ีถูกต้อง และไม่เกิดข้อร้องเรียน
จากประชาชน
3. ปรับปรุงระบบส่ือสาร และตรวจเช็ค
สภาพให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อม
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- อบจ.ล าพูน
- อบต.บ้านปวง
- ทต.หนองล่อง

กิจกรรม : งานติดต้ัง ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ

1. การด าเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง
 มีความล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน อาจเกิดข้อ
ร้องเรียนต่อเทศบาลได้
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการ
บ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตาม
จุดเส่ียงต่างๆ
3. แผนการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟก่ิงยังไม่
ชัดเจน ก่อให้เกิดความไม่ประหยัด

1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานโดยให้มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ และแผนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ พร้อมท้ังจัดท าสรุป
รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการส ารวจไฟฟ้าท่ีสาธารณะใน
ชุมชนท่ีช ารุด เพ่ือด าเนินการซ่อมแซมทันที
3. ใช้ Social Network เช่น Line เทศบาล /เว็ปไซต์เทศบาล ใน
การเป็นศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์เก่ียวกับการแจ้งเหตุไฟฟ้าช ารุด 
เพ่ือให้สามารถรับทราบปัญหาเร่ืองฟ้าสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ยังมีการร้องเรียนจากประชาชนเร่ือง
ไฟฟ้าขัดข้องหรือช ารุดอยู่บ้าง เน่ืองจากมี
การช ารุดของไฟฟ้าแบบกระทันหัน และ
เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ใน
ทันท่วงที
2. การส ารวจไฟฟ้าสาธารณะท่ีช ารุด เพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซม ยังไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีในชุมชน

ปรับแผนในการส ารวจและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน
ชุมชน ควบคู่ไปกับการรับแจ้งเหตุไฟฟ้า
สาธารณะขัดข้องจากประชาชน เพ่ือ
ก าหนดแผนการซ่อมแซมให้สามารถแก้ไข
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว

- ทม.ล าพูน
- อบต.น้ าดิบ
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ตะเคียนปม

กิจกรรม : การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปา

1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต้ัง/ซ่อมแซม
ประปา ไม่เพียงพอ
2. บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านงาน
ประปามีน้อย/ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. มีความถ่ีในการซ่อมแซมระบบประปา 
และมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากท่อประปา
ใช้เส่ือมสภาพจากการใช้งานมาเป็น
เวลานาน เกิดการช ารุด แตกร้าวได้ง่าย 
และส่งผลต่อคุณภาพของน้ าประปา

1. จัดสรรงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ส าหรับการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปาเพ่ือติดต้ัง/ซ่อมแซม
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม 
3. จัดท าแผนในการตรวจสอบ และบ ารุงรักษะระบบประปา เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายและความถ่ีในการซ่อมบ ารุง
4. มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ าประปาและบ่อสูบน้ าดิบอย่าง
สม่ าเสมอ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ระบบการแจ้งประปาช ารุด ยังมีความ
ล่าช้า ส่งผลให้มีการสูญเสียน้ าประปาใน
ปริมาณมาก
2. ความขุ่นของน้ าประปา ในช่วงฤดูฝน 
เน่ืองจากบ่อกรองไม่สะอาด ซ่ึงเกิดจากน้ า
จากแหล่งอ่ืนไหลพาดินโคลนเข้ามาในบ่อ
น้ าดิบ และไหลสู่เข้าบ่อกรองตามล าดับ

1. การเปิดให้มีช่องทางการรับแจ้งเหตุ
ระบบประปาช ารุด ได้หลายช่องทางมากข้ึน
2. ใช้แหล่งน้ าบาดาลในช่วงฤดูฝน เพ่ือลด
ปัญหาดินโคลนจากแหล่งน้ าอ่ืนท่ีไหลมาสู่
บ่อกรอง

- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.แม่ตืน
- ทต.วังดิน
- ทต.ล้ี

หน้าท่ี 8 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
1. ในปี 2564 สถานการณ์แพร่ระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) มีการกลายพันธ์ุ และ
แพร่กระจายได้ง่าย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเช้ือ
ในจังหวัดล าพูนสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง
2. มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีประชากรต่าง
ท้องท่ีเข้ามาท างาน เกิดการน าโรคติดต่อ
กลับมาแพร่กระจายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
ล าพูน
3. ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ตระหนักและ
ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมโรคฯ
4. การผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาล ท า
ให้ชุมชนสามารถจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถ่ินได้  เกิดการรวมกลุ่ม
 และแพร่กระจายของโรคติดต่อ
5. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ ยังขาดวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันในการปฏิบัติงาน
6. ผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-๑๙) ได้รับการบริการช่วยเหลือ 
เพ่ือไปอยู่ในสถานท่ีกักตัว หรือส่ง
โรงพยาบาลได้ไม่ท่ัวถึง 
7. ความล่าช้าของข้อมูล และความคลาด
เคล่ือนของข้อมูลจากการส ารวจ ท าให้การ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เกิดความล่าช้า

1. การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัติตาม
แนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของจังหวัด
2. การรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
3. การตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
ในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะ
4. ก าหนดมาตรการควบคุมโรคติดต่อ เช่น มาตรการการตรวจคัด
กรอง การฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือให้กับชุมชน มาตรการควบคุมแหล่ง
ชุมชนและตลาด เป็นต้น
5. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน และสร้าง
เครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพ่ือบูรณาการมาตรการในการป้องกัน
โรคฯ ร่วมกัน
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีก่ียวข้อง ให้มีความรู้และมีทักษะ
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกัน
ในขณะปฏิบัติงาน
7. หน่วยงานอ านวยความสะดวกประชาชนโดยการสนับสนุน
พาหนะทางราชการในการรับ-ส่ง ผู้ติดเช้ือในการส่งตัวไปรักษาท่ีโรง
พยาล หรือบุคคลกลุ่มเส่ียงไปยังสถานท่ีกักตัว แล้วแต่กรณี 
8. มีการก าหนดแนวทางและติดตามส ารวจความเดือดร้อนของผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบ
9. ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบ
จากโรคฯ
10. ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับประเทศ
ยังเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองและยากแก่การ
ควบคุม เน่ืองจากยังมีคนนอกพ้ืนท่ียังเดิน
ทางเข้าออกอยู่อย่างต่อเน่ือง และไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการ เช่น การกักตัว
2. ประชาชนกลุ่มเส่ียงบางรายยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น
การตรวจคัดกรองโดย ATK และมีการปกปิด
ข้อมูล ท าให้ยากแก่การควบคุม
3. ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ยินยอมในการรับ
วัคซีนท่ีรัฐบาลจัดหาให้ เน่ืองจากรอวัคซีนท่ี
ได้ส่ังจองจากโรงพยาบาลเอกชน จึงท าให้มี
โอกาสติดเช้ือเพ่ิมข้ึน
4. ประชาชนเร่ิมหย่อนคลายในการป้องกัน
ตนเอง โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันท่ี
ได้ก าหนดไว้ เช่น การไม่สวมหน้ากากอนามัย
 การรับประทานอาหารร่วมกัน การไม่ล้าง
มือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ
5. ยังเกิดความล่าช้าในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เดือนร้อน เน่ืองจากต้องมีการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ตาม
กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ

1. การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้แก่
ผู้น าชุมชน และประชาชนในชุมชน ในการ
ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ของจังหวัด และเชิญชวน
ประชาชนเพ่ือฉีดวัคซีน อย่างต่อเน่ือง
2. จัดท าแผนเพ่ือด าเนินการการคัดกรอง
เชิงรุกในชุมชน
3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ช้ีแจง
รายละเอียดซักซ้อมความเข้าใจกับ
หน่วยงานต่างๆ ในหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและการด าเนินการ
ร่วมกันรวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรม : มาตรการป้องกันควบคุม
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

- ทม.ล าพูน  - ทต.ทาสบชัย
- ทต.ทาขุมเงิน  - ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.อุโมงค์  - ทต.บ้านแป้น
- ทต.ริมปิง  - ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านกลาง - ทต.เวียงยอง
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า  - ทต.ต้นธง
- ทต.เหมืองจ้ี - ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม  - ทต.ล้ี
- ทต.วังดิน   - ทต.ป่าไผ่
- ทต.ศรีวิชัย  - ทต.ก้อ
- ทต.ม่วงน้อย - ทต.แม่แรง
- ทต.ป่าซาง  - อบต.น้ าดิบ
- อบต.ท่าตุ้ม  - อบต.บ้านเรือน
- อบต.นครเจดีย์

หน้าท่ี 9 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

1. มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชน เน่ืองจากการป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคไข้เลือดออก ยังไม่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีในชุมชน
2. ประชาชนยังขาดความตระหนัก ความ
เอาใจใส่ และไม่ให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในชุมชน
3. อุปกรณ์ในการพ่นหมอกควัน เพ่ือ
ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย เกิดการ
ช ารุดเสียหาย

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดท าแผนการส ารวจและลงพ้ืนท่ีร่วมกับ
ผู้น าหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้าน ในการส ารวจแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายให้ครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ี และก าหนดแนวทางในการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย 
เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด
2. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือสร้าง
ความตระหนักในปัญหาไข้เลือดออก และให้ความร่วมมือใน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย ซ่ึงเป็น
สาเหตุของไข้เลือดออก
3. จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การพ่นหมอกควันให้พร้อมต่อ
การใช้งาน และด าเนินการซ่อมแซมทันทีในกรณีเกิดความช ารุด 
เสียหาย
4. หน่วยงานด าเนินการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เพ่ือเตรียมพร้อม
ในการสอบสวนโรค และควบคุมโรค กรณีเกิดการระบาดข้ึน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ประชาชนยังไม่ปฏิบัติตามหลักการ
ป้องกัน 5 ป. เน่ืองจากรอให้เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการ
2. พ้ืนท่ีบริเวณกว้างส่งผลให้เกิดน้ าท่วมขัง
 เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย

1. สร้างกิจกรรม/โครงการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก โดยให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
2. มอบหมายให้ผู้น าหมู่บ้าน/ผู้น าชุมชน 
ติดตามการด าเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน/ชุมชน น้ัน
3. ขอความร่วมมือประชาชนในชุมชน 
ช่วยกันก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย
ในบริเวณท่ีสาธารณะต่างๆ

- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านแป้น
- ทต.ริมปิง - ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านกลาง 
- ทต.เวียงยอง
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า  - ทต.ต้นธง
- ทต.เหมืองจ้ี
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม
- ทต.บ้านธิ  - ทต.วังผาง
- ทต.หนองยวง

กิจกรรม : การรับเร่ืองราวร้องทุกข์ / การ
จัดการเร่ืองร้องเรียน

1. เกิดปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน 
ในเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน
2. การรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน ยังไม่
ครบถ้วนถูกต้อง
3. ยังไม่สามารถยุติปัญหาเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากต้อง
หารือหรือสอบถามไปยังบุคคลภายนอก 
หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
4. ประชาชนยังไม่เข้าใจในข้ันตอนการ
ร้องเรียน และผลการด าเนินตามข้อ
ร้องเรียน

1. มีค าส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง และแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุร้องเรียนเกิดข้ึน 
2. จัดต้ังศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ประจ าหน่วยงาน
3. จัดท าผังข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือจัดการเร่ืองร้องเรียน 
4. การติดตามประสานงานกับทุกส่วนงานเพ่ือเกิดความชัดเจนและ
ทันต่อเวลา
5. มีการแจ้งผลความคืบหน้าในการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. หน่วยงานต้นเร่ืองไม่สรุปข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมาย ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ความเห็นเบ้ืองต้นให้ทราบ ท าให้งานรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ต้องใช้เวลาในการ
รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน ซ่ึง
อาจไม่ครบถ้วน เกิดความล่าช้าในการสรุป
ข้อเท็จจริงเพ่ือเสนอรายงานแก่ผู้บริหาร
และส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องทราบ
2. การติดตามผลการตรวจสอบเร่ือง
ร้องเรียน ยังเกิดความล่าช้า

1. หน่วยงานลงพ้ืนท่ีส ารวจข้อมูลและ
รวบรวมข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีเกิดข้อ
พิพาทและให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายท่ีเก่ียวข้องลง
พ้ืนท่ีส ารวจตามค าร้องเพ่ือลดความขัดแย้ง
ในคู่กรณีหรือเร่ืองท่ีร้องเรียนหรือร้องทุกข์
2. จัดท าหนังสือเร่งรัดส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง
ให้ส่งเร่ืองให้งานรับเร่ืองราวร้องทุกข์ตาม
กรอบระยะเวลาท่ีก าหนด

- ทม.ล าพูน
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านโฮ่ง
- ทต.ก้อ
- ทต.ล้ี

หน้าท่ี 10 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การจัดฝึกอบรมอาชีพ 1. การรวมตัวของบางชุมชนยังไม่มีความ

เข้มแข็ง ขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการ
2. ผู้มาลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการ
อบรมและบางคร้ังผู้เข้ารับการอบรมบางคน 
ไม่สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปฏิบัติจริง 
3. กลุ่มอาชีพท่ีต้องส่งเสริมในพ้ืนท่ียังไม่
หลากหลาย ท าให้ส่งเสริมกิจกรรมท่ี
นอกเหนือจากการฝึกอบรมได้ไม่ครอบคลุม
ทุกอาชีพ
4..การเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนใน
รายละเอียด ด้านวัตถุประสงค์  เป้าหมายของ
โครงการ การก าหนดกิจกรรม และการ
ก าหนดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมตามโครงการ 
ไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการและ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

1. จัดท าทะเบียนข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมและจัดท าหลักสูตร
การอบรมในเว็ปไซต์เทศบาลหรือผ่านระบบ zoom 
2. ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
ร่วมมือในการอบรมให้ความรู้ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ี
สนใจเข้าร่วมอบรม
3. ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน
4. จัดโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีความ
หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
5. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ส าหรับการจ าหน่าย
6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพท่ีนอกเหนือจากการฝึกอบรมให้แก่
กลุ่มอาชีพท่ีต้ังข้ึนมาใหม่และกลุ่มเดิมท่ีเข้มแข็งอยู่แล้ว

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีน้อย
2. กลุ่มอาชีพท่ีมีการรวมกลุ่มอย่างม่ันคง
และมีผลิตภัณฑ์ส าหรับเพ่ือการจ าหน่าย
และพร้อมท่ีจะรองรับกาส่งเสริมตาม
ภารกิจน้ียังมีน้อย ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อาชีพ

1. ประสานหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในด้านอาชีพท่ีจะต้องอบรมรวมถึงการจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆท่ีไม่ซ้ าซ้อน 
และเป็นท่ีต้องการของประชาชนในชุมชน
2. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลของ
โครงการทุกคร้ังเพ่ือน ามาปรับปรุงต่อไป
3. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรเทศบาลกับบุคลากรท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวข้อง

- ทม.ล าพูน
- ทต.ล้ี
- อบต.นาทราย

กิจกรรม : การป้องกันการทุจริตในองค์กร กิจกรรมการป้องกันการทุจริตในองค์กร ยัง
ไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน

1. แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนการป้องกันและราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ก าหนดโครงการเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตในองค์กร

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เจ้าหน้าท่ีไม่มีส่วนร่วมและไม่ให้
ความส าคัญในโครงการเก่ียวกับการ
ป้องกันทุจริงในองค์การ
2. ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีเช่ียวชาญในระเบียบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีได้รับการ
ฝึกอบรม ในระเบียบหรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง
2. ก าหนดกิจกรรม/โครงการท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร รวมท้ัง
ผู้บริหารก าหนดนโยบายเก่ียวกับ
ความส าคัญของการป้องกันการทุจริตใน
องค์กร

อบต.ทุ่งหัวช้าง

กิจกรรม : การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 1. สภาพถนนมีการช ารุด ซ่ึงยังไม่ได้รับ
การซ่อมแซมหรือแก้ไข ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมา
2. ความไม่ปลอดภัยของถนน เช่น เส้นทาง
เปล่ียว รกทึบ

1. จัดท าโครงการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
2. ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบ ไฟก่ิง ในจุดเส่ียง ทาง
เปล่ียน หรือทางท่ีเป็นอัตราย
3. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ใน
สภาพท่ีดี

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

 -  - - ทต.หนองยวง
- ทต.หนองล่อง

หน้าท่ี 11 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : งานด้านสัตวแพทย์
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

1. การจัดซ้ือวัคซีน ไม่สอดคล้องกับ
ปริมาณสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีต้องรับวัคซีน
2. ผู้ปฏิบัติไม่มีความช านาญท าให้ฉีด
วัคซีนผิดพลาด
3. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า
4. มีสุนัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลเป็น
จ านวนมาก
5. การส ารวจประชากรสุนัขและแมวใน
พ้ืนท่ียังไม่ครอบคลุม

1. ให้เจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบการส ารวจจ านวนสุนัข
และแมวให้ครบถ้วน
2. ประสานขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอในการออกร่วมฉีด
วัคซีนและให้ข้อมูล
3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน 
4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เล้ียงน าสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีน
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าในและเกิดความ
ตระหนักของโรคพิษสุนัขบ้าการลดความเส่ียงจากการถูกสุนัขกัด 
6. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์เล้ียงแต่แต่ละครัวเรือน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ไม่มีสถานท่ีรับเล้ียงดูสุนัขจรจัด/แมวจร
จัดในเขตเทศบาล
2. ขาดเจ้าหน้าท่ี/อาสาปศุสัตว์ในการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรง

1. เพ่ิมช่องทางการรับข้ึนทะเบียนสุนัข
และแมว เช่น ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งโดย
ตรงท่ีเทศบาล 
2. ประสานงานทีม อสม. แต่ละหมู่บ้าน
ร่วมส ารวจจ านวนสุนัขและแมวในพ้ืนท่ี

- ทต.ริมปิง
- ทต.บ้านธิ
- ทต.บ้านโฮ่ง

กิจกรรม : การด าเนินงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

ความไม่ครบถ้วนและความไม่เป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล ท าให้ประชาชนไม่สามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบัน และ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้

1. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีในการจัดท าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
หรือมีการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ เช่น เว็ป
ไซต์ เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากข้ึน และประชาชนสามารถสืบค้น
ได้รวดเร็วและสะดวกมากข้ึน
2. การติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมและ
จัดเก็บในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เจ้าหน้าท่ีท่ีด าเนินการในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มท่ี
 และมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีภาระงาน
อ่ืนท่ีต้องปฏิบัติ
2. ไม่มีการติดตามและประสานงานข้อมูล
จากส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูล
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ช่วยเพ่ือ
ปฏิบัติงานในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ท้ังการ
ประสานงานติดตามข้อมูล เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ 
2. แจ้งเจ้าหน้าท่ีในส่วนงานต่าง ๆ 
ให้ความส าคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโดยการส่งข้อมูลมาจัดเก็บไว้ใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ

- ทต.ป่าไผ่
- ทต.ล้ี

กิจกรรม : 
การซ่อมบ ารุงผิวทางตามปกติ

1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอ
ในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกล
2. แนวเขตสาธารณะบางพ้ืนท่ี ไม่มีความ
ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานรุกล้ าใน
เขตพ้ืนท่ีบ้านของประชาชน ก่อให้เกิดข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน
3. ผู้ปฏิบัติงานบางคร้ังไม่สามารถท างาน
ได้ทันเวลา และอาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดได้

1. การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. มีการติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ รวมท้ังมีการ
รายงานการปฎิบัติงานอย่างสม่ าเสมอให้แก่ผู้บริหารทราบ
3. ก าหนดแผนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรกลให้อยู่ในสภาพดี และ
พร้อมใช้งาน
4. หน่วยงานมีช่องทางในการรับเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชนในการ
ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงผิวทาง
5. ให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี หรือผู้น าชุมชน ได้เข้ามามีร่วมในการ
ส ารวจพ้ืนท่ีก่อนการซ่อมบ ารุง เพ่ือไม่ให้เกิดการลุกร้ าเคหะสถาน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน 
เน่ืองจากเกิดข้อคลาดเคล่ือนต่างๆ เช่น 
ระยะทาง ขอบเขต สภาพพ้ืนท่ี ฯลฯ 
2. การด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาผิวทาง 
เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน เกิด
ปัญหาข้อร้องเรียน

1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตาม 
และประเมินโครงการ ให้เป็นไปตามแผน 
และก าชับเจ้าหน้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้
ปฏิบัติงานด้วยความรัดกุม เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อคลาดเคล่ือนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานท าความเข้าใจกับผู้น าขุมขน 
หรือ ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ ให้เกิด
ความเข้าใจในกระบวนการซ่อมบ ารุง และ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการด าเนินการ

-อบจ.ล าพูน
-เทศบาลเมือง

หน้าท่ี 12 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม :
งานผังเมือง

เจ้าหน้าท่ีขาดความเช่ียวชาญเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการผังเมืองและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องท่ีต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงท าให้ไม่สามารถ
ช้ีแจงประชาชนในกฎหมาย

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านผังเมือง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการก่อสร้าง ร้ือถอนและดัดแปลง
อาคาร

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 
โดยการเผยแพร่ข้อมูลทางหอกระจายข่าว 
เอกสารแผ่นพับ พร้อมท้ังให้ความรู้กับ
ประชาชนมีความรู้ งความเข้าใจให้กับใน
การก่อสร้าง ร้ือถอน และดัดแปลงอาคาร 
และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

-ทต.ทาสบเส้า
-ทต.ทาทุ่งหลวง
-ทต.ทาขุมเงิน

กิจกรรม :
ด้านการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค

1. ทางหลวงท้องถ่ินยังไม่ได้รับการข้ึน
ทะเบียนทุกสาย
2. ขาดบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าท่ี
เช่ียวชาญและตรงกับต าแหน่งงาน  ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบริการไฟฟ้า
สาธารณะ

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีการจัดฝึกอบรม หรือสอบถามผู้ท่ีมีความรู้
ในการลงทะเบียนทางหลวงท้องถ่ินและประสานกับหน่วยงานทาง
หลวงชนบทในด้านเอกสารการลงทะเบียน เพ่ือลดข้อผิดพลาดใน
การลงทะเบียน อันจะท าให้เกิดความล่าช้าและลงทะเบียนให้ครบ
2. หน่วยงานส่งเสริมให้ความความรู้เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าให้เกิดความเช่ียวชาญในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานถนน ไฟฟ้า น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคยังต้องมีการตรวจสอบให้ตรงตาม
ข้อกฎหมาย ท่ีชัดเจนและถูกต้อง

ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านการ
บริการสาธารณะ เพ่ิมพูนความรู้และต่อ
ยอดทางความคิด สามารถอธิบายให้
ประชาชนเข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง

ทต.ทาขุมเงิน

กิจกรรม : ด้านงานบริหารการศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

1. การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้
มาตรฐาน ส่งผลให้จ านวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนน้อยลงทุกปี
2. บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้องกับ
งานการศึกษาปฐมวัย
3. ส่ือการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ขาด
อุปกรณ์เสริมทักษะ อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีสภาพช ารุด ทรุดโทรม พ้ืนท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมนันทนาการในร่มท่ียังไม่
เหมาะสม 

1. การจัดท าแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้คลอบคลุมท้ังด้านการ
เรียนการสอน รวมท้ังแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานมากข้ึน
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการ
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสม และจัดหา
อุปกรณ์เสริมทักษะให้เพียงพอ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ยังไม่สามารถยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้มีมาตรฐานได้เท่าท่ีควร

1. การก าหนดกรอบ หรือการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
2. การสรรหาผู้บริหารประจ าศูนย์เด็กเล็ก
 และครู ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีตรงกับ
สาขา เพ่ือยกระดับมาตรฐานของ
สถานศึกษา

- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.บ้านปวง
- ทต.ม่วงน้อย
- อบต.ท่าตุ้ม
- ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.ล้ี
- ทต.ป่าไผ่
- อบต.แม่ลาน
- ทต.วังผาง

กิจกรรม : อาหารกลางวัน/นมโรงเรียน คุณค่าทางโภชนาการของอาหารท่ีไม่
ครบถ้วน/คุณภาพต่ า

จัดท าเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือก าหนดคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการ
ในแต่ละวัน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

 -  - อบต.ตะเคียนปม

หน้าท่ี 13 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง พ้ืนผิวสนามเด็กเล่น การช ารุดของเคร่ือง

เล่นเด็ก ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของเด็ก
ก่อนวัยเรียน

มีการตรวจสอบ และซ่อมบ ารุงสภาพเคร่ืองเล่น และอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ปกติ ปลอดภัยต่อการล้มหรือกระแทกของ
เด็ก

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

 -  - อบต.ตะเคียนปม

กิจกรรม : การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา/งานวิชาการของ
สถานศึกษา/งานนิเทศการศึกษา

1. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษายังขาด
การมีส่วนร่วมจากชุมชน
2. รูปแบบของการเรียนการสอนยังไม่มี
ความหลากหลาย
3. ความไม่พร้อม และความไม่เพียงพอ 
ของส่ือการเรียนการสอน/ วัสดุอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการเรียนการสอน
4. ไม่มีการประเมินผลการเรียนการสอน
อย่างต่อเน่ือง
5. บุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนา
ทักษะ และการฝึกอบรมในงานท่ีปฏิบัติ 
รวมท้ังยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา
6. ขาดบุคคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางด้านวิชา
7. การนิเทศงานวิชาการ และการเรียน
การสอน ยังขาดรูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา

1. จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ผู้บริหารท้องถ่ิน 
และคณะครู ในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา ผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. การส่งเสริมให้บุคลากร ได้อบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมท้ังเข้รับการฝึกอบรมพัฒนาในสาขาท่ีเก่ียวข้อ
3. จัดท าและปรับปรุงโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และกร
บวนการจัดการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมและมีความหลากหลาย
4. สรรหา/ขอรับการสนับสนุน บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้
ความสามารถ หรือความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา
5. จัดท าแผนเพ่ือของบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในการ
ขอรับการจัดสรรส่ือการเรียนการสอน และวัสดุท่ีจ าเป็นในการการ
เรียนการสอน
6. มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา โดยพิจารณาถึงโครงสร้างการด าเนินงานให้
ครอบคลุมและชัดเจน 
7. จัดให้มีปฏิทินก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ
8. จัดท าแผนเน้นการออกเย่ียมบ้านเพ่ือการนิเทศนักเรียนใน
รูปแบบต่างๆ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การเปล่ียนแปลงแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องในระหว่างด าเนินงาน
2.ความล่าช้าของการจัดส่งแผนจาก
สถานศึกษา มายังหน่วยงาน
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Online ในช่วงสถานการณ์ 
Covid-19 ยังไม่สามารถสร้าง
ประสิทธิภาพในการเรียนให้รู้กับนักเรียน
ได้อย่างเต็มท่ี เช่น นักเรียนขาดความสนใจ
 ขาดอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
4. การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษา
อ่ืนภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังท าได้
ไม่เพียงพอ

1. มีการทบทวนการจัดท าแผนให้
ครอบคลุมกับทุกกระบวนงาน 
2. ก าหนดปฏิบัติการจัดท าแผนฯ และ
มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการจัด
รวมรวมและจัดท าแผนของสถานศึกษา
3. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในการ
ก ากับดูแลและให้ค าแนะน ากับบุตรหลาน 
ในการเรียนการสอนแบบ Online อย่าง
ใกล้ชิด
4. ก าหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน 
ภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี

- อบจ.ล าพูน
- ทม.ล าพูน
- ทต.หนองยวง
- ทต.วังผาง
- ทต.ทากาศ
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านแป้น
- ทต.อุโมงค์
- ทต.บ้านกลาง
- ทต.ล้ี

หน้าท่ี 14 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
1. ประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการคนพิการจังหวัดล าพูน
2. การตรวจสอบเอกสาร ใบมอบอ านาจ/
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิทุก
คร้ังก่อนจ่ายเบ้ียยังชีพ
3. มีการส ารวจกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความ
ประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพ่ือ
ป้องกันเงินสูญหาย

- ทต.ทาสบเส้า - ทต.บ้านแป้น
- ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านแป้น
- ทต.ริมปิง - ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านกลาง
- ทต.เวียงยอง  - ทต.หนองล่อง
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า - ทต.ต้นธง
- ทต.เหมืองจ้ี  - ทต.หนองยวง
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม
- อบต.ห้วยยาบ
- ทต.ก้อ   - ทต.ป่าไผ่
- ทต.ล้ี   - ทต.วังดิน
- ทต.ดงด า  - ทต.แม่ตืน
- ทต.ศรีวิชัย - อบต.นาทราย
- อบต.เวียงแก้ว - ทต.วังผาง
- อบต.บ้านปวง
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ทาขุมเงิน

กิจกรรม : งานเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุและเบ้ีย
ความพิการ

1. ไม่ได้รับแจ้ง กรณีผู้สูงอายุหรือผู้พิการท่ี
เสียชีวิตนอกพ้ืนท่ี ท าให้เกิดการจ่ายเงินไป
ในเดือนท่ีเสียชีวิต และต้องมีการเรียกเงินคืน
ในภายหลัง หรือไม่สามารถเรียกคืนหรือ
ติดตามทวงถามจากญาติได้
2. ผู้มีสิทธิยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การขอรับเบ้ียยังชีพและเบ้ีย
ความพิการ และไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์
ของตนเอง
3. มีความคลาดเคล่ือนของการบันทึกการ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกรณีผู้มีสิทธิย้ายท่ี
อยู่/เสียชีวิต ท าให้สิทธิการรับเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ หรือเบ้ียความพิการไม่เกิดความ
ต่อเน่ือง หรือมีการจ่ายไม่ถูกต้อง
4. การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุท่ี
ย่ืนขอรับเบ้ียผู้สูงอายุ ยังไม่ถูกต้อง
5. การต่ออายุบัตรคนพิการ ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากเจ้าของบัตร
ไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรของตนเอง 
หรืออยู่ห่างไกลจากหน่วยงาน 
6. ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลคนพิการบาง
รายจากระบบของกรมส่งเสริมและพัฒนา
ชีวิตคนพิการได้ ท าให้ขาดสิทธิในการ
รักษาพยาบาลและรับเบ้ียความพิการ
7. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน/
บุคลากรขาดความรู้ความช านาญในงานท่ี
ได้รับมอบหมาย

1. มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้รับเบ้ีย
ผู้สูงอายุ และตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอโดยประสานกับฝ่ายทะเบียนราษฎร์อ าเภอ
2. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติในการขอรับเบ้ีย
ผู้สูงอายุ ซ่ึงประกอบด้วยผู้น าชุมชน สมาชิกสภาท้องถ่ินในพ้ืนท่ี
3. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนทุกคร้ังในแบบรายงานผู้มีสิทธิ
ได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุประจ าปี ท่ีมาลงทะเบียนใหม่
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ให้ทราบและ
เข้าใจในสิทธิของตนเอง และมาข้ึนทะเบียนตามหลักเกณฑ์ฯ
5. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบ ข้อมูลการท าบัตร ประจ าตัวคน
พิการ เป็นประจ าทุกเดือนหากพบว่าหมดอายุหรือ ใกล้หมดอายุ
แล้วแจ้ง ด าเนินการแจ้งเจ้าของบัตรทราบเพ่ือต่ออายุบัตรด้วย
ตนเอง หรือให้เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการต่ออายุบัตรให้
6. การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้น าชุมชนประชาชน และคนพิการให้มี
การตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจ าตัวคนพิการ และ
ด าเนินการต่ออายุบัตรแทนบัตรเดิมท่ีหมดอายุ
7. การสร้างความเข้าใจในเร่ืองการย้ายสิทธิรับเงินเบ้ียความพิการ 
กรณีย้ายภูมิล าเนา
8. การประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการออกบัตรประจ าตัวคน
พิการในการตรวจสอบข้อมูลคนพิการรายท่ีไม่มีข้อมูลในระบบฯ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ฐานข้อมูลคนพิการของเทศบาลยังไม่
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
ประเภทความพิการวันหมดอายุบัตร
ประจ าตัวคนพิการ
2. กรณีผู้รับเบ้ียไม่มีเอกสารใบมอบ
อ านาจ/บัตรประจ าตัวประชาชนท้ังของผู้มี
สิทธิและผู้รับมอบอ านาจ แต่อาศัยเพียง
ประจักษ์พยาน ซ่ึงหากเบ้ียยังชีพถูกรับ
แทนและเบ้ียไปไม่ถึงมือผู้มีสิทธิ อาจท าให้
ผู้มีสิทธิ/เจ้าหน้าท่ีจ่ายเงิน ได้รับความ
เดือดร้อน
3. ปัญหาเงินสูญหายจากการจ่ายเบ้ียเป็น
เงินสด

ลำยมือช่ือ...................................................................
           (นายวรยุทธ  เนาวรัตน์)
ต ำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน

วันท่ี           เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน้าท่ี 15 ยทุธศาสตรท์ี ่5 เมอืงแหง่คณุภาพชวีติ



แบบ ปค.5
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/

ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์

จังหวัดล าพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

กิจกรรม : การจัดซ้ือจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

1. เจ้าหน้าท่ี/คณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งต้ัง ขาดความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ระเบียบ/กฎหมาย/ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าท่ีโดยตรง อาจ
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. ข้ันตอนการด าเนินงานด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระเบียบมีหลายข้ันตอนและ
สลับซับซ้อน ท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
งานล่าช้า
3. ข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างมีปริมาณมาก
อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร  

1. เจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ศึกษาข้อมูลจาก
ผู้เช่ียวชาญ ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน และมีแผนการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน ก าหนดข้ันตอนการด าเนินงาน /ระยะเวลาด าเนินการ / 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ และติดตามการด าเนินงาน
2. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ก าหนดหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง
3. จัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปีเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงมีการเผยแพร่แผนในระบบ e-GP 
และเว็บไซด์หน่วยงาน
4. ด าเนินการจัดหาพัสดุตามวิธีการและข้ันตอนท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบฯ พัสดุและมติครม. ท่ีเก่ียวข้อง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ยังคงมีความผิดพลาดในข้ันตอน และ
วิธีการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุอยู่บ้าง
2. พัสดุท่ีจัดหาอาจไม่ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงาน

1. ก าชับหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ี และ
คณะกรรมการต่างๆ ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
ท าหน้าท่ีเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้าง ด าเนิน
การศึกษาพรบ. การจัดซ้ือจัดจ้าง ฯ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐฯ อย่างละเอียด รวมท้ังเข้า
รับการอบรมเพ่ิมความรู้อย่างต่อเน่ือง
2. ติดตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
จัดซ้ือจัดจ้าง และปฏิบัติงานตามท่ีก าหนด
3. ปฏิบัติตามค าส่ังมอบหมายการ
ปฏิบัติงานและให้ผู้ตรวจสอบอีกช้ันหน่ึง
4. ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการ
ท่ีได้รับการแต่งต้ังฯ
5. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องต้องศึกษาพัสดุ
ท่ีจะจัดหาให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม
6. แต่งต้ังบุคคลท่ีมีความรู้แต่งต้ังเป็น
กรรมการในการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน ๆ
7. จัดท าคู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

 -สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน
-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ล าพูน
-สนง.สหกรณ์จังหวัดล าพูน
-สนง.ท่ีดินจังหวัดล าพูน
-สนง.เกษตรจังหวัดล าพูน
-สนง.ท่ีดินจังหวัดล าพูน
-สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดล าพูน
-ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน
-สนง.ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
ล าพูน
- อบจ.ล าพูน
- ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.ทาปลาดุก
- ทต.ทาสบเส้า
- ทต.ทาขุมเงิน
- ทต.ทากาศเหนือ
- ทต.ม่วงน้อย
- ทต.แม่แรง
- อบต.นครเจดีย์
- ทต.ล้ี

หน้าท่ี 1 ภารกจิสนับสนุน - (1) ดา้นพัสดแุละสนิทรัพย์



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การปฏิบัติงานผ่านระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง (ระบบ e-GP)

ปัญหาการใช้งานระบบ e-GP เน่ืองจาก
บางคร้ัง ไม่สามารถใช้งานในระบบ e-GP 
ได้จึงอาจส่งผลให้การบันทึกข้อมูลมีความ
ล่าช้า

1. บ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ และเพ่ิม
สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้การบันทึกระบบ e-GP มีความ
รวดเร็วข้ึน
2. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมเพ่ิมความรู้เก่ียวกับการจัดซ้ือ/
จัดจ้างในระบบ e-GP เพ่ือให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงานใน
ระบบฯ อย่างต่อเน่ือง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การปฏิบัติงานผ่านระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
(ระบบ e-GP) บางกระบวนการยังเกิด
ข้อผิดพลาด 

1. ศึกษา พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
อย่างละเอียด และได้ส่งเจ้าหน้าท่ีด้านพัสดุ
อบรมเพ่ิมความรู้ความช านาญอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี
2. ปรึกษาเจ้าหน้าท่ีส านักงานคลังจังหวัด 
รวมท้ัง ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุศึกษาคู่มือ
การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) 
อย่างสม่ าเสมอ

-สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน
-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ล าพูน
-สนง.สหกรณ์จังหวัดล าพูน
-สนง.ท่ีดินจังหวัดล าพูน
-สนง.เกษตรจังหวัดล าพูน
-สนง.ท่ีดินจังหวัดล าพูน
-สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดล าพูน
-ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน
 - ทต.หนองล่อง

กิจกรรม : การบริหารงานพัสดุ
เพ่ือควบคุมการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์
ภายในหน่วยงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
การจัดหาพัสดุให้สอดคล้อง และเพียงพอ
กับความต้องการ รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจ้าง
ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

การเบิกพัสดุของหน่วยงานไม่มีแผนการ
เบิกพัสดุ บางช่วงเวลาอาจเบิกพัสดุมาก
เกินความจ าเป็น

1. จัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุส านักงาน
2. มอบหมายหน้าท่ีผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และเก็บ
รักษาพัสดุ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

 -  - -สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน
-เรือนจ าจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 2 ภารกจิสนับสนุน - (1) ดา้นพัสดแุละสนิทรัพย์



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : งานจัดหาพัสดุ/งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ

1. การจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียน
ทรัพย์สิน ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่
เป็นปัจจุบัน
2. ไม่มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ
โดยตรง /บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ในด้านพัสดุ /เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ไม่เพียงพอ
3. ไม่สามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
แผนงานโครงการได้
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ และความช านาญใน
เร่ืองท่ีได้รับการแต่งต้ัง

1. ตรวจสอบสินทรัพย์และพัสดุท่ีมีอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ
2. มีการสอบทานการลงทะเบียนคุมทรัพย์สินรายตัว
3. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม เพ่ือศึกษา ระเบียบ กฎหมาย 
อย่างสม่ าเสมอ
4. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ/ค าส่ังแบ่งงานหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบภายในกองเป็นลายลักษณ์  กรณีไม่มี
อัตราก าลังให้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงานแทน
5. ให้มีการควบคุมดูแล และก ากับการจัดหาพัสดุ และงานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานยังขาดความรู้ 
ความช านาญ
2. ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์
ของหน่วยงาน
3. การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ยังเกิด
ปัญหาด้านความไม่ครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารจัดซ้ือจัดจ้าง

- สนง.พลังงานจังหวัดล าพูน
- สนง.ท่ีดินจังหวัดล าพูน
- สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
ล าพูน
- ทต.ม่วงน้อย  - ทต.ต้นธง
- อบต.นครเจดีย์ - ทต.เหมืองจ้ี
- อบต.ท่าตุ้ม - ทต.ท่าเชียงทอง
- อบต.น้ าดิบ - ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.แม่ตืน - ทต.ป่าสัก
- ทต.ศรีวิชัย - อบต.หนองหนาม
- อบต.แม่ลาน - ทต.ทาสบเส้า
- ทต.ทาสบชัย   - ทต.บ้านธิ
- ทต.ทาปลาดุก - ทต.บ้านโฮ่ง
- ทต.ทากาศ  - ทต.ทากาศเหนือ
- อบต.ตะเคียนปม 
- ทต.อุโมงค์  - ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.บ้านแป้น - อบต.ทาแม่ลอบ
- ทต.ริมปิง   - ทต.ทาขุมเงิน
- ทต.เหมืองง่า  - ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านกลาง  - ทต.ประตูป่า
- ทต.เวียงยอง  - ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน

1. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการ
รับจ่ายพัสดุ
2. ตรวจนับพัสดุและสินทรัพย์คงเหลือ
เป็นประจ า
3. จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติด้านพัสดุ
และสินทรัพย์
4. ส่งเจ้าหน้าท่ีอบรมเพ่ิมความรู้ด้านพัสดุ 
และการจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดการผิดพลาด
5. ก ากับดูแลการจัดหาพัสดุ และการ
จัดท าทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ อย่าง
เคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชา

หน้าท่ี 3 ภารกจิสนับสนุน - (1) ดา้นพัสดแุละสนิทรัพย์



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การการควบคุมดูแลรักษา การ
เก็บรักษา และการบ ารุงรักษา พัสดุและ
ครุภัณฑ์

1. สถานท่ีจัดเก็บไม่เพียงพอต่อการเก็บ
รักษาพัสดุครุภัณฑ์
2. ใช้งบประมาณมากในการดูแลและ
บ ารุงรักษา เน่ืองจากสภาพและอายุการใช้
งานท่ียาวนาน
3. มีการน าครุภัณฑ์ไปใช้โดยไม่ได้รับ
มอบหมาย หรืออยู่ในหน้าท่ีรับผิดชอบ
4. ไม่มีการจัดท าบันทึกรายละเอียดการ
ช ารุด หรือการซ่อมแซมครุภัณฑ์

1. ตรวจสอบครุภัณฑ์ท่ีมีสภาพช ารุด หมดความจ าเป็น ไม่สามารถ
ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาได้ หรือบ ารุงรักษาแล้วไม่คุ้มกับประโยชน์
การใช้งานท่ีเหลือ เพ่ือด าเนินการตัดจ าหน่ายออกจากทะเบียนคุม
ต่อไป เป็นการลดต้นทุนการบ ารุงรักษาหน่วยงาน และเพ่ิมพ้ืนท่ีใน
การจัดเก็บครุภัณฑ์ได้มากข้ึน
2. มีค าส่ังมอบหมายและแต่งต้ัง เพ่ือมอบหมายและก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการดูและรักษาพัสดุครุภัณฑ์ 
3. การจัดท าระบบการยืม การคืน การใช้งาน การเก็บรักษา
ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
4. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปรับปรุง หรือสร้างพ้ืนท่ีใน
การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้เพียงพอง
5. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ บันทึกรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทุกคร้ังท่ีมีการซ่อมแซม

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ครุภัณฑ์บางรายการไม่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เน่ืองจากขาดการบ ารุงรักษา
2. การใช้งานพัสดุครุภัณฑ์ในบางคร้ัง ยังมี
การข้ามข้ันตอน หรือไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน
ในการยืม การคืน การใช้งาน และการเก็บ
รักษาพัสดุครุภัณฑ์
3. ครุภัณฑ์บางรายการท่ีเป็นทรัพย์สินอาจ
มีการน าไปใช้งานภายนอกหน่วยงาน

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้ควบคุมดูแลพัสดุ
ท่ีอยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ
ท่ีพร้อมใช้งาน
2. จัดท าแผนซ่อมแซมบ ารุงรักษาและ
ด าเนินการตามแผนโดยเคร่งครัด
3. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี หรือผู้รับผิดชอบ 
ก ากับดูแลให้ถือปฏิบัติตามข้ันตอน ระบบ
การใช้งาน และปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือส่ังการโดยเคร่งครัด 
4. ให้เจ้าหน้าท่ีรายงานการใช้งานพัสดุ
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนและมี
ความพร้อมในการใช้งาน

- ส านักงานท่ีดินจังหวัดล าพูน
- อบจ.ล าพูน
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.แม่ลาน
- ทต.วังผาง
- ทต.หนองล่อง

กิจกรรม : การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
และ การจ าหน่ายครุภัณฑ์

1. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งต้ัง
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ท่ี
เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพัสดุ และการ
จ าหน่ายครุภัณฑ์
2. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ไม่เป็น
ปัจจุบัน

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุฯ
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์
หมดความจ าเป็นก่อนจ าหน่าย
3. จัดท าทะเบียนคุมการช ารุด และประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้
เป็นปัจจุบันเสมอ เพ่ือวางแผนการจ าหน่ายครุภัณฑ์เส่ือมสภาพได้
4. เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งต้ัง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง
 เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ระดับหน่ึง 
แต่ยังไม่เพียงพอ

1. มีพัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานย่อยหลายหน่วย 
มีความกระจัดกระจาย ท าให้ยากแก่การ
ตรวจสอบและควบคุม
2. มีครุภัณฑ์เกิดการช ารุดจากการใช้งาน 
และเส่ือมสภาพ เน่ืองจากการใช้งานอยู่
เป็นประจ า และยังไม่ถูกจ าหน่ายออกจาก
ทะเบียนคุม

1. เจ้าหน้าท่ีในองค์กรควรมีความ
รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามค าส่ังฯ ท่ี
ได้รับแต่งต้ัง
2. ผู้บังคับบัญชาก ากับดูและให้มีการ
ตรวจเช็คครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนตามทะเบียน
คุมพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ และให้มี
การรายงานพัสดุหมดความจ าเป็น หรือ
รายงานครุภัณฑ์เส่ือมสภาพ ให้เป็นปัจจุบัน

- ทต.ทากาศ
- ทต.วังดิน
- อบต.เวียงแก้ว

หน้าท่ี 4 ภารกจิสนับสนุน - (1) ดา้นพัสดแุละสนิทรัพย์



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การใช้รถยนต์ราชการ 1. การบันทึกข้อมูลในแบบการใช้รถยนต์

และแบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ยังพบ
ข้อผิดพลาดอยู่บ้าง
2. การใช้น้ ามันเช้ือเพลิง ของรถยนต์
ราชการ

1. เน้นย้ าให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกเลขไมล์ ระยะทาง และสถานท่ีไป ให้ตรงกับแบบบันทึกการ
ใช้รถยนต์
โดยบันทึกรายการอย่างละเอียด ถ่ีถ้วน
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการลงรายการบันทึกการใช้
รถยนต์ และใบขออนุญาตใช้รถยนต์เป็นประจ าทุกสัปดาห์
3. พนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คลมยางรถยนต์ให้มีความดันท่ี
เหมาะสมกับการใช้งาน ศึกษาการใช้รถยนต์ให้ถูกวิธี และตรวจเช็ค
การเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ไส้กรองสม่ าเสมอเพ่ือให้การเผาไหม้
เคร่ืองยนต์มีความสมบูรณ์ ลดการปล่อยมลพิษ และไม่ส้ินเปลือง
น้ ามัน
4. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน โดยย่ืนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ล่วงหน้า
เพ่ือการวางแผนใช้รถกรณีเส้นทางเดียวกัน หรือระยะทางใกล้เคียง
กันจะจัดให้ไปรถยนต์คันเดียวกัน และจะได้จัดรถท่ีเหมาะสมกับ
การใช้งาน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

- - ส านักงานจัดหางานจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบ
ข้อหารือ  รวมท้ังสนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการเก่ียวกับ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติด้าน
การเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน และการพัสดุ

ผู้ให้ค าปรึกษาท่ีมีความเช่ียวชาญมีจ านวน
น้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และ
ไม่สามารถท างานทดแทนกันได้อย่างเต็มท่ี

1. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในแต่ละ
ชุดวิชา และซักซ้อมการตอบข้อหารือกรณีต่าง ๆ 
2. สร้างเวทีย่อยเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยากรอย่างสม่ าเสมอ 
เช่น KM / Facebook Live / Zoom
3. ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ความเช่ียวชาญของผู้ให้ค าปรึกษา ยังไม่
เช่ียวชาญต่อการให้บริการ

1. Coaching โดยหัวหน้าหน้าหน่วยงาน
ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาตอบข้อซักถาม
กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้อง
2. แบ่งผู้รับผิดชอบรายหน่วยงานเพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบตอบข้อสักถาม 
3. ก าหนดให้มีวิทยากรตัวคูณเพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาตนเองมากข้ึน
4. Learning by doing โดยเข้าร่วม
สังเกตการณ์จากการให้ค าปรึกษาจาก
ผู้เช่ียวชาญ/หัวหน้างาน
5. ศึกษาและทบทวนข้อมูลจากสถิติถาม
ตอบของส านักงานคลังจังหวัดล าพูน

ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 5 ภารกจิสนับสนุน - (1) ดา้นพัสดแุละสนิทรัพย์



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การค านวณราคากลาง/
การควบคุมงานก่อสร้าง /การออกแบบ
งานก่อสร้าง/งานส ารวจ ประมาณการราคา
 โครงการต่างๆ

1. การค านวณราคากลางอาจผิดพลาดอยู่
บ้าง
2. บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
คณะกรรมการก าหนดราคากลางยังขาด
ความรู้เร่ืองหลักเกณฑ์ราคากลาง
3. ระยะเวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการท างานได้
4. การค านวณประมาณการช่างในแต่ละ
รายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ 
เน่ืองจากการค านวณสูตร EXCEL จาก
คอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการ
ตรวจทาน 
6. งานมีปริมาณมากท าให้บุคลากรในการ
ออกแบบและควบคุมงานไม่เพียงพอ
7. การก่อสร้างบางโครงการวัสดุก่อสร้าง
บางอย่างไม่ได้มาตรฐานตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
8. ระยะเวลาในการออกแบบงานก่อสร้าง
มีจ ากัด/ผู้ออกแบบขาดความช านาญ 

1. ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับราคาวัสดุต่าง ๆ
 รวมถึงราคากลางอยู่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อสภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากผู้อ านวยการกอง
3. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ในด้านราคากลาง การออกแบบและ
ควบคุมงาน ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูจากงานจากหน่วยงานอ่ืน
4. ประชุมเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ในการก าหนดราคากลางภายในหน่วยงาน
5. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติศึกษาระเบียบใหม่ ๆ รวมถึงการข้อส่ังการ
อย่างต่อเน่ือง
6. เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบสืบราคาขายจริงตามท้องตลาด 
กรณีท่ีราคาวัสดุไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดหรือส านักงบประมาณ 
7. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุงานก่อสร้างก่อนใช้งาน และให้ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
8. วางแผนการออกแบบงานก่อสร้างให้ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด/ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพในการ
ออกแบบ
9. ตรวจสอบอ้างอิงราคากลางจากกรมบัญชีกลาง และก าหนดให้มี
ความถ่ีในการตรวจสอบราคา ส าหรับรายการท่ีราคามีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหน่ึง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

1. การค านวณราคากลาง วัสดุก่อสร้าง
บางชนิดไม่ได้ระบุไว้ในราคาของพาณิชย์
จังหวัดท าให้ต้องสืบราคาจากห้างร้าน/
ผู้ประกอบการ และต้องมีหลักฐานในการ
สืบราคา
2. ราคาซ้ือขายท่ีเป็นจริง หน้าร้านขาย
วัสดุก่อสร้าง ไม่ตรงกับราคาของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดประกาศ
3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการส ารวจไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
4. การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แบบแปลนท่ีก าหนดเกิดปัญหา และข้อ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงาน

 1. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการค านวนราคากลาง การออกแบบ 
และการควบคุมงาน โดยให้มีการ
ตรวจสอบและก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด
2. ก าชับเจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. ด าเนินการส ารวจออกแบบ เขียนแบบ
โครงการก่อสร้าง ตามโครงการเร่งด่วนโดย
คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน
4. ตรวจสอบและควบคุมการด าเนินการ
ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการ
ราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง 
โครงการต่างๆ โดยวิศวกรผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระยะเวลา และไม่เกิด
ข้อผิดพลาด
5. สรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
6. ออกค าส่ังมอบหมายงานก าหนดภารกิจ
ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

 - อบจ.ล าพูน  - ทต.บ้านกลาง
- ทต.ทาสบชัย - ทต.เวียงยอง
- ทต.ทาสบเส้า -ทต.มะเขือแจ้
- อบต.ทาแม่ลอบ -ทต.ศรีเต้ีย
- ทต.ประตูป่า  - ทต.แม่ตืน
- ทต.ทุ่งหัวช้าง  - ทต.ป่าไผ่
- ทต.หนองช้างคืน - ทต.วังดิน
- ทต.บ้านแป้น    - ทต.ต้นธง
- ทต.บ้านธิ        - ทต.เหมืองจ้ี
- อบต.ห้วยยาบ  -อบต.ป่าพลู
- ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.วังผาง  
- ทต. ทาปลาดุก  - ทต.อุโมงค์ 
- ทต.ศรีบัวบาน  - ทต.ริมปิง   
- อบต.ทุ่งหัวช้าง  - ทต.เหมืองง่า
- ทต.ป่าสัก  - ทต.ทาทุ่งหลวง
- อบต.บ้านปวง  - ทต.บ้านแป้น 
- อบต.หนองหนาม - ทต.ทากาศ
- ทต.ทุ่งหัวช้าง  - ทต.หนองล่อง 
- ทต.บ้านโฮ่ง   - อบต.เหล่ายาว
- อบต.ตะเคียนปม 
- ทต.ทาทุ่งหลวง   
- ทต.หนองยวง 
- อบต. หนองปลาสะวาย

หน้าท่ี 6 ภารกจิสนับสนุน - (1) ดา้นพัสดแุละสนิทรัพย์



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง / การแต่งต้ังคณะกรรมการในการ
ด าเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ของการจัดซ้ือ
จัดจ้าง

1. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างอาจมีความคลาดเคล่ือน 
และมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ 
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่แน่นอน
3. คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาทหน้าของตน
ในการด าเนินการตามข้ันตอนท่ีได้รับ
มอบหมายในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ระเบียบพัสดุ และหนังสือเวียนท่ีเก่ียวข้อง

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหน่ึง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

1. การด าเนินการตามแผนฯ ยังมี
ความคลาดเคล่ือนอยู่บ้าง และมีการ
ปรับแผน 
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรบางโครงการ
ไม่แน่นอน

1. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจ้าง โดยการให้แต่ส่วนงานจัดท า
รายงานก าหนดระยะเวลาในการต้องการ
พัสดุ/โครงการในส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
โดยเจ้าหน้าพัสดุเป็นผู้รวบรวม และ
ร่วมกันวางแผนให้สอดคล้อง เหมาะสม
2. แต่งต้ังคณะกรรมการและเสริมสร้าง
ความรู้ ระเบียบ แนวทาง วิธีการ ข้อปฏิบัติ
 ท่ีมีล าดับข้ันตอนตามกฎหมายสู่การ
ปฏิบัติท่ีชัดเจน ถูกต้อง
3. จัดท าข้อตกลงคุณธรรมเร่ืองความ
โปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ

 - ทต.ทากาศ

กิจกรรม : งานติดต้ังซ่อมบ ารุง
ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร

1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่
ครบสมบูรณ์ 
2. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้เร่ืองการไฟฟ้า 
ท่ีถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ไม่มีสถานท่ีเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้แยกเป็นสัดส่วนท่ีเพียงพอ
4. การเบิกจ่ายวัสดุไม่มีทะเบียนคุม

 1. มีการต้ังงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ส าหรับจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
2. ก าหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานติดต้ังซ่อมบ ารุง
ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจรตามแนวทางปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท้ังในทฤษฎีและปฏิบัติ
3. จัดหาสถานท่ีเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า
4. จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหน่ึง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ 
2. เจ้าหน้าท่ีไม่มีความเช่ียวชาญในด้าน
เทคนิคของระบบงานไฟฟ้า/ขาดความรู้
เร่ืองการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
3. ยังขาดอุปกรณ์/เคร่ืองมือในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
4. สถานท่ีไม่เหมาะสมกับการจัดเก็บวัสดุ/
อุปกรณ์ไฟฟ้า
5. การตรวจนับวัสดุคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน

1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีทันสมัย มีอายุการใช้งาน
ได้นานย่ิงข้ึน
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง 
และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ
3. ออกค าส่ังมอบหมายงานก าหนดภาระ
งานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
4. จัดหาสถานท่ีให้เหมาะสมส าหรับ
จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า
5. รายงานผลการปฏิบัติงานทุกคร้ัง
หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน
6. เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ
เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง

 - ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.ทากาศเหนือ
- ทต.ล้ี
- อบต.แม่ลาน
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.บ้านกลาง
- อบต.ห้วยยาบ

หน้าท่ี 7 ภารกจิสนับสนุน - (1) ดา้นพัสดแุละสนิทรัพย์



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง

 - ประชาชนท่ีร่วมเป็นคณะกรรมการยัง
ขยาดความรู้และความเข้าใจในหลักการ
ตรวจสอบงานก่อสร้าง

 - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
การจ้างและให้ความรู้ หลักการตรวจสอบงานทุกโครงการ

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหน่ึง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

 ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ข้ันตอนการด าเนินงานก่อสร้างและ
รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง 
จึงไม่เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง

 - จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ความความรู้
ประชาชนเก่ียวกับข้ันตอนการก่อสร้าง
ให้กับประชาชนตามหลักวิชาช่าง
- ก าชับให้ผู้มีส่วนร่วม
ในการควบคุมงานปฏิบัติตามข้ันตอนและ
กระบวนการในการด าเนินงานตามหลัก
วิชาช่างท่ีดี

 - อบต.ทาแม่ลอบ

กิจกรรม : การดูแลสาธารณสมบัติ
ท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ขาดการดูแลรักษาสาธารณสมบัติท่ีเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐาน

สร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ปกป้อง/รักษา
และเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวม

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหน่ึง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

สาธารณสมบัติท่ีเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
บางอย่างยังไม่ได้รับการดูแลรักษา

ผู้น าชุมชนและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน
ก ากับดูแล ให้ค าช้ีแนะประชาชน
ให้รู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองในการช่วย
สอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพ้ืนท่ีของตนเอง

 - อบต.ห้วยยาบ

ลายมือช่ือ...................................................................
           (นายวรยุทธ  เนาวรัตน์)

ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
วันท่ี           เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน้าท่ี 8 ภารกจิสนับสนุน - (1) ดา้นพัสดแุละสนิทรัพย์



แบบ ปค.5
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/

ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : 
1. การบริหารงานงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ
3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณ
(สถานศึกษา)
4. การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

1. การด าเนินงานบางโครงการไม่สามารถ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถ
เบิกจ่ายทันตามแผน
3. การบริหาร/ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณสถานศึกษาบางโครงการไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร
4. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีบางรายการไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีก าหนดและงบประมาณท่ีต้ังไว้
ไม่เพียงพอ

1. ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานเพ่ือบูรณาการกับส่วนงานท่ี
เก่ียวข้องด้วยตนเอง
2. หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมตรวจสอบและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณสถานศึกษาทุกโครงการ
4. ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกต้องก่อนโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ
ยังไม่เป็นไปตามแผน

1. ประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพ่ือช้ีแจง
ท าความเข้าใจเป้าหมายการเบิกจ่ายของ
จังหวัดท่ีก าหนด และประชุมหารือเพ่ือ
จัดท าแนวปฏิบัติร่วมกัน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการและหัวหน้า
กลุ่มงาน รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบทุกเดือน

-สนง.การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด
ล าพูน
-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ล าพูน
-สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมล าพูน
-สนง.พาณิชย์จังหวัดล าพูน
-เรือนจ าจังหวัดล าพูน
-สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดล าพูน
-ส านักงานจังหวัดล าพูน
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน
-สนง.ท่ีดินจังหวัดล าพูน
-สนง.สาธารณสุขจังหวัดล าพูน 
- ทต.ล้ี    - อบต.เวียงแก้ว
- อบจ.ล าพูน    - ทต.วังผาง

จังหวัดล าพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

หน้าท่ี 1 ภารกจิสนับสนุน - (2) ดา้นการบรหิารงบประมาณ/การเงนิและบญัชี



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การปฏิบัติงานด้านระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และการ
ปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS)

1. การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณบางข้ันตอนอาจเกิดความล่าช้า
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานอาจมีการ
เปล่ียนแปลงโยกย้าย ท าให้การปฏิบัติงาน
อาจไม่ต่อเน่ือง
3. การจ่ายเงินงบประมาณผ่าน KTB
Corporate Online
4. การปฏิบัติด้านการรับเงินบางคร้ัง
อาจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้ถูกต้องตามระเบียบท่ีก าหนด
2. มีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่าย และมีการ
สอนงานให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม่ให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและการสอบทานการปฏิบัติ
งาน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. บางโครงการยังมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้า
2. เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ

1. ก าชับให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติงานเบิกจ่าย
เงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ 
ท่ีก าหนด
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
และรับฟังค าช้ีแจงจากหน่วยงานท่ีจัดการ
อบรม
3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบ
กฎหมายการเงินการคลังอย่างสม่ าเสมอ

-สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดล าพูน
-สนง.ปศุสัตว์จังหวัดล าพูน
-สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดล าพูน
-สนง.จัดหางานจังหวัดล าพูน
-สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด ล าพูน
-สนง.สถิติจังหวัดล าพูน
-เรือนจ าจังหวัดล าพูน
-สนง.สหกรณ์จังหวัดล าพูน
-สนง.พาณิชย์จังหวัดล าพูน
-ท่ีท าการปกครองจังหวัดล าพูน
-สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 2 ภารกจิสนับสนุน - (2) ดา้นการบรหิารงบประมาณ/การเงนิและบญัชี



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
1. ด าเนินการเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ี
ของกรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
2. อ านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน 
และสนับสนุนงานอันเป็นอ านาจหน้าท่ี
ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ด้านการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย

การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ไม่ทันตามระยะเวลาท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด

1. เม่ือได้รับแจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัด เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของกลุ่มงาน
ส่งเสริมฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบของ อปท. ทราบ เบ้ืองต้น
ทางกลุ่ม Line “เงินอุดหนุน อปท.ลพ.”
2. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดล าพูน ก าหนด 
ประชุมช้ีแจงแนวทางการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณฯ ให้ผู้บริหาร, ปลัด อปท. และ เจ้าหน้าท่ีผู้รับ
ผิดชอบ ได้รับทราบแนวทาง
3. ก าหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณให้ส่งทันตามระยะเวลาท่ีส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. อปท. ไม่ได้ด าเนินการลงทะเบียน
ถนนทางหลวงท้องถ่ิน ท าให้ไม่สามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านถนน
2. ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้อง
ท้องถ่ินจังหวัดแจ้งแนวทางการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ โดยให้อปท. จัดส่ง
แบบค าขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
พร้อมกันหลายประเภท เช่น ถนน ประปา
 แหล่งน้ า อาคารเรียน ฯลฯ ท าให้ อปท. 
จัดท าค าของบประมาณ และเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง ไม่ทันตามระยะเวลา ท่ี
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จังหวัดก าหนด
3. อปท. จัดส่งเอกสารประกอบ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และแนวทางท่ี
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ก าหนด

1. ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ าให้อปท. ด าเนิน
การลงทะเบียน ถนน ทางหลวงท้องถ่ิน
2. ช้ีแจง ท าความเข้าใจ โดยขอให้ อปท.
จัดเตรียม โครงการและเอกสารท่ีจะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณไว้ก่อน โดยใช้
แนวทางเดิม ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา
3. จัดประชุมช้ีแจง จนท. ผู้เก่ียวข้อง, 
ท้องถ่ินอ าเภอ และก าหนดให้มีแบบ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณฯ โดยให้ท้องถ่ิน
อ าเภอ และปลัดอปท. เป็นผู้ลงนาม
ตรวจสอบแบบดังกล่าว

ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การตรวจสอบ อนุมัติ 
เปล่ียนแปลง และยืนยันข้อมูลหลัก
ผู้ขาย / เพ่ือให้การเบิกจ่ายส าเร็จ 
ไม่เกิดการปฏิเสธการโอนเงิน
จากธนาคาร

การปฏิเสธการโอนเงินจากธนาคาร
ตามรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการ

1. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตาม คู่มือกระบวนงานอนุมัติเบิกจ่าย
ข้อมูลหลักผู้ขายและปลดบล็อกตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด         
2. ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการอนุมัติ
เปล่ียนแปลง ยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย และแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิกท่ีกรมบัญชีกลาง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ยังคงมีการปฏิเสธการโอนเงินจากธนาคาร
ตามรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการ

1. มีการแบ่งกลุ่มส่วนราชการเพ่ือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีภายในกลุ่มงาน
ดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด
2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องและปฏิบัติตามหนังสือ
ส่ังการท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 3 ภารกจิสนับสนุน - (2) ดา้นการบรหิารงบประมาณ/การเงนิและบญัชี



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมการบริการแก่ประชาชน

การออกใบเสร็จรับเงิน อาจเลือกประเภท
การช าระเงินไม่ถูกต้อง

ก าชับบุคลากรภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง มีความละเอียดในการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ในบางกรณีท่ีเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
ด้านการรับช าระเงิน อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดดังกล่าวข้ึนได้

การออกใบเสร็จรับเงิน ต้องตรวจสอบ
รายละเอียดและสอบถามผู้รับบริการ
ให้ชัดเจนก่อนการบันทึกและพิมพ์เอกสาร
ด้านการเงิน ซ่ึงต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบมากย่ิงข้ึน และประชุมร่วมกัน
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด

ส านักงานขนส่งจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การจัดท ารายงานเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ในระบบ GFMIS

เน่ืองจากมีการยุบส่วนราชการศูนย์ความ
ปลอดภัยในการท างานพ้ืนท่ี 11 (จังหวัด
ล าพูน) ไปรวมกับ ศูนย์ฯ จังหวัดล าปาง
และจังหวัดนครสวรรค์ แต่ในระบบ
ทรัพย์สินยังปรากฎในหน่วยเบิกจ่ายเดิม 
ท าให้รายงานเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี
ไม่ถูกต้อง

น ารายงานด้านบัญชีในระบบ Gfmis มาตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
และมีการเปรียบเทียบสอบทานกับหน่วยเบิกจ่ายเงินในระบบ
GFMIS

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

จนท. มีการโยกย้ายท าให้การค้นหา
เอกสารล่าช้าอยู่บ้างเน่ืองจากเอกสาร
ดังกล่าวได้ล่วงเลยมาต้ังแต่ปี 2553 
จึงท าให้ไม่สามารถตัดออกจากบัญชีใน
ระบบ GFMIS ในหน่วยเบิกจ่ายทางจังหวัด
ล าพูนได้

1. มีหนังสือแจ้งไปยัง ศปข.6 ขอให้
ตรวจสอบและให้ส่งเอกสารหลักฐานกลับ
เพ่ือ
ประสานกรมฯ เพ่ือตัดออกจากระบบบัญชี
ทรัพย์สิน
2. ประสานเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
3. โทรศัพท์ติดตามเป็นระยะ
4. เม่ือได้ข้อมูลแล้ว แจ้งกลับพร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข้องให้กรมฯ 
ต้นสังกัดเพ่ือตัดบัญชีออกจากระบบ GFMIS

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การจ่ายสิทธิประโยชน์
โดยใช้ โปรแกรมธนาคาร (วิธีโอนโดย
จังหวัด) และการวินิจฉัยจ่ายประโยชน์
ทดแทน (ผ่านธนาคาร)

1. การจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยใช้โปรแกรม
ของธนาคาร (Excel)  ในการบันทึกข้อมูล
และส่ง File ข้อมูลให้ธนาคาร โดยไม่มี
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ อาจท าให้ข้อมูล
ผิดพลาด 
2. บัญชีธนาคารของผู้ประกันตนท่ีให้ไว้กับ
ส านักงานประกันสังคม ไม่สามารถ
โอนเงินได้

1. เจ้าหน้าท่ีการเงินบันทึกเลขท่ีบัญชีผู้รับโอนเงินปลายทาง
ลงในโปรแกรมธนาคาร และพิมพ์รายละเอียดการโอนเงินรายตัว
เสนอหัวหน้างานกลุ่มงานเพ่ือควบคุมก ากับดูแล และตรวจสอบ
ความถูกต้อง
2. จัดท ารายงานการจ่ายเงินเพ่ือบันทึกบัญชีต่อไป
3. มีการติดตามผลการโอนเงินจากธนาคารว่าได้โอนได้ครบถ้วน
ถูกต้อง
4. กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน
ประกันสังคมจังหวัดล าพูนบัญชีท่ี 1 หรือคืนเป็นแคชเชียร์เช็ค 
ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินรับออกใบเสร็จรับเงิน และแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
บัญชีบันทึกปรับปรุงบัญชี

การควบคุมภายในสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
เพียงพอ

 -  - ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 4 ภารกจิสนับสนุน - (2) ดา้นการบรหิารงบประมาณ/การเงนิและบญัชี



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การรับช าระเงินสมทบแทน
เงินสด ณ ส านักงาน

การรับช าระเงินสมทบ เป็นเงินสด ณ 
ส านักงาน ท าให้มีเงินคงเหลือประจ าวัน
เกินจ านวนท่ีก าหนด

1. เจ้าหน้าท่ีการเงินเรียกรายงานการรับเงินประจ าวัน เพ่ือ
ตรวจสอบว่ามีเงินคงเหลือเกินท่ีก าหนดหรือไม่
2. เจ้าหน้าท่ีการเงินประสานเจ้าหน้าท่ี KGS ให้เล่ือนเวลามารับ
เงินฝากออกไป
3. ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ผู้ประกันตนให้ช าระเงินสมทบผ่าน
ตัวแทนรับช าระเงิน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคารระบบ  
e-payment

การควบคุมภายในสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
เพียงพอ

 -  - ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การจ่ายสิทธิประโยชน์
ทดแทนให้ผู้ประกันตนทางธนาณัติ

กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตน
ทางธนาณัติถูกตีกลับเน่ืองจากไม่มีผู้รับเงิน

เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบรายการธนาณัติท่ีไม่มีผู้รับเงิน
เกินก าหนด 4 เดือน ตามประกาศของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัด

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ผู้ประกันตนไม่ได้รับหนังสือแจ้งการ
จ่ายเงินเป็นธนาณัติจึงเป็นเหตุให้ไม่ทราบ
ถึงเลขท่ีธนาณัติและจ านวนเงินสิทธ์ิได้รับ
2. เจ้าหน้าท่ีขาดการติดตามสอบสวน
ธนาณัติท่ีพ้นอายุ

1. ตรวจสอบท่ีอยู่ของผู้ประกันตน เพ่ือส่ง
หนังสือแจ้งการจ่ายเงินให้เป็นท่ีอยู่ปัจจุบัน
2. จัดท าทะเบียนคุมรายการฝากส่ง
ธนาณัติ 
3. หัวหน้ากลุ่มงานก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานติดตามสอบสวนธนาณัติ
เป็นประจ าทุกเดือน

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 5 ภารกจิสนับสนุน - (2) ดา้นการบรหิารงบประมาณ/การเงนิและบญัชี



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

1. การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย/การจัดส่งข้อมูล/เอกสารประกอบ
มีระยะเวลาจ ากัด และการตรวจสอบ
ไม่ค่อยถ่ีถ้วน
2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการจัดท า
ข้อบัญญัติฯ อาจตีความระเบียบหนังสือ
ส่ังการผิดพลาดได้
3. การด าเนินการด้านงบงบประมาณ
ในระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินและโปรแกรมของส านัก
งบประมาณไม่เป็นปัจจุบัน
4. การลงระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศ
 (e-plan) ใช้เวลานานเน่ืองจากต้องมีการ
น าเอกสารมาตรวจสอบด้วยระบบมือ
อีกคร้ังเพราะข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
(e-plan) อาจจะไม่ตรงกับการบันทึก
ข้อมูลในปัจจุบัน
5. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีต้ังไว้
ไม่เพียงพอ/ส่วนราชการโอนและแก้ไข
เปล่ียนแปลงงบประมาณบ่อยคร้ัง

 1. จัดท าแผนการด าเนินงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี
2. พัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรด้านการจัดท างบประมาณ
3. ประชุมช้ีแจงส่วนราชการท่ีขอรับงบประมาณจาก
ส านักงบประมาณ เพ่ือท่ีจะได้จัดเตรียมเอกสารการของบประมาณ
ให้ครบถ้วน
4. ทบทวนภารกิจ ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมา
ยของเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
5. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือส่ังการให้เจ้าหน้าท่ี
ได้ทราบ รวมท้ังให้ตรวจสอบการด าเนินการเป็นประจ า และให้
ด าเนินการตามแผน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นและเร่งด่วน
6. เม่ือประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้
ประสานขอข้อมูลเพ่ือน ามาลงในระบบ e-plan เพ่ือจะได้สรุปผล 
การขออนุมัติรายการงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ
7. ปฏิบัติตามข้อก าหนด แนวทางในการปฏิบัติเม่ือเกิดการ
เปล่ียนงบประมาณในแต่ละส่วนงาน
8. น าเกณฑ์และตัวช้ีวัดต่าง ๆ มาใช้ในการก าหนดและ
วัดประสิทธิภาพของงานท่ีท า 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ปัญหาการเปล่ียนแปลงระยะเวลา
ด าเนินงานบางคร้ังมีการเปล่ียนแปลง
แบบกะทันหันหรือหนังสือส่ังการด่วน ท า
ให้ไม่สามารถบรรจุไว้ในงบประมาณได้
ครบตามแผน
ท่ีวางไว้
2. การน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan 
ด้านการวางแผน บางคร้ังยังมีความ
คลาดเคล่ือนหรือลงระบบผิดพลาด 
3. ในบางรายการมีข้อจ ากัดของ
งบประมาณในการก าหนดรายจ่าย ท าให้
เกิดความ
ไม่สอดคล้อง/ไม่เพียงพอท่ีก าหนด
4. บางโครงการท่ีจะจัดท าในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่คล้องกับ
วิสัยทัศน์ของจังหวัด 
5. การโอนงบประมาณในบางเดือน มีการ
โอนกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน/การต้ัง
งบประมาณ ไม่เพียงพอกับความจ าเป็น

1. เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินงานในการจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรด้านการจัดท า
งบประมาณอย่างสม่ าเสมอ
3. ก าหนดห้วงเวลา/กลุ่มเป้าหมาย/
ประสานส่วนงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. มีการติดตามประเมินการน าเข้าข้อมูล 
e-plan ลงระบบให้เป็นปัจจุบัน รวมท้ัง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข
5. น าข้อมูลท่ีได้จากการใช้จ่าย
งบประมาณของปีท่ีผ่านมา มาเป็นข้อมูล
ในการก าหนดค่าใช้จ่าย ให้คลาดเคล่ือน
น้อยท่ีสุด
6. ปฏิบัติตามระเบียบ/ตรวจสอบข้อมูล
แผนพัฒนาเทศบาล
7. ขอความร่วมมือทุกกองแจ้งมายังฝ่าย
แผน
งบประมาณ เม่ือมีการโอนงบประมาณ

 - อบจ.ล าพูน
- ทต.ทากาศ
- ทต.บ้านโฮ่ง
- อบต.ป่าพลู
- อบต.หนองปลาสะวาย
- อบต.ห้วยยาบ
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านโฮ่ง

หน้าท่ี 6 ภารกจิสนับสนุน - (2) ดา้นการบรหิารงบประมาณ/การเงนิและบญัชี



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e-laas)

1. การจัดท ารายงานการเงินต่าง ๆ 
ในระบบ e-laas ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ /
บางรายการไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามก าหนด
2. หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ศึกษาระเบียบ
และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง
3. หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้า/จ าเป็น
เร่งด่วนท าให้กองคลังมีเวลาจ ากัดในการ
ตรวจสอบฏีกา
4. การเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ีบ่อยคร้ัง
5. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ความช านาญในการปฏิบัติงาน
6. การบันทึกข้อมูลผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน

1. ปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด
2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง/มอบหมายเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
3. ก าชับหน่วยงานผู้เบิกด าเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กองคลัง
ก่อนส้ินเดือน ส.ค. หรืออย่างช้าสุดกลางเดือน ก.ย. 
4. ตรวจสอบการบันทึกระบบ (e-laas) อย่างสม่ าเสมอ / จัดท า
ทะเบียนคุมเงิน
5. เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบหลัก เกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบันทึก
บัญชี

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหน่ึง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติยังไม่มีความช านาญ
ในงานท่ีปฏิบัติ
2. ระบบ e -laas มีการปรับปรุงระบบ
3. ไม่สามารถปิดงบการเงินในระบบ 
e-laas ได้

1. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
ระบบ e -laas
2. ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือส่ังการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และ
หัวหน้างานก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด
3. สรรหาเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
4. ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล ควบคุมการ
ท างานอย่างใกล้ชิด

 - ทต.อุโมงค์       - ทต. ก้อ
- ทต.บ้านแป้น     - ทต. วังดิน
- ทต.ริมปิง         - ทต. ดงด า
- ทต.เหมืองง่า     - ทต. แม่ตืน
- ทต.บ้านกลาง    - ทต. ศรีวิชัย
- ทต.เวียงยอง      - อบต. แม่ลาน
- ทต.มะเขือแจ้     - ทต. ล้ี
- ทต.หนองช้างคืน  -อบต.นาทราย
- ทต.ประตูป่า     - ทต. หนองล่อง
- ทต.ต้นธง          - ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.เหมืองจ้ี      - อบต.ห้วยยาบ
- ทต.ท่าเชียงทอง  - ทต.บ้านธิ
- ทต.ศรีบัวบาน   - อบต.บ้านปวง
- ทต.ป่าสัก     - อบต.หนองหนาม

กิจกรรม : การติดตามตรวจสอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
สถานศึกษาในสังกัด อปท.

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
บางแห่งยังขาดความรู้ความช านาญ และ
ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน/การเบิกจ่ายเงิน/การท าบัญชี
รายได้ของสถานศึกษา 
2. ไม่มีการตรวจสอบและรายงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
สถานศึกษาในสังกัด อปท. อย่างเป็นระบบ 
ท าให้สถานศึกษาบางแห่ง ไม่สามารถ
ปิดงบการเงินทันตามก าหนด/ปิดงบ
การเงินไม่ได้

1. ส่งเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติอบรม/ศึกษากฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
2. กรณีมีข้อสงสัยขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา/
 เจ้าหน้าท่ีกองคลัง/หน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา 
4. ก าหนดแผนการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานศึกษาในสังกัด อปท.

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหน่ึง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

1. การเบิกจ่ายบางรายการไม่ถูกต้อง/ไม่
ครบถ้วนตามระเบียบก าหนด
2. การเบิกจ่ายบางรายการยังล่าช้าอยู่บ้าง

1. หัวหน้างานก ากับดูแล และหัวหน้า
สถานศึกษามีการสอบทานการเบิกจ่ายเงิน
2. ผู้อ านวยการกองการศึกษาตรวจสอบ
เงินรายได้ของสถานศึกษาเป็นประจ า

 - ทม.ล าพูน

หน้าท่ี 7 ภารกจิสนับสนุน - (2) ดา้นการบรหิารงบประมาณ/การเงนิและบญัชี



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี/การปฏิบัติงานการเงินและ
พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1. การด าเนินงานด้านการเงินการบัญชีไม่
เป็นไปตามระเบียบก าหนด
2. เจ้าหน้าท่ีบุคลากรยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินการตามระเบียบ
3. การเปล่ียนผู้ปฏิบัติงานท าให้การ
ปฏิบัติขาดความต่อเน่ือง

1. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างต่อเน่ือง
2. แต่งต้ัง/มอบหมายผู้ก ากับติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี
3. ควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่าง
ต่อเน่ือง
4. เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบ หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้องสม่ าเสมอ

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ระดับหน่ึง 
แต่ยังไม่เพียงพอ

1. เจ้าหน้าท่ีหรือบุคลากรภายใน ศพด. 
แม้จะได้รับการฝึกอบรมแต่ยังไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า
2. การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมดุลกับ
การประมาณการรายรับ

1. มีการก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชา
ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ
2. มีการควบคุมงบประมาณ ให้ชัดเจน
3. มีการตรวจนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 คร้ัง

 - ทต.ม่วงน้อย   - ทต.ป่าซาง
- อบต.บ้านเรือน   - อบต.ท่าตุ้ม
- อบต.น้ าดิบ   - ทต.ทาขุมเงิน
- อบต.ทาแม่ลอบ - อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านแป้น  - ทต.ริมปิง
- ทต.บ้านกลาง  - ทต.ทากาศ
- ทต.ทุ่งหัวช้าง  - อบต.บ้านปวง
- ทต.ล้ี     - ทต.ศรีวิชัย
- อบต.นาทราย

กิจกรรม : การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 1. การเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามก าหนด
2. เจ้าหน้าท่ียังไม่เข้าใจ/ขาดความ
รอบคอบ/ไม่ช านาญในการปฏิบัติงาน/
ระบบท่ีใช้บันทึกข้อมูลมีหลายระบบ เช่น
e-laas, e-GP, e-PLAN และ GFMIS 
ท าให้สับสนและอาจพบข้อผิดพลาด
3. การบันทึกบัญชีผิดหมวด
4. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
5. หน่วยงานผู้เบิกไม่ตรวจสอบเอกสาร
ก่อนวางฎีกา

1. ก าชับให้ด าเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานอย่างช้า
ไม่เกิน 5 วัน
2. จัดประชุมเพ่ือติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และร่วมกันหารือ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงิน พร้อมท้ังติดตามการวางฎีกา
เบิกจ่ายเงิน
3. จัดท าฎีกาเบิกจ่ายทันทีเม่ือได้รับหลักฐานการตรวจรับพัสดุ 
โดยบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) / บันทึกทะเบียน
คุมเบิกจ่ายเงิน
4. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบงบประมาณ/ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ก่อนอนุมัติฎีกาเบิกจ่าย ผู้ก ากับดูแลมีการตรวจทานเอกสาร/
การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ระดับหน่ึง 
แต่ยังไม่เพียงพอ

ข้ันตอนการด าเนินการมากข้ึน
ตามระเบียบใหม่  ท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้
ปฏิบัติยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่าง
ถ่องแท้

1. ขอรับค าแนะน าจากผู้มีประสบการณ์
ในการจัดท าฎีกา
2. จัดล าดับความส าคัญก่อน-หลัง และ
ก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร 
3. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
และแลกเปล่ียนประสบการณ์

 - อบจ.ล าพูน
- ทต.ทาสบชัย
- อบต.ทาแม่ลอบ
- ทต.บ้านโฮ่ง
- อบต.เวียงกานต์
- อบต.ท่าตุ้ม
- อบต.น้ าดิบ
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.บ้านธิ
- ทต.วังผาง
- ทต.หนองยวง
- ทต.ล้ี
- ทต.ป่าไผ่

หน้าท่ี 8 ภารกจิสนับสนุน - (2) ดา้นการบรหิารงบประมาณ/การเงนิและบญัชี



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

ลายมือช่ือ...................................................................
           (นายวรยุทธ  เนาวรัตน์)

ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน
วันท่ี           เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรม : ด้านการจัดเก็บภาษีและ
จัดเก็บรายได้/การจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน / การช าระ
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต

1. การช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ของประชาชนล่าช้า เน่ืองจากประชาชน
ขาดแรงจูงใจในการเสียภาษี และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
2. ขาดเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยตรงของ
งานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ในด้านการจัดเก็บภาษี ยังไม่เข้าใจการ
จัดเก็บภาษีระบบใหม่ 
3. ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ไม่ครบถ้วน 
4. ผู้ช าระภาษีบางรายไม่ได้ใช้งานบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (e-banking) 
เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์การช าระภาษี
ไม่ท่ัวถึง

1. ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเพ่ือให้เข้าใจการเสีย
ภาษีเพ่ือน าเงินมาพัฒนาประเทศ / เพ่ิมการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกับภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน
3. จัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยภาษีตัวใหม่
4. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินนโปรแกรม LTAX 3000
5. จัดท าแนวเขตการปกรองในระวางท่ีดิน แบ่งเขต (Zone) 
ในระวางท่ีดิน, แบ่งเขตย่อย (Block) , จัดท ารูปแบบแปลงท่ีดิน
และมีรหัสแปลงท่ีดิน
6. จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นปัจจุบัน
7. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีผ่านส่ือต่าง ๆ 
เช่น ส่ือสังคมออนไลน์/เว็ปไซต์/จดหมายข่าว/ป้ายประชาสัมพันธ์/
ส่ือส่ิงพิมพ์ (ปฏิทิน)/เสียงตามสาย/จดหมายแจ้งผู้เสียภาษี/อ่ืนๆ

การควบคุมภายใน
ท่ีมีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ระดับหน่ึง 
แต่ยังไม่เพียงพอ

1. ฐานข้อมูลมีความละเอียดมากท าให้
บางรายการไม่สามารถค านวณภาษีได้
ถูกต้องครบถ้วน
2. การเร่งรัดด าเนินการส ารวจประเมิน
ทรัพย์สินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างพร้อมท้ัง
ประกาศใช้ให้ทัน อาจจะได้ข้อมูลท่ีไม่
ครบถ้วน/คลาดเคล่ือนอยู่บ้าง 
3. แผนท่ีภาษีไม่ครอบคลุมและไม่
ครบถ้วนเน่ืองจากอยู่ระหว่างปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

1. ประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวก
ในการเสียภาษีให้กับประชาชนหลาย ๆ 
ช่องทาง
2. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการบันทึกรายช่ือ
เจ้าของท่ีดินและผู้ช าระภาษีในระบบแผนท่ี
ภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. ปรับปรุง/วางแผนการปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ประจ าปี และมีการประชุม
ติดตามแผนการปฏิบัติงานการจัดเก็บ
รายได้ประจ าปีเพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูล
ภาษีทันตามก าหนดเวลา
4. ด าเนินการตรวจสอบและติดตามเร่งรัด
ผู้ค้างช าระภาษี 
5. รายงานยอดค้างช าระภาษี
6. มีการรับข าระภาษีผ่านระบบ KTB 
Corporate  Online และ QR code 
เพ่ืออ านวยความสะดวก
7. จัดท าโครงการส ารวจและปรับปรุง
ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

 - ทต.ทาสบชัย  - ทต.เวียงยอง
- ทต.ทาสบเส้า  - ทต.มะเขือแจ้
- ทต.ทาปลาดุก - ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ทากาศเหนือ - ทต.ประตูป่า
- ทต.ทาขุมเงิน     - ทต.ต้นธง
- ทต.ทาทุ่งหลวง   - ทต.เหมืองจ้ี
- อบต.ทาแม่ลอบ -ทต.ท่าเชียงทอง
- อบต.บ้านปวง  - ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.อุโมงค์   - ทต.ป่าสัก  
- ทต.บ้านโฮ่ง  - อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านแป้น  - อบต.หนองหนาม
- ทต.ริมปิง   - อบต.ตะเคียนปม  
- ทต.เหมืองง่า   - อบต.ป่าพลู
- ทต.บ้านกลาง  - ทต.วังผาง
- อบต.เหล่ายาว  - ทต.หนองล่อง
- อบต.หนองปลาสะวาย 
- ทต.วังผาง   - ทต.แม่ตืน   
- ทต. ล้ี     - ทต.ป่าไผ่  
- ทต.แม่แรง  - ทต.บ้านธิ   
- ทต.ศรีวิชัย - ทต.ทุ่งหัวช้าง 
- ทต.ม่วงน้อย  - อบต.ห้วยยาบ  
- ทต.ล้ี   - ทต.ก้อ 
- ทต.ป่าซาง    - อบต.แม่ลาน
- อบต.ท่าตุ้ม  
 
  

หน้าท่ี 9 ภารกจิสนับสนุน - (2) ดา้นการบรหิารงบประมาณ/การเงนิและบญัชี



แบบ ปค.5
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/

ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารผ่าน
ระบบสารบรรณ/ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การบริหารงานด้าน
สารบรรณเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ และมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ 
ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกในการสืบค้น และ
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด

1. ปริมาณเอกสารด้านสารบัญมีจ านวน
มากและมีการจัดเก็บเอกสารท่ีไม่เป็น
ระบบ ท าให้ยากต่อการสืบค้น
2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ในข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านสารบัญ
3. การรับ-ส่ง เอกสาร เกิดความล่าช้า 
สูญหาย ไม่ครบถ้วน ซ้ าซ้อน ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ทันต่อเวลา
4. เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์หนังสือ
ราชการ/เอกสาร

1. จัดท าทะเบียนคุมการรับ-ส่ง ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน
2. เจ้าหน้าท่ีคัดแยกหนังสือตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน เพ่ือ
สามารถด าเนินการได้ทันต่อเวลา
3. ก าหนดรอบ/เวลาการเปิดหนังสือในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือป้องกันเอกสารตกหล่น
4. มีการคัดแยกเอกสารท่ีต้องจัดเก็บเพ่ือเก็บไว้ในท่ีท่ีปลอดภัย และ
คัดแยกเอกสารท่ีไม่จ าเป็นออกมา เพ่ือท าลายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯและไม่ให้เกิดปริมาณเอกสารมากจนเกินไป
5. ก าชับเจ้าหน้าท่ี ให้ปฏิบัติงานด้านเอกสารด้วยความรอบคอบ 
โดยมีหัวหน้างานก าชับก ากับดูและตรวจทาน เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือรับ-ส่ง เอกสาร
6. อบรมให้ความรู้/KM ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ
ปฏิบัติงานหลายหน้าท่ี ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในบางคร้ัง
2. กรณีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไม่อยู่/
โยกย้ายท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแทน
กันได้
3. เน่ืองจากปริมาณเอกสารมีมาก
ในแต่ละวัน ท าให้บางเร่ืองยังเกิด
ความล่าช้า/ตกหล่น/สูญหาย

1. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติงาน
แทนกันในกรณีผู้ปฏิบัติงานหลักไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ
แทน 
3. หัวหน้างานก ากับดูแล และก าชับ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบเร่ืองเร่งด่วน
ทุกส้ินวันเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า/ตก
หล่น/
สูญหาย

-สนง.พัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าพูน
-สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
ล าพูน
-สนง.ปศุสัตว์จังหวัดล าพูน
-สนง.สหกรณ์จังหวัดล าพูน
-สนง.ขนส่งจังหวัดล าพูน
-สนง.พลังงานจังหวัดล าพูน
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดล าพูน
-สนง.ท่ีดินจังหวัดล าพูน
-สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดล าพูน
-สนง.คุมประพฤติจังหวัดล าพูน
-สนง.บังคับคดีจังหวัดล าพูน
-เรือนจ าจังหวัดล าพูน
-สนง.จัดหางานจังหวัดล าพูน
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : การจัดท ารายงานภาวะ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด/การจัดท า
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การจัดท ารายงานฯ 
มีความครบถ้วน ถูกต้อง น าเสนอได้ภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนด

มีข้อความ และตัวเลขผิด หรือตกหล่น มีการตรวจสอบคัดกรองจากผู้จัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจ/
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ยังมีบางจุดท่ีหลุดจากการตรวจสอบ เพ่ิมผู้ตรวจสอบคัดกรองจากบุคลากรใน
กลุ่มงานเพ่ิมอีกช้ันหน่ึง ก่อนจะให้
หัวหน้ากลุ่มฯ ตรวจสอบ

ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน

จังหวัดล าพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

หน้าท่ี 1 ภารกจิสนับสนุน - (3) ดา้นการบรหิารงานเอกสาร



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การบริหารงาน
เอกสาร ทันเวลา มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

1. การย่ืนเอกสารใบก ากับการจ าหน่าย
สัตว์น้ า (MD) ของเกษตรกรบางราย
เอกสารไม่ครบถ้วน
2. ช่ือผู้ขอใบอนุญาต โฉนดท่ีดิน/สัญญาเช่า
ไม่ตรงกัน

1. สารบรรณกลางจัดส่งหนังสือให้แต่ละกลุ่มงาน
2. สแกนไฟล์หนังสือเก็บท่ีส่วนกลาง
3. จัดท าดัชนีหนังสือแต่ละกลุ่มงาน
4. จัดแยกแฟ้มเอกสารแต่ละกลุ่มงาน
5. จัดท าเลขทะเบียนคุมแต่ละกลุ่มงาน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การย่ืนเอกสารใบก ากับการจ าหน่าย
สัตว์น้ า (MD) ของเกษตรกรบางราย
เอกสารไม่ครบถ้วน
2. ช่ือผู้ขอใบอนุญาต โฉนดท่ีดิน/สัญญาเช่า
ไม่ตรงกัน

1. จัดท าปฏิทินติดตามงานเอกสาร
2. ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอฯ
3. ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตของ
เกษตรกรเก่ียวกับรายละเอียดในเอกสาร

ส านักงานประมงจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : งานทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา
 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39

1. การย่ืนแจ้งเข้า-ออก ล่าช้าเกิน
ระยะเวลาท่ีก าหนด
2. การย่ืนแบบค าขอสมัครเป็นประกันตน 
มาตรา 39 เกินระยะเวลาท่ีก าหนด

1. มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์แนะน าเร่ือง การย่ืนเอกสารงาน
ทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
2. การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆเก่ียวกับการย่ืนแบบค าขอ
ภายในเวลาท่ีก าหนด

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. นายจ้างบางรายมีการแจ้งเข้า-แจ้งออก
ล่าช้าเกินระยะเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจาก
สถานประกอบการบางแห่งเป็นส านักงาน
สาขาการด าเนินการแจ้งเข้า-ออกต้องส่ง
เร่ือง
ให้ส านักงานใหญ่ด าเนินการ
2. ผู้ประกันตนบางรายย่ืนแบบค าขอ
เกินระยะเวลาท่ีก าหนด และไม่สามารถ
ย่ืนแบบค าขอขยายระยะเวลาสมัคร 
มาตรา 39 ได้ เน่ืองจากไม่อยู่ภายใต้
เง่ือนไข
หรือพ้นระยะเวลาท่ีก าหนด

1. ออกหนังสือเตือนหนังสือเชิญพบส่ง
งาน
กฏหมายเปรียบเทียบปรับและแจ้งให้
ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมอย่าง
เคร่งครัด
2. โครงการให้ความรู้งานประกันสังคม
จัดบรรยายแกลูกจ้างของสถาน
ประกอบการ

ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ล าพูน

หน้าท่ี 2 ภารกจิสนับสนุน - (3) ดา้นการบรหิารงานเอกสาร



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การรับและวินิจฉัยค าร้องตาม
มาตรา123 มาตรา 124 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การรับและวินิจฉัย
ค าร้องของลูกจ้างมีความถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทีควร
ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

1. บันทึกค าร้องไม่ครบถ้วน
2. การสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน

1. ศึกษาคู่มือและระเบียบว่าด้วยการรับและวินิจฉัยค าร้องฯ
2. รายงานผลการวินิจฉัยค าร้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. บันทึกค าร้องไม่ครบถ้วน
2. การสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนท าให้
ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
3. จนท.บางคนขาดประสบการณ์และ
องค์ความรู้ในด้านการรับและวินิจฉัย
ค าร้องทุกข์

1. มีการ KM เจ้าหน้าท่ีในเร่ืองข้อ
กฎหมาย
ประสบการณ์และยกกรณีศึกษา
2. มอบหมายนิติกรจัดท าแบบตัวอย่าง
บันทึกข้อเท็จจริงโดยก าหนดประเด็นใน
การสอบข้อเท็จจริงครอบคลุมเพ่ือไม่ให้
เกิด
ความผิดพลาด
3. มีการทวนสอบ และให้มีพ่ีเล้ียงก ากับ
การท างาน-มอบหมายให้ นิติกรตรวจสอบ
ค าวินิจฉัยค าร้องก่อนน าส่ง
4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

ส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : 
1. การจดทะเบียนสิทธ์ิและนิติกรรมต่างๆ 
2.ควบคุม ก ากับ ดูแลและให้ค าปรึกษา
การปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านการ
ควบคุมและคุ้มครองท่ีดินรัฐฯ 
3.การด าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธ์ิใน
ท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ 
ส านักงานท่ีดินจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามภารกิจ พันธกิจ ของกรมท่ีดิน

กระบวนการ ข้ันตอน ตามกฎหมาย และ
ระเบียบปฏิบัติ มีข้ันตอนค่อนข้างมาก 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้า

1. ปฏิบัติตามค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน โดยมีการมอบหมาย
ท่ีชัดเจน
2. ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การปฏิบัติงานในบางกระบวนการยังคงมี
ความล่าช้า

1. จัดท าบัญชีควบคุมปริมาณงานของ
เจ้าหน้าท่ี เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงาน
2. ก าชับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ให้
ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียด รอบคอบ ยึดถือกฏ/
ระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. จัดท าแผนบริหารจัดการงานค้าง
เพ่ือให้
ควบคุมติดตามได้อย่างเป็นระบบย่ิงข้ึน

ส านักงานท่ีดินจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 3 ภารกจิสนับสนุน - (3) ดา้นการบรหิารงานเอกสาร



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การพิจารณา และด าเนินการ
รังวัดท่ีดินและการพิสูจน์สอบสวนการท า
ประโยชน์ในท่ีดินตามค าขอทุประเภท 
เช่น การรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดิน
การรังวัดรวม แบ่งแยก การรังวัดสอบเขต
ท่ีดิน การตรวจสอบเน้ือท่ีรูปแผนท่ี การ
รังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง 
การรังวัดท่ีดินเพ่ือการแผนท่ีอ่ืนๆ 
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัด
เอกชนและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
การควบคุมดูแลรักษาซ่อมแซมระวาง 
แผนท่ี หมุดหลักฐานแผนท่ี และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ในการรังวัดท า แผนท่ีทุกประเภท
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
รังวัดท่ีดิน มีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

ข้ันตอน รายละเอียด ของกระบวนการ
รังวัดท่ีมีมาก เกิดความล่าช้า ไปเป็นไป
ตามแผนท่ีวางไว้

1. มีบัญชีควบคุมปริมาณงานประจ าตัว เพ่ือใช้วิเคราะห์ปริมาณงาน
2. ปฏิบัติตามค าส่ังมอบหมายการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การปฏิบัติงานในบางข้ันตอนยังคงมีความ
ล่าช้า

1. จัดท าบัญชีคุมปริมาณงานของ
เจ้าหน้าท่ี
เพ่ือใช้วิเคราะห์
2. ก าชับ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ให้
ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียด รอบคอบ ยึดถือกฎ 
ระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. มีแผนเร่งรัดงานค้าง เพ่ือใช้ควบคุม
และ
ติดตาม อย่างเป็นระบบย่ิงข้ึน

ส านักงานท่ีดินจังหวัดล าพูน

กิจกรรม : ทะเบียนคุมค าส่ังและการ
รวบรวมค าส่ัง/ประกาศ

ค าส่ัง/ประกาศ ในทะเบียนคุมค าส่ัง/
ประกาศไม่ครบถ้วน

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดท าให้ครบถ้วน หัวหน้างานมีการตรวจสอบ การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การออกเลขท่ีค าส่ัง ซ้ าซ้อนกัน 1. สร้างองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังส่ือสารให้คนใน
องค์กรเข้าใจหลักการ/ข้ันตอนการออก
เลจท่ีค าส่ัง
2. เสนอแฟ้มทะเบียนคุมค าส่ัง/ประกาศ
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นประจ าทุก
เดือน

 - อบจ.ล าพูน

หน้าท่ี 4 ภารกจิสนับสนุน - (3) ดา้นการบรหิารงานเอกสาร



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : ด้านธุรการส านักงาน / 
งานสารสนเทศระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ผู้ปฏิบัติงานธุรการ/งานสารสนเทศ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
2. บุคลากรยังขาดความรู้ความช านาญใน
การจัดท างานเอกสารและระบบงาน
สารบรรณ
3. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร/
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง 
4. หนังสือรับเข้า มีปริมาณมากต้องใช้
เวลาในการสืบค้น

1. จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง/มอบหมายผู้ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
 กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้
2. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3. เสนอขอใช้โปรแกรมบริหารงานสารบรรณ (E-Office)
4. ใช้โปรแกรม (excel) มาช่วยในการลงรับหนังสือ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การสืบค้น
5. จัดวางระบบบริหารและมีการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรด้าน
งานสารสนเทศคอมพิวเตอร์จากผู้ก ากับดูแล

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สถานท่ีจัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ
2. การบริหารด้านเอกสารไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร/ไม่เป็นระบบ

1. จัดหาตู้เก็บเอกสารหรือห้องเก็บ
เอกสารเพียงพอ/จัดระเบียบให้เป็น
สัดส่วนเพ่ือให้ง่ายต่อการสืบค้น
2. มีการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานด้านเอกสารจากหัวหน้างาน
เป็นประจ า และผู้บริหารปรับปรุงการจัด
วางระบบการบริหารงานเอกสาร
ในองค์กร

 -ทต.ม่วงน้อย-ทต.หนองล่อง
-ทต.ทาทุ่งหลวง -ทต.วังผาง
-อบต.ทุ่งหัวช้าง-ทต.บ้านโฮ่ง
-ทต.ทุ่งหัวช้าง -ทต.ป่าสัก
-ทต.อุโมงค์ -อบต.หนองหนาม
-ทต.บ้านแป้น -ทต.วังดิน
-ทต.ริมปิง -ทต.ศรีวิชัย
-ทต.เหมืองง่า- ทต.บ้านกลาง
-ทต.ทากาศเหนือ-ทต.เหมืองจ้ี
- ทต.เวียงยอง  -อบจ.ล าพูน
-ทต.มะเขือแจ้ -อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า
- ทต.ต้นธง 
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.หนองยวง
- ทต.ทาทุ่งหลวง
- อบต.เวียงกานต์
- อบต.ป่าพลู

หน้าท่ี 5 ภารกจิสนับสนุน - (3) ดา้นการบรหิารงานเอกสาร



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การจัดท าเอกสารแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

1. เอกสารขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมีจ านวนมาก 
2. บุคลากรท่ีเขียนโครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถ่ินยังไม่สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

1. ก่อนการจัดท าเอกสารแผนพัฒนาท้องถ่ินให้จัดท าประชาคมใน
หมู่บ้านก่อน เพ่ือลดปริมาณเอกสารขอรับการสนับสนุนท่ีมากแต่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
2. ส่งเจ้าหน้าท่ี/ผู้เขียนโครงการเข้ารับการอบรมเพ่ือส่งเสริม
องค์ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การจัดท าแอกสารแผนพัฒนาท้องถ่ิน
บางโครงการยังเขียนไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
2. การเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแผนพัฒนา
ท้องถ่ินท าให้การจัดท าเอกสารล่าช้า

1. จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพ่ือ
ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
2. แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองและ
ติดตามประเมินผลการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

 - อบจ.ล าพูน 
- ทม.ล าพูน   
- อบต.ทุ่งหัวช้าง 
-ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ท่าตุ้ม-อบต.ตะเคียนปม
- อบต.นครเจดีย์ -ทต.ริมปิง
- อบต.บ้านเรือน -ทต.เหมืองง่า
- ทต.สบชัย  -ทต.บ้านกลาง
- ทต.ทากาศ -ทต.เวียงยอง
- ทต.ทาขุมเงิน -ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า -ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ต้นธง   -ทต.อุโมงค์
- ทต.เหมืองจ้ี-ทต.ทากาศเหนือ
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม
-อบต.ทาแม่ลอบ

กิจกรรม : การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
2. เจ้าหน้าท่ีไม่มีความเช่ียวชาญใน
ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ควบคุมอาคารและผังเมือง

1. ช้ีแจง/อธิบายกฎหมาย ระเบียบแนวทางการขอใบอนุญาต
ก่อสร้างและค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบ
2. ส่งเจ้าท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ประชาชนยังไม่เข้าใจข้ันตอนการขอ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

จัดท าคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร พร้อมท้ังลงพ้ืนท่ีสร้างความเข้าใจ

 - ทต.ก้อ
- ทต.วังดิน
-อบต.เวียงแก้ว
-ทต.หนองยวง
- ทต.หนองล่อง

หน้าท่ี 6 ภารกจิสนับสนุน - (3) ดา้นการบรหิารงานเอกสาร



(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงานท่ี

ของรัฐหรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน ท่ียังมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ/
ตามแผนการด าเนินการหรือ ก าหนดเสร็จ

ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การออกใบอนุญาตด้าน
สาธารณสุข

1. การออกใบอนุญาตล่าช้า
2. เจ้าหน้าท่ีขาดประสบการณ์
3. เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

1. หัวหน้างานก ากับติดตามการออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมไม่ให้เกินก าหนดระยะเวลา
2. จัดอบรมให้ความรู้การออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุขให้
เจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง
3. จัดท าค าส่ังแต่งต้ัง/มอบหมายงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีแทน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ขาดบุคลากรต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข

รับโอนย้ายต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข

 - ทต.ทาปลาดุก
- ทต.ทาทุ่งหลวง

กิจกรรม : การออกใบอนุญาตขุดดินและ
ถมดิน

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์การ
ออกใบอนุญาตขุดดินและถมดิน

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.ขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2543

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการ
ออกใบอนุญาตขุดดินและถมดิน ต้องใช้
เวลาในการตรวจทานความถูกต้องของ
ข้อมูล

ส่งเสริม/พัฒนาให้ผู้ตรวจสอบใบอนุญาต
ขุดดินและถมดิน เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง

 - ทต.ทาขุมเงิน

กิจกรรม : การลงระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan)

เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ เน่ืองจาก
ระบบ (e-plan) มีการปรับปรุงใหม่ ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถลงระบบ

สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan) 
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การควบคุมภายในท่ีมีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหน่ึง แต่ยังไม่
เพียงพอ

สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า ท าให้การลงข้อมูล
ในระบบ  (e-plan) มีความล่าช้า ไม่เสถียร

ของบประมาณปรับปรุงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

 - ทต. ทุ่งหัวข้าง

วันท่ี           เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลายมือช่ือ...................................................................
           (นายวรยุทธ  เนาวรัตน์)

ต าแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน

หน้าท่ี 7 ภารกจิสนับสนุน - (3) ดา้นการบรหิารงานเอกสาร




