
  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
1. การเพิม่ประสิทธิภาพการ 
เก็บขนขยะมลูฝอย 
 

- ประชาชนบางส่วนยังขาดความรูค้วามเข้าใจใน 
การคัดแยกขยะ เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วน 
มีการทิ้งขยะอินทรีย์ปะปนกับขยะทั่วไปและม ี
การลักลอบทิ้งขยะตามไหล่ทางต่าง ๆ 
 
 
  
 
- แหล่งก าเนิดขยะ คือ สถานประแอบการ วัด 
โรงเรียน ยังไม่มสี่วนร่วมในการคัดแยกขยะมลูฝอย 
- ปริมาณขยะในสถานประกอบการมีเพิ่มมากขึ้น 
- มีการจัดงานใหญ่ ๆ ในเขตพื้นท่ี ท าให้ปริมาณ 
ขยะมูลฝอยเพิม่มากข้ึน 
 
 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

-  ส่งเสริมการรับรู้ ความตระหนักในการคัดแยกขยะให้กับ 
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
- จัดท าประชาสมัพันธ์การคัดแยกขยะและการสร้าง 
จิตส านึกในการคัดแยกขยะ 
- ส่งงานนิติการด าเนินการตามกฎหมาย ในกรณมีีผูไ้ม่ 
ด าเนินตามเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 
- ขยายเครือข่ายให้กับสถานประกอบการ วัดและโรงเรียน  
ให้ครอบคลุมโดยใช้กระบวนการรว่มคิด ร่วมวางแผน  
ร่วมท า ร่วมประเมินผล (กระบวนการ LA 21) 
- ร่วมกับงานสุขาภิบาล จัดท าโครงการสุขาภิบาล- 
สิ่งแวดล้อมส าหรับสถานประกอบการ 
- ร่วมกับชุมชนจัดให้มีจิตอาสา เพือ่บริการในการรณรงค์  
คัดแยกขยะในการจัดงานใหญ่ ๆ ในพื้นที่ 
 

30 ก.ย. 61 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
1. การเพิม่ประสิทธิภาพการ 
เก็บขนขยะมลูฝอย (ต่อ) 

- รถขยะเสียบ่อยและไม่มีการประสานเรื่องวัน เวลา  
การจัดเก็บทดแทน 
 
 
 
- มีถังขยะบางส่วนช ารุด 
 
- ยังไม่ไดม้ีการออกกฎกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ 
หลักเกณฑ์วิธีการเก็บขนและก าจดัขยะมลูฝอย  
มีเพียงการสร้างการรับรู้ในเรื่องการก าหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการขนและก าจัดขยะมูลฝอยเท่านั้น  
 
- ประชาชนยังไม่ได้รับทราบข้อมลู วิธีปฏิบัติตาม  
พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
อย่างชัดเจน อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดท า 
เทศบัญญตั ิ

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

- จัดหารถขยะทดแทนรถเก่าท่ีสภาพช ารุดเพิ่มเติม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- กรณีรถเสีย มีการแจ้งแผนการจดัเก็บทดแทนให้กับ 
ผู้น าชุมชน/ทางเว็บไซด์ของเทศบาลฯ 
 
- ตั้งงบประมาณไว้ เพ่ือการจดัหาถึงขยะทดแทนถังที่ช ารุด 
 
- ส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝกึอบรมและติดตาม 
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรบัการจัดท าเทศบัญญตั ิ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนงาน 
 
 
- สร้างการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัตริักษาความ 
สะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ให้กับประชาชนและผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสยีอย่างต่อเนื่อง 
 

30 ก.ย. 61 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
2. กิจกรรมการป้องกันและลด 
ปัญหาเรื่องร้องเรียนจากเหต ุ
ร าคาญ 
 

- ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
เนื่องจากมีการออกระเบียบและกฎหมายใหม่มา 
อย่างต่อเนื่อง 
 
- การบูรณาการในการแกไ้ขปัญหาเหตุร าคาญ
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ยังมีวิธีการ 
ขั้นตอน แนวทางและข้อก าหนดในการตรวจสอบไม่
สอดคล้องและเกดิความล่าช้า  
 
- ผู้ประกอบการบางประเภทยังขาดความรู้        
ความตระหนัก ในข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการ
ประกอบการซึ่งอาจจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญขึ้นได ้
 
 
 
 
 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบตัิงานโดยส่งเสริมให้เข้ารับการ   
ฝึกอบรม ข้อกฎหมายที่จ าเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
- จัดท าการจัดการความรู้ (KM) เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาและให้มีการเรยีนรู้ในองค์กร 
 
 
 
- รวบรวมกิจการเพื่อพัฒนาทักษะ เช่น ผู้ประกอบการ
หอพัก ห้องเช่า, ผู้ประกอบการโรงงาน, หน่วยงานราชการ, 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ฯลฯ 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 61 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
3. ประสิทธิภาพการป้องกัน
และควบคมุโรคไข้เลือดออก 
 
 

- ทีมเคลื่อนที่เร็วยังไม่มีการซักซ้อมแนวทางการ
ด าเนินงาน รวมถึงยังไม่ไดม้ีการบรูณาการแนวทาง
ร่วมกับ รพ.สต. 
 
- เวลาในการควบคุมโรคของทีมควบคุมโรคฯ  
ไม่พร้อมกัน 
 
- การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลายทาง
กายภาพไม่เพียงพอ เนื่องจากในเขตพื้นท่ีมีโรงเรียน
และวัดเป็นจ านวนมาก 
 
- การรับรู้และความตระหนักยังไมค่รอบคลมุ 
เนื่องจากชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- ใช้ทีมควบคุมโรคฯ ชุดเดียวกับ รพ.สต. และชุมชน  
โดยประชุมหาข้อตกลงร่วมกัน 
- บูรณาการแนวทางการปฏิบัตริ่วมกัน 
 
- จัดให้มีตัวแทนของเทศบาลฯ ชุมชน และ รพ.สต. ร่วมกัน
ลงพื้นที่ทุกครั้ง 
 
- เพิ่มการเฝา้ระวัง ในการส ารวจลกูน้ ายุงลายในโรงเรียน
และวัด โดยเจา้หน้าท่ีงานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อ
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ป ี
 
- จัดท าโครงการโดยสนับสนุนชุมชน/อสม. ผ่านงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อย่างต่อเนื่องและขยาย
กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลมุมากยิง่ขึ้น 
 
 

30 ก.ย. 61 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
4. การจดัหาพัสด ุ
- เพื่อให้การปฏิบัติดา้นการ
จัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  
 

- อาจเกิดข้อผิดพลาดในการจดัหาพัสดุ เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีพัสดุที่ไดร้ับแต่งตั้งยังไมเ่ข้าใจระเบยีบ  
และกฎหมาย 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- ส่งเสริมเจ้าหน้าท่ีที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ให้ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย ท่ีมกีารเปลีย่นแปลงใน
ปัจจุบัน 
- ให้มีการจัดท าแผนผังการท างานหรือคู่มือในการจดัหาพัสดุ
แต่ละวิธีเพื่อใหผู้้ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบตั ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 ก.ย. 61 
ส านักปลดัฯ 
และทุกกอง 

 



 
  แบบ ปอ. ๓ 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
5. การใช้และรักษา 
รถส่วนกลาง กิจกรรมการจัดท า
สมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ 4) 
- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 
มท. ว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ของ อปท. พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการบันทึกรายการใช้รถรถสว่นกลางให้
ครบถ้วนและไม่จดัท าเป็นประจ า 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- จัดท าแผนผังขั้นตอนการท างานให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติทราบ
และถือปฏิบตัิ  
- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล และก าชับ พร้อม
ติดตามการจดัท าบันทึกเป็นประจ า 

30 ก.ย. 61 
ส านักปลดัฯ  

กองคลัง 
และ 

กองช่าง 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
6. การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนจากสาธารณภัย 
ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย 
- เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกดิ
ขึ้นกับประชาชนให้ไดร้ับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อาจเกิดความลา่ช้า และเกดิข้อผิดพลาดได้ง่าย งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- ปรับปรุงโครงสร้างเวรประจ าจุด ให้มีความสอดคล้องกับ
จ านวนบุคลากรที่มีอยู ่

30 ก.ย. 61 
ส านักปลดัฯ 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
7. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง- 
เขลางค์นคร 
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 
ออมเงิน เป็นการจัดสวัสดิการ
ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่สามารถเบิกจา่ยเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นครได ้เนื่องจากยังไม่มี
ระเบียบก าหนดแนวทางการเบิกจา่ยเงินดังกล่าว
จากกระทรวงมหาดไทย 
- ส่งผลกระทบกับผลสมัฤทธ์ิของงานในการด าเนิน
โครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 และการเบกิจ่ายงบประมาณ
ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายในก าหนด  
(มี.ค. – ก.ย. 2560) ได ้

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบก าหนดแนวทางการเบิก
จ่ายเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 
- ระงับการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จนกว่าจะมีข้อยติในกรณีดังกล่าว 
- ประสานประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง- 
เขลางค์นครทราบและขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์
กรณีดังกล่าวให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล 
เมืองเขลางค์นครทราบโดยทั่วกัน 

30 ก.ย. 61 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
8. การจดัเก็บรายได ้
    - การช าระภาษ ี
    - การประเมินค่ารายป ี
    - การน าส่งเงินรายรับ 
- เพื่อให้ประชาชนให้
ความส าคญัในการช าระภาษีแก่
ท้องถิ่น 
- เพื่อให้การประเมินค่ารายปี
ภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
ตรวจสอบได้ เกดิการ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อน าส่งเงินถูกต้องตาม
ระเบียบฯ  
 
 

- รับช าระภาษีเกินก าหนดเวลา เนือ่งจากประชาชน
ไม่ให้ความส าคญัในการช าระภาษภีายในก าหนด 
- ข้อมูลกรรมสิทธ์ิในที่ดินไม่ตรงกนั เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงการถือกรรมสิทธ์ิที่ดนิหรือ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในท่ีดินแล้ว ไม่มีการ
แจ้งให้กับเจ้าหน้าที ่
- มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษไีม่ตรงกับข้อมูล
แผนที่ภาษ ี

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- ท าหนังสือแจ้งให้ทราบก าหนดการเสยีภาษีทุกรายที่อยู่ใน
ข่ายต้องช าระภาษี ท าแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
ของเทศบาล เกี่ยวกับก าหนดการยื่นแบบช าระภาษี  
ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์ผ่านประธานชุมชนของ
แต่ละชุมชน 
- สร้างจิตส านึกให้ตระหนักถึงหนา้ที่ในการช าระภาษี เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
- การน าข้อมูลในระบบแผนที่ภาษมีาใช้ในการประเมิน 
ค่ารายปภีาษี มีการตรวจสอบข้อมลูการจดัเก็บภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน ตรงกับแผนท่ีภาษี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

31 ม.ค. 61 
กองคลัง 

 
 
 

30 เม.ย. 61 
กองคลัง 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
9. การเร่งรัดลูกหนี้ค้างช าระ
ภาษี 
- เพื่อจะได้จดัเก็บภาษีลูกหนี้
ค้างช าระได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
- เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่
ผู้ช าระภาษ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ที่อยู่ไม่ถูกต้อง จดหมายจึงตีกลบั เนื่องจาก
เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินได้เสียชีวิต แต่ผู้รับมรดกหรือ
ผู้จัดการมรดกไม่ช าระภาษีให ้
- จ านวนเงินค่าภาษีท่ีเรียกเก็บ เปน็จ านวนท่ีน้อยไม่
คุ้มค่ากับการด าเนินคดีตามกฎหมาย 
- การท าธุรกรรมซื้อ – ขาย ท่ีดิน ส านักงานท่ีดินจะ
ระบุว่าไม่ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- ตรวจสอบการเปลีย่นแปลงกรรมสิทธ์ิในที่ดินกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
- กรณีการยา้ย การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้มีหน้าที่ช าระ
ภาษี ให้มีติดต่อประสานงานกับงานทะเบียนราษฎร เพื่อ
แก้ไขท่ีอยู่และติดตามเร่งรัดการช าระภาษีอยา่งทันท่วงที 
- ประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจในการช าระภาษีให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
- การปฏิบัติงานในการติดตามเชิงรุก 
- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ผูช้ าระภาษี แจ้ง
เปลี่ยนแปลงกรณีเปลีย่นแปลงเจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
เช่น ...................................... 
- ประสานงานส านักงานท่ีดิน ในการบันทึกข้อมูลช าระภาษี
บ ารุงท้องที ่

30 ก.ย. 61 
กองคลัง 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
10. การปรับปรุงและพัฒนา
แผนที่ภาษีฯ 
- เพื่อจัดท าข้อมูลแผนท่ีภาษีฯ 
เข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบงานแผนทีภ่าษีฯ และ 
การจัดเก็บรายไดโ้ดยใช้
เทคโนโลยีระบบภูมสิารสนเทศ 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมรีะบบ 
ที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบไดส้ะดวกรวดเร็ว 
- เพื่อให้ทราบรายละเอียดของ
ทรัพย์สินที่ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบันของผู้มี
กรรมสิทธ์ิแต่ละราย 
 
 
 

- ความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลเนื่องจากมีเขตที่
รับผิดชอบมีพื้นท่ีกว้างขวางมาก 
- ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เกดิจากการ
เปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการและป้าย 
- งานแผนที่ภาษีฯ ล่าช้า ไม่รวดเรว็และปรับข้อมลู
ไม่ทันเท่าท่ีควร เนื่องจากบุคลากรที่มาช่วยงานด้าน
แผนที่ภาษีฯ มจี านวนไมเ่พียงพอต่อภาระของงาน  

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- จัดท าแผนการออกส ารวจภาคสนามเพื่อปรับข้อมลูให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
- ให้เจ้าหน้าที่ปรับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินจากการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดิน (ทด. 1) จากส านักงานท่ีดินให้
เป็นปัจจุบัน 
- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบปฏิบัติงานได้รบัการอบรมเพิ่ม
ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถ
แก้ไขปัญหาในการใช้ระบบโปรแกรมแผนทีภ่าษีฯ มากขึ้น 
- ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกช่วยในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจากมีบุคลากรไมส่อดคล้องกับภาระงาน
เท่าที่ควร 
- ควรเพิ่มบุคลากรให้คล้องกับภาระงาน 
- ควบคุมและตดิตามผลการปฏิบตัิงานของผู้ปฏิบัต ิ
- หากพบว่ามีปัญหาหรือการด าเนนิงานท่ีผิดพลาดให้
รายงานผู้บังคับบญัชาทราบเพื่อพจิารณาหรือสั่งการโดย
ทันท ี

30 ก.ย. 61 
กองคลัง 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
11. การคืนหลักประกันสัญญา 
- เพื่อสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพสัดุ
ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ. 2553 ข้อ 137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่สามารถทราบได้ว่าพสัดุมคีวามช ารุดบกพร่อง
หรือไม่อยา่งไร แตเ่มื่อครบก าหนดคืนหลักประกัน
สัญญาแล้ว ต้องคืนให้ผูค้้ าอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 
วัน 
- หลักประกันสัญญาไม่สามารถคนืได้ตาม
ก าหนดเวลา เนื่องจากคู่สญัญาไมม่าติดต่อขอรับคืน 
- ไม่ไดร้ับแจ้งผลการตรวจสอบเปน็ลายลักษณ์
อักษร จากกรรมการตรวจสอบ เมือ่มีการแจ้งให้
คู่สัญญาซ่อมแซมความช ารดุบกพร่องของงาน  

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบความช ารุดบกพร่องแจ้งผลการ
ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
- หากพบปัญหายังไมร่ายงานผลการตรวจสอบตามที่ก าหนด
หรือรายงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อพิจารณาหรือสั่งการโดยทันที 
- เสนอขอให้มีการลงโทษผู้เกี่ยวขอ้งที่ปล่อยปละละเลย 

30 ก.ย. 61 
กองคลัง 

และ 
กองช่าง 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
12. การบันทึกข้อมูลในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e – laas) 
- เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็น
มาตรฐานและสอดคล้องกับ
นโยบายการจัดท าบญัชีและ
รายงานการเงินภาครัฐ และ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
อปท. (e – laas) 
 
 
 
 
 
 
 
   

- การจัดท ารายงานการเงินในระบบคอมพิวเตอร์  
  (e – laas) ยังมียอดเงินไมต่รงกบัระบบมือ 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- ให้มีการตรวจสอบรายงานการเงินระบบคอมพิวเตอร์  
  (e – laas) กับระบบมือเพื่อให้มยีอดตรงกัน 
- ส่งเสริมใหม้ีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 
- ตรวจสอบ ทานเป็นประจ าทุกวนัหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

30 ก.ย. 61 
กองคลัง 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
13. การด าเนินงานแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
การจัดโครงการจดักิจกรรม
สร้างจิตส านึกพลังสังคมป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดให้
ความรู้ความเข้าใจ 
- เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพตดิในเขตพื้นที ่
- เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
ในด้านการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
- เพื่อส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายในการท างานดา้นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิแบบบูรณาการ 
 

- ผู้ค้าและผู้เสพยังมีจ านวนมาก เนื่องจากเทศบาลฯ 
มีพื้นท่ีกว้างและมีโรงงาน สถานศกึษา อยู่ในเขต
พื้นที่เป็นจ านวนมาก 
- ผู้เข้ารับการบ าบัดบางส่วนหันกลับไปเสพซ้ า 
เนื่องจากกลับไปอยู่ในสภาพสังคมเดิมและไม่มี
อาชีพท่ีถาวร 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพตดิให้มากยิ่งข้ึน โดย
ช้ีให้เห็นถึงโทษของยาเสพติด 
- จัดท าประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเผยแพร่และสร้าง
ความตระหนักรวมทั้งสร้างเครือข่ายภาคีในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและท าการประชาคม 
- สร้างความเชื่อใจประชาชนโดยจะเก็บข้อมูลไว้เป็น
ความลับ 

30 ก.ย. 61 
กองการศึกษา 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
14. งานจดัท างบประมาณ 
      กิจกรรม 
การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม 
- เพื่อให้การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบฯ 
กฎหมาย รวมไปถึงการจัดสรร
งบประมาณท่ี สนองตอบนโยบาย
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด นโยบายคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชน ในเขตเทศบาล 
เมืองเขลางค์นคร ได้อย่าง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 
 
 

- การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย  
หนังสือสั่งการ 
- การจัดส่งเอกสารร่างเทศบัญญัตขิองแต่ละ   
หน่วยงานไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด   
- การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่สง่มาถึงเทศบาลใน 
เวลาอันกระช้ันชิด ท าให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
ข้อมูลอย่างเร่งด่วน  
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณตามนโยบาย 
ของเทศบาล 
- รายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง 
ไม่ชัดเจนคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- แจ้งเวียนกฎหมายระเบยีบที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ทราบและถือปฏิบัต ิ
- ตรวจสอบความถูกต้องการจัดท าร่าง  เทศบัญญตัิตาม
กฎหมายระเบยีบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ 
- เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของ
เทศบัญญตัิเพื่อป้องกันความผดิพลาด 
- ประสานงานเร่งรัดการจัดส่งเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการจดัท างบประมาณรายจ่าย 
- ส ารวจออกแบบและประมาณการราคาให้แล้วเสร็จก่อน
กระทบตัวงบประมาณ 

15 สิงหาคม 
2561 

กองวิชาการและ
แผนงาน 

1. ติดตามการ
ปฏิบัติให้เป็นตาม 
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
ด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง
ตามระเบียบฯ 
และหนังสือ 
สั่งการ 
2. รายงานผล
การด าเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
3. รายงานปัญหา
และอุปสรรคใน
การด าเนินงาน
และวิธีการแก้ไข 
ต่อผู้บังคับบัญชา 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
15. งานวิจัยและประเมินผล 
      กิจกรรม 
- การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาลทั้งใน
ระดับโครงการและสรุปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ในภาพรวมและแยกตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- เพื่อให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจดัท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และ (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2559 
 

- การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน ส่วนใหญ่จะด าเนินโครงการในช่วง
ระยะเวลาไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. – ก.ย.)   
- การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน ส่วนใหญ่จะด าเนินโครงการในช่วง
ระยะเวลาไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. – ก.ย.)   
 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- ด าเนินการตดิตามผลการด าเนินงานก่อนระยะเวลาในการ
ติดตาม ฯ ตามระเบียบ ฯ และประสานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กจิกรรม เพื่อท าความเข้าใจ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการติดตามผลการด าเนินงานตาม 
ระเบียบ ฯ 
- ขอความร่วมมือโดยแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินโครงการ/กจิกรรมให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าป ี 
- เร่งรัด ปรับปรุง แบบแปลน ประมาณราคา ให้แจ้ง
รายละเอียดก่อนพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล 

30 ก.ย. 61 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
16. จัดท ามาตรฐานการ
บริหารงานของเทศบาล ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีตรวจ
ประเมิน 
- เพื่อส่งเสริมให้น าเกณฑ์ช้ีวัด
การประเมิน  มาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานของเทศบาล ให้มี
มาตรฐานการบริการ การ
ด าเนินงานท่ีโปร่งใส และการ
ด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ 
โดยมีการตอบสนองต่อความ
การและไดร้ับการยอมรับจาก
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
 
 
 

1. การด าเนินงานของเทศบาลยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ช้ีวัด ของ ป.ป.ช. ดังนี้ 
- การวิเคราะห์ผลการจดัซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณที่
ผ่านมาและน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจดัจ้าง
ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงการจดัซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป 
- ระบบการให้ข้อมลูการด าเนินงานของหน่วยงาน
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call 
Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการของ
หน่วยงาน 
- การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน , มีการประชุมหรือสมัมนาหรือแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจา้หน้าท่ี และมีการ 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2560 ให้ทุกหน่วยงานทราบ  
- ช้ีแจ้งเกี่ยวกับเกณฑ์ช้ีวัดมาตรการด าเนินงานให้ทุก
หน่วยงานให้มีความเข้าใจและขอความร่วมมือในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัดที่ก าหนด 
- แจ้งผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560 ให้ทุก
หน่วยงานทราบ 
- จัดประชุม เพื่อพิจารณาปรับปรงุตัวช้ีวัดที่มีความ
เหมาะสม และก่อให้เกิดการพัฒนาการปฏิบตัิราชการให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
- แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี 2560 ให้ทุก
หน่วยงานทราบ 
- ช้ีแจ้งเกี่ยวกับเกณฑ์ช้ีวัดมาตรการด าเนินงานให้ทุก
หน่วยงานให้มีความเข้าใจและขอความร่วมมือในการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ช้ีวัด 
ที่ก าหนด 

30 ก.ย. 61 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
 ปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏบิัติงานหรือ

ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบตัิ
การป้องกันและปราบปรามการทจุริต  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
- มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานท่ีโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งกลุ่มจะต้องมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการ
บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- จัดประชุมผู้บริหาร ปลดัเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
และเจา้หน้าท่ีผูร้ับผดิชอบเกี่ยวกบัเรื่องที่ประเมินหาแนว
ทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ 
ป.ช.ช. 
 

30 ก.ย. 61 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

(ต่อจากกิจกรรม
ที่ 16) 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
17. งานประชาสัมพันธ ์
การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการ ณ จดุประชาสัมพันธ์ 
- เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานประจ า ณ จดุ
ประชาสมัพันธ์เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการกับเทศบาล 
เพื่อให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับ
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 

- ขาดบุคลากรผู้ท าหน้าที่ประจ าจดุประชาสัมพันธ์ฯ 
 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- จัดหาบุคลากรผู้ท าหน้าที่ประจ าจุดประชาสัมพันธ์ฯ 
 

30 ก.ย. 61 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
18. งานประชาสัมพันธ ์
การติดตั้งและดูแลระบบเสียง
ตามสายประจ าชุมชน 
- เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขาดบุคลากรที่ช านาญการดา้นเครื่องเสียงระบบ
เสียงตามสายประจ าชุมชนช่วยปฏบิัติงาน 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- จัดหาบุคลากรที่ช านาญด้านเครือ่งเสียงระบบเสียงตาม
สายประจ าชุมชนช่วยปฏิบัติงาน 
 

30 ก.ย. 61 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

 



  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
19. งานนิติการ 
การให้บริการด้านการตอบข้อ
หารือปัญหาข้อกฎหมายของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
เทศบาล 
 

- กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้องกับข้อหารือมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง 
- หน่วยงานท่ีหารือก าหนดประเดน็ข้อหารือไม่
ชัดเจน 
- หน่วยงานหารือจัดส่งเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อหารือไม่ครบถ้วน 
- ประเด็นท่ีหารือ ไมม่ีข้อกฎหมายและระเบยีบ
ก าหนดแนวทางปฏิบัตไิว้อย่างชัดเจน 
 
 

งวดสิ้นสุด 
30 ก.ย. 60 

 

- กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวงและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องกับข้อหารือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง 
- หน่วยงานท่ีหารือ ก าหนดประเดน็ข้อหารือไม่ชัดเจน 
- หน่วยงานท่ีหารือ จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อกับข้อ
หารือไมค่รบถ้วน 

30 ก.ย. 61 
กองวิชาการและ

แผนงาน 

 

 

 

  ชื่อผูร้ายงาน.................................................................... 
                                                                                                                                                                        (นายไพฑูรย์  โพธิ์ทอง) 
                                                                                                                                                          ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร 
                                                                                                                                                            วันที ่ 30  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 



 

 

  
 แบบ ปอ. ๓ 

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
  งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย. 60 
 

 30 ก.ย. 61 
กอง 

 

 

 

 

  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลาท่ี การปรบัปรุงการควบคุม ก าหนดเสร็จ/ หมายเหตุ 



โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ
งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์

ของการควบคุม 
 

(1) 

 
 
 
 

(๒) 

พบจุดอ่อน 
 
 
 

(๓) 

 
 
 
 

(๔) 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 

(๕) 

 
 
 
 

(๖) 
  งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย. 60 
 

 30 ก.ย. 61 
กอง 

 

  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
  งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย. 60 
 

 30 ก.ย. 61 
กอง 

 

 

 

 

  แบบ ปอ. ๓ 
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง 



รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กจิกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม 

 
(1) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
 
 
 
 

(๒) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

 
 
 

(๓) 

การปรบัปรุงการควบคุม 
 
 
 
 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

(๕) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 

(๖) 
  งวดสิ้นสุด 

30 ก.ย. 60 
 

 30 ก.ย. 61 
กอง 

 

 


