แบบ ปอ.3

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
แผนกการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
สร้างของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
- งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา5 ธันวาคม 2556
- งานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557
วัตถุประสงค์
1.เพื่อร่วมกับรัฐบาล จังหวัด หน่วยงานองค์กร
ต่างๆและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

(3)

(4)

เป็นความเสี่ยงจากสภาพ แวดล้อมการ 30 ก.ย.
ควบคุมภายนอก
57
- การมอบหมายงานของจังหวัดที่ลา่ ช้า
ทาให้มคี วาม เสี่ยงในส่วนของการ
ดาเนินการ จัดหาพัสดุตามระเบียบพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องถือปฏิบัติ

กาหนดเสร็จ/ หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบ
(5)

1. มีหนังสือแจ้งจังหวัดทราบ
30 ก.ย.58
ถึงปัญหาที่องค์การบริหารส่วน
ฝ่ายบริหารงาน
จังหวัดประสบจากการมอบหมาย
ทั่วไป
ภารกิจที่ล่าช้า และให้จังหวัด
มอบหมายภารกิจให้เร็วขึน้ เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน
ระเบียบวิธีการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ใช้การติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของจังหวัด เพื่อ ซักซ้อมภารกิจหน้าที่
ที่มอบหมายให้ตรงกัน และ
ให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

(6)
วิธีการ
ติดตามผล
จากการที่มี
หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
กลุ่ม
องค์กร
ต่างๆ
รวมถึง
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม

-2กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
2.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ และปลุกจิตสานึก
ของประชาชนให้เกิดความรัก ความสามัคคี ต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

2.กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่
2. เพื่อบาบัดรักษาและพืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ิด
ยาเสพติด ไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อีกและกลับเข้าอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

1. ผูต้ ิดยาเสพติดมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้งผู้ที่ได้รับการบาบัดแล้ว
บางส่วนยังไม่มีงานทาจึงหันมาเสพ
และค้ายาเสพติดอีก
2. การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตารวจ
บ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อย
และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
หากได้คนไม่ดีจะทาให้เกิดปัญหามาก
ยิ่งขึ้น

(2)

งวด/เวลา
ที่พบ
จุดอ่อน
(3)

การปรับปรุงการควบคุม

(4)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. และหรือดาเนินการจัดหาพัสดุ ตาม
ระเบียบพัสดุฯ ในรายการที่เคยได้รับ
มอบหมายภารกิจให้ดาเนินงานในปีที่
ผ่านๆ มา
4. เร่งรัดเอกสารหนังสือมอบหมายภารกิจ
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมอบหมายงาน

กาหนด
หมายเหตุ
เสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(5)
(6)

30 ก.ย. 1. ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงโทษของยาเสพ 30 ก.ย.58
57
ติด โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ ฝ่ายนิติการฯ
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึน้ และทา
อย่างต่อเนื่อง
2. เพิ่มพืน้ ที่ในการจัดทากิจกรรม รณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ให้ ครอบคลุม พื้นที่
จังหวัดนครศรี- ธรรมราช และเพิ่มความ
หลากหลายของกิจกรรมการต่อต้านเพื่อ
เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

-3กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
3. กิจกรรมส่งญัตติเข้าระเบียบวาระ
การประชุมสภาฯ ของบางส่วน
ราชการค่อนข้างล่าช้า
วัตถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกสภามีเวลาเพียงพอ
ในการศึกษา/ทาความเข้าใจ ใน
รายละเอียดของญัตติก่อนพิจารณาลง
มติ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- มีการกาหนดวิธีการควบคุม
ความเสี่ยงไว้ดังนี้
1.แจ้งประสานด้วยวาจาต่อ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการส่งญัตติ
ให้ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด
2.แจ้งประธานสภาฯให้ทราบถึง
ปัญหาเรื่องการส่งญัตติล่าช้า
เพื่อให้กาหนดวันประชุมสภาฯที่ไม่
กระชั้นชิดจนเกินไป
3. ประธานสภากาหนดวันประชุม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
10 วัน

30 ก.ย.58
- ผูอ้ านวยการกอง
กิจสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
- ฝ่ายการประชุม

30 ก.ย.57
- มีบางส่วนราชการซึ่งเป็น
ส่วนน้อยได้ส่งญัตติเพื่อเข้า
ระเบียบวาระการประชุมสภาที่ยัง
ล่าช้าเป็นเหตุให้ตอ้ งจัดทาระเบียบ
วาระเพิ่มเติมเร่งด่วนเพื่อนาญัตติ
ที่สง่ ล่าช้า เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
สภาฯ ให้ทันในวันประชุมสภา

-4กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)
4.ญัตติและเอกสารการประชุม
สภาที่จะนาเข้าที่ประชุมสภาในแต่
ละครัง้ ควรตรวจสอบความถูกต้อง
5.จัดทาเป็นหนังสือเวียนหรือแจ้ง
ทางโประแกรมไลน์ให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในการส่งญัตติ
ประชุมสภาฯ ดาเนินการภายใน
กาหนดเวลาที่ระบุ
6.แจ้งกาหนดวันประชุมสภาฯ เป็น
หนังสือให้สมาชิกสภาฯ และส่วน
ราชการทราบก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่า 9-10 วัน
7. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เร่งติดตามการส่งญัตติอยู่
สม่าเสมอเฉพาะบางส่วนราชการที่
มีความเสี่ยงในการส่งญัตติล่าช้า

(5)

(6)

-5-

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
กองแผนและงบประมาณ
4. กิจกรรมการจัดทาแผน พัฒนา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
วัตถุประสงค์
เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาและสามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- โครงการที่เสนอบรรจุเข้าแผนฯ 30 ก.ย.57
มีเป็นจานวนมากไม่สอดคล้องกับ
งบประมาณที่มจี ากัด
- โครงการบางโครงการไม่ใช่
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของ
อบจ.
-การจัดทาโครงการของอบจ. ไม่
อยู่ภายใต้แผนพัฒนาของอปท.
ขาดการคานึงถึงความสอดคล้อง
ของแผนพัฒนาจังหวัด และปัญหา
ความต้องการของประชาชน โดย
กาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
ให้ชัดเจน

- ยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาของ อปท.พ.ศ.
๒๕๔๘ และกรอบการประสาน
แผนพัฒนาของ อปท.
- กรณีที่มคี วามจาเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์โครงการ
เดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทาให้
ได้ประโยชน์มากขึ้น เห็นควรทา
ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง

-6-

- ๒๙ มิถุนายน
25๕8
- ฝ่ายนโยบายและ
แผน
- ผอ.กองแผนและ
งบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)
- องค์กร หน่วยงาน หรือ
บุคคลภายนอกประสงค์ เสนอ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้าง
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ ขาด
เอกสาร หลักฐานประกอบที่
ชัดเจน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน
สร้างอาคารเอนกประสงค์
ลานกีฬา เป็นต้น ไม่มี หลักฐาน
การอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากหน่วยงาน
หรือส่วนราชการ หรือเจ้าของ
สถานที่ที่เกี่ยวข้อง

(3)

(4)
- กาชับให้องค์กร หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกที่ประสงค์เสนอ
โครงการบรรจุในแผนพัฒนาฯ ให้
สารวจสถานที่ดาเนินการตาม
โครงการ ดังนี้
กรณีที่ดนิ ของเอกชน ควรจัดการ
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ ให้เรียบร้อยก่อน
กรณีที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ ที่
ของกรมศิลปากร ที่ของส่วน
ราชการหรืออื่น ๆ ต้องมีหลักฐาน
ได้รับอนุญาตจากสถานที่
นั้น ๆ

(5)

(6)

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

-7กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
5. กิจกรรมการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณในปีนนั้ ๆ ให้มีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ และใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
6. กิจกรรมการจัดทาประชาคม
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในจังหวัดเป็นแนวทางใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีให้มีความ
สมบูรณ์ และสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง

พบจุดอ่อน

ผู้รับผิดชอบ

(2)
(3)
(4)
- การกาหนดห้วงระยะเวลาในการ 30 ก.ย.57 - ต้องกาชับหน่วยงานให้ใช้
ดาเนินงานบางโครงการไม่สามารถ
แผนการดาเนินงานเป็นแนว ทางใน
กาหนดให้แน่นอนได้ จึงต้อง
การปฏิบัติงาน
กาหนดระยะเวลาตลอด
ปีงบประมาณ
- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้แผนการ
ดาเนินงานเป็นคู่มอื ปฏิบัติงาน

(5)
- ๓๐ ธ.ค. 25๕8
- ฝ่ายนโยบายและ
แผน
- ผอ.กองแผนและ
งบประมาณ

- อบจ. ไม่สามารถนาปัญหาความ 30 ก.ย.57
ต้องการของประชาชนมา
ตอบสนองความต้องการ
ครอบคลุม ได้ทุกปัญหา
- ไม่มโี ครงการตามความต้องการ
ของประชาคมบรรจุในแผนพัฒนา
สามปี หรือมีบรรจุในแผนพัฒนาฯ
แต่ไม่สามารถปฏิบัติให้เกิดขึน้ จริง
และขาดความต่อเนื่อง

- กุมภาพันธ์
25๕8
- ฝ่ายนโยบายและ
แผน
- ผอ.กองแผนและ
งบประมาณ

- ชีแ้ จงทาความเข้าใจบทบาท และ
อานาจหน้าที่ของ อบจ. ในการ
บริการสาธารณะให้แก่ทุกภาคส่วน
และประชาชนในท้องถิ่น

(6)

-8กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
7. กิจกรรมการจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ขอ้ บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีมกี ารจัดทาอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓
๒. ให้สอดคล้องกับแผน พัฒนา
อบจ.นครศรีธรรมราช
๓. ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด

พบจุดอ่อน
(2)
(3)
- มีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 30ก.ย.57
คาชีแ้ จงงบประมาณบ่อยครั้งมาก
เนื่องจากตั้งงบประมาณไม่
เพียงพอ ราคาสินค้าสูงขึ้น ตั้งจ่าย
ใหม่ คาชีแ้ จงงบประมาณไม่
ถูกต้องตั้งงบประมาณผิดหมวด
รายจ่าย
- การเมืองเศรษฐกิจ มีส่วนส่งผล
กระทบต่อการจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เช่น
การครบวาระการดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ภาวะเงินเฟ้อ

ผู้รับผิดชอบ
(4)
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ ร่าง
งบประมาณรายจ่ายอย่างถี่ถ้วน
ตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับ
รายจ่ายที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละปี
โดยดูข้อมูลรายจ่ายปีที่ผา่ นมา เป็น
ฐานข้อมูล
ก่อนนาเสนอผูบ้ ริหารพิจารณา
แก้ไขทันทีเมื่อพบความผิดพลาด

(5)
- ก่อนวันที่ ๑๖
สิงหาคม 25๕8
- ฝ่ายงบประมาณ
- ผอ.กองแผนและ
งบประมาณ

(6)

-9กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
8. กิจกรรมด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน
- งานอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร
ระยะสั้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกิดการจ้างงานและให้เศรษฐกิจมี
การขยายตัวอย่างยั่งยืน
9. กิจกรรมโครงการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการช่วยเหลือ ผูป้ ่วย ผู้
ประสบอุบัติเหตุและผู้ประสบภัยต่าง ๆ
ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง

พบจุดอ่อน

ผู้รับผิดชอบ

(2)
(3)
30ก.ย.57
1. ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
ดาเนินงาน เนื่องจากองค์ประกอบ
ไม่อานาย เช่น รายรับไม่สอดคล้อง
กับห้วงเวลาดาเนินการ
2. สถานที่ไม่เหมาะสม สาหรับการ
ฝึกอบรม
3. กิจกรรมบางอย่างในการอบรม
อาชีพ อบจ.ไม่สามารถจัดหาได้
เนื่องจากขัดกับข้อกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการฯ

(4)
1. ปรับปรุงแผนดาเนินงานให้
สอดคล้องกับรายรับที่ อบจ.ได้รับ
2. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการ
ฝึกอบรม
3. ต้องปรับปรุงโครงการให้
สอดคล้องกับข้อกฎหมายฯ

(5)
- กันยายน 2558
- ฝ่ายพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
- ผอ.กองแผนและ
งบประมาณ

1. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการไม่ 30ก.ย.57
เข้าใจขั้นตอนการดาเนินการขอขึ้น
ทะเบียนรถกู้ชีพฉุกเฉิน เพราะบาง
ที่ยังเข้ารับการอบรมไม่ครบตาม
จานวนที่จะขอจดทะเบียนหน่วยได้
2. หน่วยงานตรวจสอบยังไม่
เข้าใจในอานาจหน้าที่ในการ
บริการสาธารณะ ของ อบจ.

1. เชิญ อบต. เทศบาลเข้าร่วม
ประชุมชีแ้ จงขัน้ ตอนการจด
ทะเบียนหน่วย
2. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. ชีแ้ จงบทบาท อานาจ หน้าที่
ของ อบจ. ให้เข้าใจและรายงาน
จังหวัด

- กันยายน 2558
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สาธารณสุข
- หัวหน้าฝ่าย
สาธารณสุข
- ผอ.กองแผนและ
งบประมาณ

(6)

-10กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
10. กิจกรรม/โครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดต่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ

พบจุดอ่อน

ผู้รับผิดชอบ

(2)
(3)
(4)
1. ประชาชนในชุมชนบางชุมชน
30 ก.ย.57 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรูใ้ นการ
ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาก
สุขภาพ
ขึน้
2. ประชาชนอาจไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่อ
และแนวทางป้องกันโรคติดต่อ
30 ก.ย.57 - รายงานผลการประเมินตัวชีว้ ัด
11. กิจกรรมงานติดตามประเมินผล - ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ไม่สอดคล้องกับกิจกรรม/
การพัฒนาองค์กรให้แก่สวน
วัตถุประสงค์
โครงการที่ดาเนินการ ทาให้ผล
ราชการต่าง ๆ ทราบ และแจ้งให้
เพื่อให้ผลการติดตามประเมินผลมี
ปรับปรุงตัวชีว้ ัด/กาหนดตัวชีว้ ัด
ความถูกต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็น การประเมินการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการพัฒนาในปี 2557
และค่าเป้าหมายขึ้นใหม่ควบคู่ไป
ประโยชน์ตอ่ การวางแผนพัฒนา
พบตัวชี้วัดจานวนมากที่ไม่
กับการทาแผนยุทธศาสตร์การ
สามารถดาเนินการได้บรรลุตาม
พัฒนา
ค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้

(5)
- กันยายน 2558
- เจ้าหน้าที่
ฝ่ายสาธารณสุข
- หัวหน้าฝ่าย
สาธารณสุข
- ผอ.กองแผนและ
งบประมาณ
- พฤษภาคม
2558
- หัวหน้าฝ่าย
ติดตามและ
ประเมินผล

(6)

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

-11กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

กองคลัง
12. กิจกรรมด้านการควบคุมเงินประกัน
สัญญา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การคืนเงินประกันสัญญาที่ครบ
กาหนดจ่ายคืนเป็นไปตามระเบียบฯ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

พบจุดอ่อน
(2)
- หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน
งบประมาณส่วนใหญ่มิได้รายงานผล
ตามแบบรายงานและภายในเวลาที่
กาหนด

(3)

ผู้รับผิดชอบ
(4)
- ให้ส่วนราชการกาชับหน่วยงานที่
ขอรับการอุดหนุนงบประมาณให้มี
การรายงานผลการดาเนินงาน การ
ใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผล
การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการตามแบบรายงานที่
กาหนด

(5)
- พฤษภาคม
2558
- หัวหน้าฝ่าย
ติดตามและ
ประเมินผล

(6)

30 มิ.ย. 2558
ความเสี่ยง
30 ก.ย.57 1. จัดทารายละเอียดเงินประกัน
- เงินประกันสัญญาที่ครบกาหนด
สัญญาและตรวจสอบทะเบียนคุมเงิน -หัวหน้าฝ่ายการบัญชี
-ผอ.กองคลัง
จ่ายคืนของปีเก่าและเงินประกัน
ประกันสัญญาเป็นประจาทุกเดือนให้
สัญญาที่ครบกาหนดจ่ายคืนรายใหม่
เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 5 ของ
ไม่ได้จ่ายคืนให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ซึ่ง
เดือนถัดไป โดยบันทึก วันครบกาหนด
เป็นผู้มีสิทธิรับเงินทาให้ไม่เป็นไป
จ่ายคืนในทะเบียนคุมให้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ
ครบถ้วน แล้วนาผลการตรวจสอบ
สาเหตุ
ทะเบียนคุม เงินประกันสัญญา แจ้ง
1. ผู้ขาย /ผู้รับจ้างไม่นา
กองพัสดุและทรัพย์สินเป็นประจาทุก
ใบเสร็จรับเงินมาขอรับเงินประกัน
เดือนในฐานะจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อช่วย
สัญญาคืน เนื่องจาก ใบเสร็จรับเงิน
ประสานข้อมูลกับผู้ขาย/
-12-

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

(2)
สูญหายไม่ทราบวันครบกาหนดคืน
เงิน เลิกกิจการ ย้ายที่อยู่ไม่
สามารถติดต่อได้
2. เจ้าหน้าที่จัดทาทะเบียนคุมเงิน
ประกันสัญญาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ทาให้ไม่สามารถทราบวันครบ
กาหนดตามสัญญาและวันสิ้นสุดการ
รับผิดชอบความชารุดบกพร่อง
3. ไม่ได้แจ้ง ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบถึง
วันครบกาหนดพ้นข้อผูกพันตาม
สัญญา
4. ไม่ทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับผู้
รับจ้าง เนื่องจากกองคลังไม่ได้จัดซื้อ
จัดจ้างเองทาให้การติดตามเงิน
ประกันสัญญาที่ครบกาหนดจ่ายคืน
ให้ผู้ขาย /ผู้รับจ้างได้ล่าช้ากว่า
กาหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

พบจุดอ่อน

ผู้รับผิดชอบ

(3)

(5)

งวด/เวลาที่

(4)
ผู้รับจ้าง ให้ถอนคืนเงินประกันสัญญา
ที่ครบกาหนดจ่ายคืนและช่วยเหลือใน
การตรวจสอบวันครบกาหนดคืนเงิน
ประกันสัญญาสาหรับรายที่ยังไม่ได้
บันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ประสานร่วมมือฝ่ายการเงินให้ส่ง
สาเนาร่างสัญญาและสาเนา
ใบเสร็จรับเงินให้ฝ่ายการบัญชีทราบ
ทุกครั้งที่มีการรับเงินประกันสัญญา
3. ก่อนคืนเงินประกันสัญญาทุกครั้ง
ฝ่ายการบัญชีต้องตรวจสอบยอดเงิน
ก่อนมีการ ถอนเงินประกันสัญญาทุก
ครั้ง
4. ติดต่อผู้ขาย /ผู้รับจ้างโดยตรง
เพื่อให้ขอถอนคืนเงินประกันสัญญาที่
ครบกาหนดจ่ายคืนด้วยการประสาน
ด้วยวาจาทางโทรศัพท์และจัดทาเป็น
ลายลักษณ์อักษร
- ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อ
ผู้ขาย /ผู้รับจ้างได้จะดาเนินการ
ประสานงานกับสานักงาน
-13การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

(6)

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

พบจุดอ่อน
(2)

(3)

ผู้รับผิดชอบ
(4)
พาณิชย์จังหวัด (กรณีเป็นนิติบุคคล) ที่ทาการ
ปกครองอาเภอเมืองนครศรีธรรมราชหรือ
สานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (กรณี
เป็นบุคคลธรรมดา) เพื่อขอข้อมูลที่อยู่ในการ
ติดต่อกับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
- ในกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายให้ผู้ขาย /ผู้รับ
จ้างไปแจ้งความที่สถานีตารวจและนาสาเนา
ใบแจ้งความมาติดต่อขอคัดสาเนา
ใบเสร็จรับเงินกับกองคลัง (ฝ่ายการเงิน)
5. ทาหนังสือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบวันครบ
กาหนดขอถอนคืนโดยกาหนดระยะเวลาขอ
ถอนคืนไว้ หากพ้นเวลาที่กาหนดไว้จะ
ดาเนินการจัดทาประกาศเงินประกันสัญญาคง
ค้างเพื่อริบเข้าเป็นรายได้
6. ริบเงินประกันที่ค้างชาระของปีเก่าเป็น
รายได้ของหน่วยงานโดยปฏิบัติตามหนังสือที่
มท0808.21/9909ลงวันที่ 26 สิงหาคม
2551 เรื่องหารือแนวทางปฏิบัติในการคืน
หลักประกันที่พ้นจากข้อผูกพัน

(5)

(6)

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

-14กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
13.กิจกรรมด้านการตรวจสอบฎีกาและ
ใบสาคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ

พบจุดอ่อน

ผู้รับผิดชอบ

(2)
(3)
- ไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง.ที่ตรวจงบ 30 ก.ย.57
การเงินประจาปีแต่ยังคงมีข้อผิดพลาด
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ ที่ฝ่ายตรวจสอบฎีกาและ
ใบสาคัญ ตรวจพบและได้แนะนา
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณให้ไปปรับปรุง แก้ไข ก่อน
จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

(4)
- มีการการรวบรวมสรุประเบียบ /
หนังสือสั่งการ และข้อทักท้วง
/
ข้อเสนอแนะของ สตง.แจกจ่าย
หน่วยงานต่าง ๆ และให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาปรับปรุงการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษา
หรือฝึกอบรมให้เพียงพอเพื่อสามารถใช้
ในการปฏิบัติงานได้
14. กิจกรรม การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 1. ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ให้ความ 30 ก.ย.57 1. มีการกรอกแบบสารวจข้อมูลและ
บารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ ร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่ยินยอม
นาข้อมูลมาจัดทาทะเบียนคุมในรูปของ
พักในโรงแรม
ในการชาระค่าธรรมเนียมฯ ทาให้
แผ่นการ์ดทะเบียนคุมทรัพย์สินและลง
วัตถุประสงค์
เจ้าหน้าที่ต้องหามาตรการใช้บังคับให้
รายการชาระค่าธรรมเนียมในแต่ละ
เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บรายได้มี
ผู้ประกอบการยอมรับ
เดือนของทุกรายพร้อมภาพถ่ายไว้ใน
ประสิทธิภาพจัดเก็บได้ครบถ้วนและเป็น 2. การสารวจข้อมูลที่ไม่ชัดเจน
ทะเบียนด้วย
ธรรม และองค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อ
เพียงพอ มีทั้งจานวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้น
2. จัดทาเอกสารให้ผู้ประกอบการราย
นาไปพัฒนาจังหวัดตามอานาจหน้าที่ต่อไป และลดลงในแต่ละเดือน ทาให้จานวน
ใหม่กรอกข้อมูลโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้
โรงแรมที่ต้องชาระไม่ครบถ้วนและเป็น
ตรวจสอบแบบและนาเสนอตามลาดับ
ปัจจุบัน
ขั้น

(5)

(6)

30 กันยายน 2558
-หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ฎีกาและใบสาคัญ
-ผอ.กองคลัง

30 มิ.ย.2558
-หัวหน้าฝ่าย.เร่งรัด
พัฒนารายได้
-ผอ.กองคลัง

-15กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)

พบจุดอ่อน
(2)
3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรับชาระ
ค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ ในการ
เดินทางระยะไกลเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
เสี่ยงต่อการสูญหายของใบเสร็จรับเงิน
ที่นาไปใช้นอกสถานที่ เสี่ยงต่อการถูก
โจรกรรมเงินที่จัดเก็บได้

(3)

ผู้รับผิดชอบ
(4)
3. การให้บริการนอกสถานที่ตั้งแต่ปี
พ.ศ.2543 สมควรได้รับการ
พัฒนาการจัดเก็บโดยนาระบบสื่อสาร
ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บโดย
เสนอช่องทางให้ผู้ประกอบการยื่นแบบ
ทางโทรสารและทางเว็บไซด์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราชและให้ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารกรุงไทย
ซึ่งต้องมีการจัดทาข้อมูลและเตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนที่จะดาเนินการ
แต่ปัจจุบันได้ประสานกับ
ธนาคารกรุงไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ควรเพิ่มจานวนยานพาหนะที่ใช้ใน
การจัดเก็บโดยให้มีประจาไว้ในฝ่ายเพื่อ
ความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตาม
ตรวจสอบ

-16-

(5)

(6)

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
กองช่าง
15.กิจกรรมด้านการควบคุมและ
บารุงรักษาเครื่องจักรกล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การใช้และบารุงรักษาเครื่องจักรกล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
16. กิจกรรมการด้านการกาหนดราคา
กลางในการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างมี
มาตรฐานราคาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และนาไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. เครื่องจักรกลมีการชารุดกระทันหัน 30 ก.ย.57
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลยังขาด
ความรู้ทักษาในการบารุงรักษา
เบื้องต้น

1. รวบรวมประวัติและติดตามควบคุม
การปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลอย่าง
ใกล้ชิด
2. ให้ความรู้พนักงานขับเครื่องจักรกล
เพิ่มทักษะการดุแลรักษาเบื้องต้น

30 กันยายน ๒๕๕8

1. งานที่ไม่มีการประสานความร่วมมือ 30 ก.ย.57
2. ไม่มีคนกลางเพื่อเชื่อมต่อความ
เข้าใจและนาปัญหาของภาพรวมของ
ระบบงานไปแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทางานกาหนดแบบแผน ๓๐ กันยายน ๒๕๕8
แนวทางเพื่อให้เป็นไปในแนวทาง
ผู้รับผิดชอบ
เดียวกัน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
2. ให้ความรู้แก่ข้าราชการ จัดให้มีการ
และซ่อมบารุง
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการ
กาหนดราคากลางในหลักสูตรที่ทันสมัย
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่าย
เครื่องจักรกล

-17กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
กองพัสดุและทรัพย์สิน
17. กิจกรรมด้านการจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปตามแผน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดหาพัสดุและทรัพย์สนิ
เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ

พบจุดอ่อน

การจัดซือ้ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(2)

(3)

ผู้รับผิดชอบ
(4)

30 ก.ย.57 กากับควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
-ดาเนินการจัดซือ้ /จัดจ้างตาม
แผนงานที่วางไว้
-เพิ่มบุคคลากรด้านการจัดหาพัสดุ
-ทางานล่วงเวลา
- ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด
จัดส่งรายการที่จะซือ้ จะจ้างให้
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
- ควบคุมการจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็นไป
ตามแผนให้ได้ร้อยละ 70 ของงาน
ทั้งหมด จะจ้างให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนด
- ควบคุมการจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็นไป
ตามแผนให้ได้ร้อยละ 70 ของงาน
ทั้งหมด
-18งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

(5)

(6)

30 กันยายน
2558
-ผอ.กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน
-หน.ฝ่ายจัดหา
พัสดุ-เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบัติงานการ
พัสดุ

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
(2)
กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
1. การจัดทาอาหารยังไม่ได้
18. กิจกรรมโครงการอาหาร
คุณภาพมาตรฐานตามที่กาหนด
กลางวัน
2. ไม่มกี ารประเมินผลความ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียน โรงเรียนในสังกัด คุ้มค่ากับผลผลิต
3. ไม่มกี ารประเมินผลด้าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุขภาพนักเรียน
นครศรีธรรมราช ตัง้ แต่เด็กนักเรียนชัน้
อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุก
คนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการและป้องกันภาวะทุพ
โภชนาการ มีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย

พบจุดอ่อน

ผู้รับผิดชอบ

(3)

(4)

(5)

30 ก.ย.57

1. จัดให้มกี ารกากับติดตามดูแล
การใช้จา่ ยงบประมาณให้คุ้มค่าและ
ได้ตามเป้าหมาย
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลโครงการ
3. จัดทาแบบประเมินผลสุขภาพ
นักเรียน
4. จัดทาแบบสารวจความพึง
พอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
5. มีเครื่องมือติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์

(6)

30 ก.ย.2558
-หัวหน้าฝ่าย
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

-19กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
พบจุดอ่อน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
(2)
(3)
1. ผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระวิชา 30ก.ย.57
19. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่ม สาระวิชาหลัก หลักยังต่ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
วัตถุประสงค์
นักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระยังไม่
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ
(4)
(5)
1. จัดให้มกี ารกากับ ติดตาม
30 ก.ย.58
การจัดการเรียนการสอนของครู
-หัวหน้าฝ่าย
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ส่งเสริมการจัด
2. จัดให้มโี ครงการพัฒนาครู 5 การศึกษา
กลุ่มสาระ เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพของครู
3. จัดให้มโี ครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก
ตั้งแต่ชั้น ป.1- ม.6
4. จัดให้มกี ิจกรรมสอนเสริม
5. จัดให้มกี ารแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
6. จัดให้ครูได้ศกึ ษาดูงานด้าน
การจัดการเรียนการสอนจาก
สถานที่อื่น

(6)

-20กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
20. กิจกรรมงานนิเทศการศึกษา

พบจุดอ่อน

ผู้รับผิดชอบ

(2)
(3)
(4)
มีศึกษานิเทศก์เพียงคนเดียว จึงยัง 30 ก.ย.57
1. ควรนาเรื่องเกี่ยวกับการ
ไม่สามารถนิเทศได้ครบถ้วนทุก
ขาดแคลนบุคลากรด้าน
ภารกิจ
ศึกษานิเทศก์หารือกับผูบ้ ริหาร
องค์กร เพื่อหาข้อสรุปในการหา
บุคลากรในตาแหน่งศึกษานิเทศก์
มาพัฒนางานนิเทศให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
2. จัดให้มรี ะบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
30 ก.ย.57 - การติดตาม ตรวจสอบให้
21. กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา ยังมีความล่าช้า
ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ไม่ทันตามระยะเวลาตามปฏิทิน
การศึกษาดาเนินการตามห้วง
วัตถุประสงค์
ระยะเวลาตามปฏิทิน
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษามี
- ผูอ้ านวยการสถานศึกษาควบคุม
รูปแบบ เนื้อหาถูกต้องเสร็จสิน้ ตาม
ให้การจัดทาแผนดาเนินการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาตามปฏิทิน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

-21งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

(5)
30 ก.ย.58
-หัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์

(6)

ระยะเวลาตาม
ปฏิทินการจัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษา/ ฝ่าย
นโยบายและ
แผนการศึกษา
และโรงเรียนใน
สังกัด
กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
กองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
22. กิจกรรมงานขุดเจาะ
บ่อบาดาลและพัฒนาบ่อบาดาล
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาแหล่งน้า สาหรับอุปโภค
บริโภค

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

พบจุดอ่อน
(2)

- ในการปฏิบัติงานบางครัง้
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- เครื่องจักรกลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีปัญหา เนื่องจาก
เครื่องจักรกลในการขุดเจาะบ่อ
บาดาลมีอายุในการใช้งานที่
ยาวนาน ทาให้ประสิทธิภาพใน
การใช้งานลดลง และเกิดการ
ชารุดสึกหรอของชิน้ ส่วนได้งา่ ย
จึงส่งผลให้งานเกิดความล่าช้า
กว่ากาหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

(3)

ผู้รับผิดชอบ
(4)

30 ก.ย.57 - เรื่องการจัดหายานพาหนะ
ให้เพียงพอ ให้มปี ระสิทธิภาพ
และสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
- มีการจัดทาแผนขุดเจาะบ่อ
บาดาลประจาปีและมีการขุด
เจาะบ่อบาดาลตามแผนและ
ตามหนังสือคาร้องขอ
- จัดทาโครงการส่งเสริมการ
จัดการระบบประปา ของกลุ่ม
ผูใ้ ช้นาในแต่
้
ละพืน้ ที่

-22งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

(5)

(6)

กันยายน 2558
ผู้รับผิดชอบ
1.ผูอ้ านวยการ
กองทรัพยากร
ธรรมชาติชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.หัวหน้าฝ่าย
สาธารณูปโภค
และสาธารณภัย
๓.เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สาธารณูปโภค
และสาธารณภัย

-จัดหายานพาหนะให้
เพียงพอ
-จัดทาโครงการส่งเสริม
การจัดการระบบประปา
ของกลุ่มผู้ใช้น้าในแต่ละ
พืน้ ที่ โดยจัดอบรมกลุ่ม
ผูใ้ ช้นาให้
้ ความรู้ดา้ นการ
บริหารจัดการน้า การ
บารุงรักษา ให้สามารถ
แก้ปัญหาเบือ้ งต้นได้
-ประสานร่วมงานกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อทราบ
ปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาบ่อน้า

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
23. กิจกรรมขุดลอกคูคลอง
แหล่งน้า งานระบบชลประทาน
ขนาดเล็ก
วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม
ขัง ในฤดูฝน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

พบจุดอ่อน
(2)
(3)
- เครื่องจักรกลที่ใช้ในการ
30 ก.ย.57
ปฏิบัติงานมีปัญหา เนื่องจากมี
อายุในการใช้งานที่ยาวนาน ทา
ให้ประสิทธิภาพการใช้งาน
ลดลง และเกิดการชารุดสึก
หรอ ของชิน้ ส่วนได้งา่ ย จึง
ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่า
กาหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ผู้รับผิดชอบ
(4)
-จัดหายานพาหนะให้เพียงพอ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- จัดทาโครงการส่งเสริมการ
จัดการระบบประปาของกลุ่มผู้ใช้
น้าในแต่ละพืน้ ที่
- ประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นให้มคี วามสอดคล้อง
กับภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ

-23งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

(5)
กันยายน ๒๕๕8
ผู้รับผิดชอบ
1.ผูอ้ านวยการ
กองทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.หัวหน้าฝ่าย
สาธารณูปโภค
และสาธารณภัย
๓.เจ้าหน้าที่ฝ่าย
สาธารณูปโภค
และสาธารณภัย

กาหนดเสร็จ/

(6)
- จัดหายานพาหนะให้
เพียงพอพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
- จัดทาโครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
ระบบประปาของกลุ่ม
ผูใ้ ช้นาในแต่
้
ละพืน้ ที่ โดย
จัดอบรมกลุ่มผู้ใช้น้าให้
ความรูด้ ้านการบริหาร
จัดการน้า การ
บารุงรักษา ให้สามารถ
แก้ปัญหาเบือ้ งต้นได้
- ประสานร่วมงานกับ
หน่วยงานอื่น เพื่อทราบ
ปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนา

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
24. กิจกรรมอบรมเยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสานึกให้เยาวชนรักษ์
สิ่งแวดล้อม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

พบจุดอ่อน

ผู้รับผิดชอบ

(2)
(3)
(4)
- ประสานความร่วมมือจาก
- ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ 30 ก.ย.57
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การถ่ายโอนมีมากมายหลายด้าน
สถานศึกษาเครือข่ายสิ่งแวดล้อม
บุคลากรผูร้ ับผิดชอบยังขาดความ
ในพืน้ ที่
เชียวชาญในการเป็นวิทยากร
- ให้บุคลากรได้เข้าฝึกอบรม
โครงการ
หลักสูตรการเป็นวิทยากร
มากขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

-24งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

(5)
(6)
กันยายน
-ประสานความ
2558
ร่วมมือจากส่วน
ผู้รับผิดชอบ ราชการที่เกี่ยวข้อง
1.ผูอ้ านวยการ
กองทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.หัวหน้าฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
๓.เจ้าหน้าที่
ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
25. กิจกรรมสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ ร.9 (พร้อม
ณ นครอุทศิ )
วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ผูใ้ ช้บริการสวนสาธารณะ

พบจุดอ่อน
(2)
- พืน้ ที่รับผิดชอบมีมากไม่
สมดุลกับจานวนเจ้าหน้าที่ดูแล
สวนสาธารณะฯ ทาให้การดูแล
อานวยความสะดวกแก่
ผูใ้ ช้บริการสวนสาธารณะฯ ไม่
ทั่วถึง

(3)
30 ก.ย.57

-25-

ผู้รับผิดชอบ
(4)
- มีคาสั่งแบ่งงานภายใน
กองทรัพยากรธรรมชาติฯ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน
- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ลงไปกากับ ควบคุม ดูแล
อย่างใกล้ชิด

(5)
กุมภาพันธ์
2558
ผู้รับผิดชอบ
1.ผูอ้ านวยการ
กองทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.หัวหน้าฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
๓.เจ้าหน้าที่
ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม

(6)
-มีคาสั่งแบ่งงานความ
รับผิดชอบภายในกอง
ทรัพยากรฯ อย่างชัดเจน
และมีหัวหน้าฝ่าย
ผูอ้ านวยการกอง ติดตาม
กากับดูแล
-ให้เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบลงไปกากับ
ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด
อย่างน้อย จานวน 1 คน
เพื่อกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของคนงาน

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
(2)
26. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลก - พืน้ ที่ดาเนินการเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะน้าท่วมขัง
ร้อน/โครงการ อบจ.นศ. รวมใจ
ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ
วัตถุประสงค์
-เพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวและส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดมีสว่ นร่วมในการ
แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
-เพื่อให้สวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติฯ ร.9 (พร้อม ณ นคร อุทิศ)
และสถานที่ราชการอบจ.นศ. เกิด
ความร่มรื่น สวยงาม และเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(3)
30 ก.ย.57

(4)
- จ้างเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ดูแลสวนสาธารณะฯ ร.9 เพิ่มเติม
- ถมพื้นที่ให้สูงขึน้

(5)
กันยายน
2558
ผู้รับผิดชอบ
1. อานวยการ
กองทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. หัวหน้าฝ่าย
สิ่งแวดล้อม
๓.เจ้าหน้าที่
ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม

(6)
-จ้างเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานดูแล
สวนสาธารณะฯ ร.9
โดยเฉพาะ และ
กาหนดให้มี
คณะกรรมการตรวจ
การจ้างตรวจงานเป็น
รายเดือนทุกเดือน
-ปรับพืน้ ที่ให้สูงขึ้น
เพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียว
โดยการถมสระน้า
บางส่วนที่ไม่จาเป็น

-26งวด/เวลาที่

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/

หมายเหตุ

กิจกรรม/สร้างของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(1)
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
27.กิจกรรมการดาเนินงานจัดการ
แข่งขันกีฬาอาเภอ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้โครงการแข่งขันกีฬาอาเภอใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแนวทางปฏิบัติ
ตรงกัน และให้งานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

28.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การพัฒนาความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของ
บุคลากรในฝ่ายการท่องเที่ยเพืว่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พบจุดอ่อน
(2)

(3)

ผู้รับผิดชอบ
(4)

(5)

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มี 30 ก.ย.57 - ผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลให้มีการ
ประสานงานกันระหว่างผู้ปฏิบัติ
การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
- บรรจุบุคลากรตามกรอบอัตรากาลัง
ประจาปีแต่โครงการกีฬาอาเภอ
บางอาเภอไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่กีฬาอาเภอ
ส่งเอกสารมาช้า ทาให้เกิดความ
ล่าช้าจึงทาให้ส่งงานช้ากว่า
กาหนด และยังขาดการประสาน
ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติ ทาให้ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้รับผิดชอบ
๑.ผู้อานวยการกองการ
ท่องเที่ยวฯ
๒.หัวหน้าฝ่ายกอง
การท่องเที่ยวฯ
๓. เจ้าหน้าทีก่ อง
การท่องเที่ยวฯ

- ฝ่ายการท่องเที่ยวขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถโดยตรงในการ
ปฏิบัติงาน

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ผู้รับผิดชอบ
๑.ผู้อานวยการกองการ
ท่องเที่ยวฯ
๒.หัวหน้าฝ่ายกองการ
ท่องเที่ยวฯ
๓.จนท.กองการ
ท่องเที่ยวฯ

30 ก.ย.57 - กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานที่
ชัดเจน
- ผู้บังคับบัญชาควบคุม
ดูแล และให้คาชี้แนะให้บุคลากรที่มีอยู่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่
กาหนด
- ประเมินผลและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
-27-

(6)

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม/
สร้างของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
(1)
กองการเจ้าหน้าที่
29. กิจกรรมกระบวนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฎิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรสาหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ในทุกส่วนราชการอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณงาน
- ข้าราชการลูกจ้างมีความก้าวหน้าใน
หน้าที่ราชการตามสายงานและความรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสม
- พนักงานจ้างได้ปฏิบัติงานตามตาแหน่ง
สายงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามนโยบายของ
ผูบ้ ริหาร
- การดาเนินการทางวินัยข้าราชการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุงการควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

30 ก.ย.57 - มีการกาหนดระยะเวลาการ
ปฎิบัติงานในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน

- ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการและต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอน ตามระเบียบกาหนดทา
ให้ล่าช้าในทางปฏิบัติ

- กาหนดให้มีการสรรหา
ตาแหน่งว่างโดยเร็ว

- ความแม่นยาในระเบียบ
กฏหมาย

- ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ

- มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงาน
แทนตาแหน่งที่ว่าง/ให้คาแนะนา
แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

30 ก.ย.58
-งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง (หน.ฝ่าย
สรรหาฯ)
-งานวินัยฯ (หน.ฝ่าย
วินัยฯ)
- ผอ.กองการ จนท.

