การติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
(ระดับหนวยงานยอย)
สํานัก/กอง
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 (ขอ 6)
เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
งวดปงบประมาณ พ.ศ.2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

แบบ ปย.1
สํานักปลัด เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
สํานักปลัด ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม
สํานักปลัด
1.สภาพแวดลอมการควบคุมเปนความเสี่ยงที่เกิดจาก ภายในจากภารกิจงานประจํา โดยวิเคราะหประเมินผล
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
-มีพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง รวมจํานวน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
15 คน โดยแบงเปนภารกิจ 11 กิจกรรม ดังนี้
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบวา
1.งานบริหารงานทัว่ ไป
มีการควบคุมที่เพียงพอ แตยังมีจุดออนที่อาจเกิดเปน
2.งานธุรการ
ความเสี่ยงได แตตองบริหารกิจกรรมใหเหมาะสม
3.งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
4.งานการเจาหนาที่
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ คือ
5.งานนิตกิ าร
1.เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสาร
6.งานพัฒนาชุมชน
ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ยังขาด
7.งานสวัสดิการสังคม
ความรูค วามเขาใจในการพิจารณาตามระเบียบที่
8.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เกี่ยวของ
9.งานประชาสัมพันธ
2.การควบคุมการเบิก-จายวัสดุสาํ นักงานภายใน
10.งานทะเบียนราษฎร
สํานักปลัด ฟุมเฟอยไมเปนไปโดยประหยัด เนื่องจาก
11.งานรักษาความสงบเรียบรอย
สํานักปลัดมีภารกิจดานการบริการหลายสวนงาน
2.การประเมินความเสีย่ ง
3.การประชาสัมพันธการจัดทําคูมือประชาชนการ
งานบริหารงานทัว่ ไป
ใหบริการของเทศบาล สําหรับอํานวยความสะดวกใน
1.การจัดทําเกี่ยวกับขอมูล สถิติ รายงาน ขอมูลการ การใหบริการประชาชน ยังไมไดรับความสนใจ
4.จํานวนโครงการของหมูบา นที่สง มา เพื่อบรรจุใน
ทองเที่ยว หรือการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ
เทศบาลตําบลยางฮอม สําหรับใชเปนขอมูลใหบริการ แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  (2561-2564) มีจํานวนโครงการ
มากเกินความจําเปน และไมไดเรียงลําดับความสําคัญ
ประชาชนยังไมครอบคลุมและชัดเจน
2.เจาหนาที่ผปู ฏิบตั งิ านประจําศูนยขอมูลขาวสารตาม ตามความจําเปนเรงดวน หรือความตอเนื่องของโครงการ
พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ยังขาดความรู
ความเขาใจในการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวของ

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
3.การควบคุม ดูแล รวบรวม และบันทึกขอมูลใน
ระบบศูนยขอมูลการเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น และทะเบียน อปท. ผานเว็บไซต
http://ele.dla.go.th ยังไมครบถวนสมบูรณเนื่องจาก
ระบบของกรมสงเสริมปกครองทองถิ่นมีเหตุขอขัดของ
จากการใชงาน
งานธุรการ
1.พื้นที่สําหรับการจัดเก็บ และรักษาเอกสารราชการ
สําคัญมีไมเพียงพอ
2.การควบคุมการเบิก-จายวัสดุสาํ นักงานภายใน
สํานักปลัด ฟุมเฟอยไมเปนไปโดยประหยัด เนื่องจาก
สํานักปลัดมีภารกิจดานการบริการหลายสวนงาน
3.การประชาสัมพันธการจัดทําคูมือประชาชนการ
ใหบริการของเทศบาล สําหรับอํานวยความสะดวกใน
การใหบริการประชาชน ยังไมไดรับความสนใจ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.จํานวนโครงการของหมูบา นที่สง มา เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  (2561-2564) มีจํานวนโครงการ
มากเกินความจําเปน และไมไดเรียงลําดับความสําคัญ
ตามความจําเปนเรงดวน หรือความตอเนื่องของโครงการ
2.เจาหนาทีผ่ รู ับผิดชอบยังขาดความรูค วามเขาใจใน
การพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสีป่  และอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
3.ไมมีการวางแผนดําเนินงานกอนการพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณ หรือเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป เปนเหตุทาํ ใหมีการโอนเงิน
งบประมาณ หรือเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงบอยครัง้

ผลการประเมิน / ขอสรุป
5.ไมมีการวางแผนดําเนินงานกอนการพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณ หรือเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป เปนเหตุทาํ ใหมีการโอนเงิน
งบประมาณ หรือเปลีย่ นแปลงคําชี้แจงบอยครัง้
6.การบันทึกขอมูลในระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
(E-lass) สําหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปลา ชา เนื่องจากการบันทึกขอมูลในระบบมี
ขอผิดพลาดอยูบ อยครัง้
7.เจาหนาที่ยังขาดความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑในการพิจารณาตีความ
หรือวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ตามระเบียบ ขอบังคับ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอํานาจหนาทีข่ องทองถิ่น
หรือมีผลตอการดําเนินงาน อปท. เชน พรบ.การจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ พ.ศ.2560 เปนตน
8.การประสานงานระหวางหนวยงาน เกี่ยวกับการ
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ กรณีผมู ีสทิ ธิแจงยายทีอ่ ยู
ระหวางปงบประมาณ โดยขอใชสิทธิรบั เบี้ยยังชีพ
ณ ที่อยูแหงใหมยังมีความลาชา อาจเกิดขอผิดพลาดได
9.การพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสพภัยในดาน
การเกษตร ดานคุณภาพชีวิต ดานโรคติดตอ ไมสามารถ
ดําเนินการชวยเหลือไดโดยทันที เนื่องจากมีหนวยงานที่
รับผิดชอบแลว
10.การควบคุมตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด
หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคา ไมสามารถบังคับ
และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของไดโดยทันที

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
4.ขอสั่งการ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการ
จัดเตรียมทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
มีการแจงแนวทางปฏิบัติลา ชา และอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาด
5.การบันทึกขอมูลในระบบบันทึกบัญชีของ อปท.
(E-lass) สําหรับเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปลา ชา เนื่องจากการบันทึกขอมูลในระบบมี
ขอผิดพลาดอยูบ อยครัง้
งานการเจาหนาที่
1.การแจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
ของกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่นมีความลาชา
อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
2.การพิจารณาจัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปของเจาหนาที่ยงั ขาดความเขาใจใน
การพิจารณาดําเนินการตามแนวทางที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกําหนด
3.การรวบรวมเอกสาร เพื่อจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ
การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ลาชาเนื่องจากไมมี
แนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน
งานนิติการ
1.เจาหนาที่ยังขาดความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑในการพิจารณาตีความ
หรือวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย ตามระเบียบ ขอบังคับ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอํานาจหนาทีข่ องทองถิ่น
หรือมีผลตอการดําเนินงาน อปท. เชน พรบ.การจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ พ.ศ.2560 เปนตน
2.การพิจารณาตรวจสอบ และรวบรวมขอเท็จจริง
เพื่อดําเนินการแกไขปญหา ไมเปนไปตามหวงเวลาที่
กําหนดไวในระยะเวลาการลดขั้นตอน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานพัฒนาชุมชน
1.โครงการอบรมเพื่อสนับสนุนดานอาชีพที่เหมาะสม
กับชุมชน ยังขาดความตอเนื่องในการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
2.การรวมขององคกร/กลุม/ชุมชน ซึ่งไดจัดตัง้ ขึ้น
ยังไมมคี วามเขมแข็ง ขาดการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรู และมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทําใหการดําเนินงานไมตอเนื่อง
งานสวัสดิการสังคม
1.ผูมสี ิทธิรบั เบี้ยยังชีพฯ มีการแจงเปลี่ยนแปลง
วิธกี ารรับเงินสด หรือโอนเขาบัญชีอยูบอยครั้งทําใหอาจ
เกิดขอผิดพลาดได
2.อปท. การดําเนินการจายเบี้ยยังชีพฯ ใหกบั ผูมี
สิทธิ โดยใชจายจากเงินสะสมไปพลางกอน ไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณกลับคืน ทําใหเกิดปญหาดาน
สถานะการคลัง
3.การประสานงานระหวางหนวยงาน เกี่ยวกับการ
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ กรณีผมู ีสทิ ธิแจงยายทีอ่ ยู
ระหวางปงบประมาณ โดยขอใชสิทธิรบั เบี้ยยังชีพ
ณ ที่อยูแหงใหมยังมีความลาชา อาจเกิดขอผิดพลาดได
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.สภาพพื้นทีข่ องตําบลยางฮอม อยูในพื้นที่เสี่ยง
ตอการเกิดสาธารณภัยเชน น้ําทวม ดินถลม
แผนดินไหว ภัยหนาว ไฟไหม เปนตน
2.ไมมีการซักซอมแนวทางการชวยเหลือ
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนปองกันและบรรเทา
สาธาณภัยของเทศบาล

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
3.วัสดุ อุปกรณที่ใชสาํ หรับการชวยเหลือ ขาดการ
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เชน รถดับเพลิง
สายดับเพลิง เปนตน
4.การพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสพภัยในดาน
การเกษตร ดานคุณภาพชีวิต ดานโรคติดตอ ไมสามารถ
ดําเนินการชวยเหลือไดโดยทันที เนื่องจากมีหนวยงานที่
รับผิดชอบแลว
งานประชาสัมพันธ
1.การจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล ผานสือ่ สารสนเทศประเภท
ตางๆ ไปยังประชาชนยังไมไดรบั ความสนใจ
2.เจาหนาที่ยังขาดทักษะในการนําเสนอ ตอนรับ
หรือปฏิบัติหนาที่พธิ ีกร ในกิจกรรมตางๆ ของเทศบาล
3.การดูแลขอมูลในการจัดทําระบบอินเตอรเนต
(www.yanghom.go.th) ลาชายังไมเปนปจจุบัน
เนื่องจากตองสงขอมูลผานผูดแู ลระบบ
งานทะเบียนราษฎร
1.ไมมีการประชาสัมพันธการใชเอกสารประกอบการ
พิจารณา เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฯ
ไมครบถวนทําใหลา ชา
2.การสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฯ
ผูรบั บริการไมมีหลักฐานที่เพียงพอในการนํามาแสดง
หรือไมครบถวน สําหรับประกอบการพิจารณาของ
เจาหนาที่ทาํ ใหเกิดความลาชา

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานรักษาความสงบเรียบรอย
1.การควบคุมตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด
หาบเร แผงลอย รวมทั้งกิจการคา ไมสามารถบังคับ
และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของไดโดยทันที
2.เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบขาดความรูค วามเขาใจในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
3. กิจกรรมการควบคุม
งานบริหารงานทัว่ ไป
1.คําสัง่ แบงงานภายในและมอบหมายหนาที่การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
2.การประชุมพนักงานเทศบาลประจําเดือน
3.พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
4.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
13) พ.ศ.2552)
5.ระบบศูนยขอมูลการเลือกตั้งผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น http://ele.dla.go.th
งานธุรการ
1.ดําเนินกิจกรรม 5.ส เพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ
เอกสาร
2.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
3.แบบเบิกจายวัสดุสาํ นักงานสํานักปลัด
4.พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 (แกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543)
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีส่ ุด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาสีป่ 
(พ.ศ.2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ
4.ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2560 ของ อปท.
งานการเจาหนาที่
1.ระเบียบ หนังสือสั่งการ และระเบียบของกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคลทองถิ่น
2.พรบ.บริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2540
3.แนวทางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
งานนิติการ
1.ติดตามระเบียบ กฎหมายที่มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลง ใหเปนปจจุบัน รวมถึงขอทักทวงตางๆ
จากหนวยงานตรวจสอบ เชน สตง. ปปช. เปนตน
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตาม
หนังสือสัง่ การตางๆ

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานพัฒนาชุมชน
1.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
งานสวัสดิการสังคม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ อปท.
พ.ศ.2548
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสงู อายุของ อปท. พ.ศ.2552
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการของ อปท. พ.ศ.2553 ประกอบ
กับหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.ติดตามและเฝาระวังกรณีภัยธรรมชาติตา งๆ
ตามชวงฤดูกาลพรอมแจงประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบลวงหนา
2.แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลยางฮอม พ.ศ.2558
3.ตั้งงบประมาณสําหรับการซอมบํารุง หรือจัดหา
วัสดุอปุ กรณที่ใชสาํ หรับการชวยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
4.หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.3/15021 ลง
วันที่ 17 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการใชจา ย
งบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยของ อปท.
5.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนิน
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานประชาสัมพันธ
-ชองทางการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดรับ
ทราบขอมูลหลากหลาย เชน แผนพับ วิทยุชมุ ชน ตูร ับ
ขอคิดเห็น จุดประชาสัมพันธ website Facebook
Line เปนตน
งานทะเบียนราษฎร
1.คูมือประชาชนกระบวนงานที่เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎรในการยื่นคําขอตางๆ
2.พรบ.ทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3.กฏกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารแจงเกิด
หรือตายตอนายทะเบียนแหงทองที่อื่น พ.ศ.2551
4.ระเบียบ ขอกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
งานรักษาความสงบเรียบรอย
1.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552)
2.พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
3.ประชาสัมพันธการบังคับใช ตามกฎหมายวาดวย
การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง การควบคุมตรวจสอบและดําเนินการให
เปนไปตามเทศบัญญัตทิ องถิ่นเกี่ยวกับตลาดสด
สถานที่จาํ หนายอาหาร กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ เปนตน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
4. สารสนเทศและการสือ่ สาร
งานบริหารงานทัว่ ไป
-ระบบศูนยขอมูลการเลือกตัง้ ผูบ ริหาร สมาชิกสภา
ทองถิ่น และทะเบียน อปท. (http://ele.dla.go.th)
-facebook/เทศบาลตําบลยางฮอม
งานธุรการ
1.ระบบอิเล็กทรอนิกส E-office
2.ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาล และอํานาจหนาที่
ที่เกี่ยวของ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
-ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (E-lass)
งานการเจาหนาที่
1.ระบบขอมูลของบุคลากรของ อปท. (LHR)
2.เว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หัวขอ
“หนังสือราชการ” www.dla.go.th
3.ประสานผูบ ริหารพิจารณามอบหมายใหเจาหนาที่
ผูรบั ผิดชอบเขารับการศึกษาอบรมในงานที่เกี่ยวกับงาน
บริหารบุคคล
งานนิติการ
1.เว็บไซตกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น หัวขอ
“หนังสือราชการ” www.dla.go.th
2.ประสานหนวยงานที่กาํ กับดูแล อปท. เชน อําเภอ
จังหวัด ฯลฯ
งานพัฒนาชุมชน
-ประชาสัมพันธเกี่ยวของกับการสงเสริมอาชีพให
ประชาชน ถึงการจัดทําโครงการสงเสริมอาชีพตางๆของ
เทศบาล

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานสวัสดิการสังคม
-ประชาสัมพันธหลักเกณฑ และวิธปี ฏิบัติการ
ลงทะเบียนผูมสี ิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ และเบี้ย
ความพิการของ อปท. ในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพตางๆ
- ระบบขึ้นทะเบียนผูสงู อายุ doe.go.th/elderly/
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.เอกสารประชาสัมพันธเผยแพรความรู เกี่ยวกับ
สภาพอากาศอยางสม่าํ เสมอ ใหกับประชาชนในพื้นที่
ไดรับทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ และการ
ปองกันภัยตางๆ
2.สายดวนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
053-606442
3.แจงเหตุดวน facebook/เทศบาลตําบลยางฮอม
หรือ www.yanghom.go.th
งานประชาสัมพันธ
1.www.yanghom.go.th
2.ประชาสัมพันธศูนยขอมูลขาวสาร โดยจัดเก็บเปน
ไฟลอิเล็กทรอนิกสใหงา ยตอการคนหาและใหบริการ
ประชาชน เชน PDF/Word/Excel
งานทะเบียนราษฎร
-คูม ือประชาชน
งานรักษาความสงบเรียบรอย
1.ประสานหนวยงานจังหวัด และอําเภอในการรักษา
ความสงบเรียบรอย และความมั่นคงปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ
2.ประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
จัดระเบียบตลาดสด หาบเร แผงลอย กับรานคาและ
ผูประกอบการตางๆ

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
5. การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยเจาหนาที่ปฏิบัตงิ าน และ
ภายในสํานักปลัด พบวา ณ วันทีร่ ายงาน
พบวาจากกิจกรรมทั้งหมด 11 กิจกรรม มีกิจกรรมที่
ตองบริหารความเสี่ยงใหเหมาะสมจํานวน 7 กิจกรรม
ดังนี้
1.งานบริหารทัว่ ไป
2.งานธุรการ
3.งานวิเคราะหนโยบายและแผน
4.งานนิตกิ าร
5.งานสวัสดิการสังคม
6.งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.งานรักษาความสงบเรียบรอย
ทั้งนี้ไมปรากฏความเสี่ยงที่จะนัยสําคัญที่จะตอง
จัดการบริหารความเสี่ยง แตตองบริหารกิจกรรมให
เหมาะสม กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะหแ ละตรวจสอบภายในสํา นักปลัด พบวา จากกิ จกรรมทั้ งหมด 11 กิจ กรรม
ไมปรากฏความเสี่ยงที่จะนัยสําคัญที่จะตองจัดการบริหารความเสี่ยง แตตองบริหารกิจกรรมใหเหมาะสม กับการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ จํานวน 7 กิจกรรม ดังนี้
งานบริหารงานทัว่ ไป
1.เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานประจําศูนยขอมูลขาวสารตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ยังขาดความรูค วามเขาใจในการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวของ
งานธุรการ
1.การควบคุมการเบิก-จายวัสดุสาํ นักงานภายในสํานักปลัด ฟุมเฟอยไมเปนไปโดยประหยัด
เนื่องจากสํานักปลัดมีภารกิจดานการบริการหลายสวนงาน
2.การประชาสัมพันธการจัดทําคูมือประชาชนการใหบริการของเทศบาล สําหรับอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน ยังไมไดรบั ความสนใจ

แบบ ปย.1
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.จํานวนโครงการของหมูบ า นทีส่ งมา เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  (2561-2564)
มีจาํ นวนโครงการมากเกินความจําเปน และไมไดเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเปนเรงดวน หรือความ
ตอเนื่องของโครงการ
2.ไมมีการวางแผนดําเนินงานกอนการพิจารณาโอนเงินงบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จง
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เปนเหตุทาํ ใหมีการโอนเงินงบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงคําชีแ้ จง
บอยครั้ง
3.การบันทึกขอมูลในระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (E-lass) สําหรับเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปลา ชา เนื่องจากการบันทึกขอมูลในระบบมีขอผิดพลาดอยูบ อยครัง้
งานนิติการ
-เจาหนาที่ยังขาดความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ หรือหลักเกณฑในการพิจารณา
ตีความ หรือวินจิ ฉัยปญหาขอกฎหมาย ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอํานาจหนาทีข่ อง
ทองถิ่น หรือมีผลตอการดําเนินงาน อปท. เชน พรบ.การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ.2560 เปนตน
งานสวัสดิการสังคม
-การประสานงานระหวางหนวยงาน เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ กรณีผูมสี ิทธิแจงยายที่
อยูระหวางปงบประมาณ โดยขอใชสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ณ ที่อยูแหงใหมยังมีความลาชา อาจเกิดขอผิดพลาดได
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
-การพิจารณาใหความชวยเหลือผูป ระสพภัยในดานการเกษตร ดานคุณภาพชีวิต ดานโรคติดตอ
ไมสามารถดําเนินการชวยเหลือไดโดยทันที เนื่องจากมีหนวยงานที่รบั ผิดชอบแลว
งานรักษาความสงบเรียบรอย
-การควบคุมตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร แผงลอย รวมทัง้ กิจการคา ไมสามารถ
บังคับและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของไดโดยทันที
ขอสรุปที่ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับกิจกรรม
1.ประสานผูบ ริหารในการพิจารณามอบหมายเจาหนาที่เกี่ยวของเขารับการอบรมรับทราบ
แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
2.จัดเก็บขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหประหยัดพื้นที่ และงายตอการสืบคน
3.กําหนดและจัดทําแผนการควบคุมการเบิกจายวัสดุสาํ นักงานภายในสํานักปลัด ใหเหมาะสม
และประหยัด และปรับปรุงขอมุลการเบิกจายวัสดุใหเปนปจจุบัน
4.ประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติในการจัดทําโครงการของหมูบา นทีส่ งมาเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยใหมีการเรียงลําดับความสําคัญตามความจําเปนเรงดวน หรือความตอเนื่องของโครงการ ใหเปน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
5.วางแผนการดําเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหถูกตอง ครบถวน
โดยใหแตละสํานัก/กอง เปนผูตรวจสอบทานอีกครั้ง เพื่อลดปญหาการโอนเงินงบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงคํา
ชีแ้ จงบอยครั้ง

แบบ ปย.1
6.ประสานผูบ ริหารในการพิจารณามอบหมายใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมแนวทางปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาทีข่ ององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.กําชับเจาหนาทีผ่ ูรบั ผิดชอบในการพิจารณาตรวจสอบสิทธิในการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ
และใหมกี ารประสานงานระหวางหนวยงาน เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ กรณีผมู ีสทิ ธิแจงยายที่อยูระหวาง
ปงบประมาณ โดยขอใชสิทธิรบั เบี้ยยังชีพ ณ ที่อยูแหงใหมยงั มีความลาชา
8.ประชาสัมพันธติดตาม และเฝาระวังกรณีภัยธรรมชาติตา งๆ ตามชวงฤดูกาลพรอม ทั้งแจงให
ประชาชนไดรับทราบเบอรโทร/สายดวน ของเทศบาล 053-606442 หรือ 053-606223 ตอ 18 หรือ 1669
เพื่อประโยชนในการขอรับการชวยเหลือ
9.ปรับปรุงแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ ละความเสี่ยง
ในกรณีการเตรียมการรับมือสาธารณภัยในรูปแบบตางๆ
10.มอบหมายใหเจาหนาผูร ับผิดชอบทีศ่ กึ ษาแนวทางปฏิบัตงิ านในการพิจารณาใหความ
ชวยเหลือผูประสพภัยในดานการเกษตร ดานคุณภาพชีวิต ดานโรคติดตอ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตาม
อํานาจหนาที่ ตามแนวทางการใชจา ยงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
11.กําชับใหเจาหนาผูรบั ผิดชอบใหดาํ เนินการประชาสัมพันธแนวทางการบังคับใชตามกฎหมาย
วาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง เพื่อใหการการควบคุมตรวจสอบและ
ดําเนินการใหเปนไปอยางถูกตอง
(ลงชื่อ)

ผูรายงาน

(นางสาวอัชรีย อะโนราช)
ตําแหนง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัด

แบบ ปย.1
กองคลัง เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
กองคลัง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม
1.สภาพแวดลอมการควบคุม
กองคลัง มีพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
ภายในจากภารกิจงานประจํา โดยวิเคราะหประเมินผล
ตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
พนักงานจาง รวมจํานวน 11 คน โดยแบงเปน
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
1 ฝาย 6 กิจกรรม
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบวา
1.ฝายบริหารงานคลัง
มีการควบคุมที่เพียงพอ แตยังมีจุดออนที่อาจเกิด
1.1.งานการเงินและบัญชี
1.2.งานพัสดุและทรัพยสิน
เปนความเสี่ยงได คือ
2.งานจัดเก็บและพัฒนารายได
1.การตรวจสอบบันทึกรายรับ-จายเงินประจําวัน
3.งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
นําใบสงเงิน และใบสําคัญรับเงิน บัญชีเงินสด การจัดทํา
4.งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน
งบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน มีการจัดทําแตไมมีการ
5.งานธุรการ
รายงานเงินคงเหลือประจําวันเสนอคณะกรรมการเก็บ
2. การประเมินความเสีย่ ง
รักษาเงินและผูบริหารทราบ
ฝายบริหารงานคลัง
2.การตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารประกอบ
การเบิกจายเงินงบประมาณ มีการตรวจสอบแตยังไม
งานการเงินและบัญชี
ถูกตองครบถวน เชน ไมตรงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ
1.การตรวจสอบบันทึกรายรับ-จายเงินประจําวัน
นําใบสงเงิน และใบสําคัญรับเงิน บัญชีเงินสด การจัดทํา รายจาย การลงลายมือชื่อของเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
ไมครบ หลักฐานประกอบฏีกาไมครบถวน เปนตน
งบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน มีการจัดทําแตไมมีการ
รายงานเงินคงเหลือประจําวันเสนอคณะกรรมการเก็บ จึงทําใหเกิดความลาชา และอาจผิดพลาดในทางปฏิบัติ
3.การรับ-สงเงินของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไมมี
รักษาเงินและผูบริหารทราบ
2.การตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารประกอบ การจัดทํารายงานบันทึกการสงมอบเงิน หรือรับเงินอาจ
การเบิกจายเงินงบประมาณ มีการตรวจสอบแตยังไม เกิดขอผิดพลาดได
4.การพิจารณาดําเนินการทําสัญญาซื้อ หรือจางตาม
ถูกตองครบถวน เชน ไมตรงตามเทศบัญญัตงิ บประมาณ
หลักเกณฑและวิธกี าร ของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัด
รายจาย การลงลายมือชื่อของเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใช
ไมครบ หลักฐานประกอบฏีกาไมครบถวน เปนตน
จึงทําใหเกิดความลาชา และอาจผิดพลาดในทางปฏิบัติ ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ยังไมมแี นวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
3.การรับ-สงเงินของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไมมี
การจัดทํารายงานบันทึกการสงมอบเงิน หรือรับเงินอาจ
เกิดขอผิดพลาดได
4.จัดทํารายละเอียดงบแสดงสถานะการเงินและงบ
อื่นๆ พรอมรายละเอียดประกอบไมแลวเสร็จภายใน
เดือนสิ้นปงบประมาณ แตดาํ เนินการแลวเสร็จภายใน
90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ
งานพัสดุและทรัพยสิน
1.การจัดทําบัญชี ทะเบียนพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ
มีการควบคุมการยืม หรือใชพัสดุ แตลงรายการไมเปน
ปจจุบันหรือไมครบถวนอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
2.การพิจารณาดําเนินการทําสัญญาซื้อ หรือจางตาม
หลักเกณฑและวิธกี าร ของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ยังไมมแี นวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
3.การจายเงินคืนหลักประกันสัญญามีการตรวจสอบ
ความชํารุดบกพรองกอนคืนเงินประกันสัญญา
แตตรวจสอบความชํารุดบกพรองหลังจากทีส่ ัญญา
สิ้นสุด
งานจัดเก็บและพัฒนารายได
1.เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตําบลยางฮอมมีขนาดกวาง
และพื้นทีส่ ว นใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ทําใหการพิจารณาวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง ภาษีอากร คาธรรมเนียม อยูในอัตราในการ
จัดเก็บภาษีที่ไมสงู
2.พื้นที่สาํ หรับการเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
การเสียภาษี คาธรรมเนียม และรายไดอื่นๆ มีไม
เพียงพอ

ผลการประเมิน / ขอสรุป
5.การจายเงินคืนหลักประกันสัญญามีการตรวจสอบ
ความชํารุดบกพรองกอนคืนเงินประกันสัญญา
แตตรวจสอบความชํารุดบกพรองหลังจากทีส่ ัญญา
สิ้นสุด
6.เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตําบลยางฮอมมีขนาดกวาง
และพื้นทีส่ วนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม
ทําใหการพิจารณาวิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง ภาษีอากร คาธรรมเนียม อยูในอัตราในการ
จัดเก็บภาษีที่ไมสงู
7.การแจงผลการประเมินคาภาษีแกผูรบั การ
ประเมินภาษี ผูเสียภาษีไมใชสทิ ธิในการอุทธรณลการ
ประเมินตามหลักเกณฑ แตใชวธิ ีการขอรองใหชวยผอน
ผันหรือลดหยอนการประเมิน
8.การดําเนินการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ไมไดรับความรวมมือ
จากประชาชนในพื้นที่เทาทีค่ วร เนื่องจากเกรงวาจะมี
การจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
9.การปฏิบัตงิ านธุรการไมตอเนื่อง เนื่องจาก
บุคลากรทีร่ ับผิดชอบทํางานหลายดานทําใหการ
ปฏิบัติงานลาชาอาจเกิดขอผิดพลาดได

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
1.การยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินของผูช าํ ระภาษี
เพื่อประเมินและกําหนดคาภาษี ไมมายื่นแบบภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
2.การติดตามเรงรัดจัดเก็บลูกหนีค้ า งชําระภาษีลูกหนี้
คงคางชําระภาษี ซึง่ ไมมาชําระภายในกําหนดระยะเวลา
ทําใหตองมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย
3.การแจงผลการประเมินคาภาษีแกผรู ับการประเมิน
ภาษี ผูเสียภาษีไมใชสทิ ธิในการอุทธรณลการประเมิน
ตามหลักเกณฑ แตใชวธิ ีการขอรองใหชวยผอนผันหรือ
ลดหยอนการประเมิน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
1.การดําเนินการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ไมไดรับความรวมมือ
จากประชาชนในพื้นที่เทาทีค่ วร เนื่องจากเกรงวาจะมี
การจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
2.การปรับปรุงขอมูลแผนทีภ่ าษี ไมสมบูรณเนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงเจาของกรรมสิทธิ์อยูบอ ยครั้ง จึงไม
สามารถปรับปรุงขอมูลทะเบียนใหเปนปจจุบันได
3.การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับทะเบียนทรัพยสิน
และเอกสารแผนที่ภาษี ไมมีตูหรือสถานที่สาํ หรับการ
เก็บรักษา เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนทรัพยสิน
และเอกสารแผนที่ภาษีมจี าํ นวนมาก
งานธุรการ
-การปฏิบัติงานธุรการไมตอเนื่อง เนื่องจากบุคลากรที่
รับผิดชอบทํางานหลายดานทําใหการปฏิบัติงานลาชา
อาจเกิดขอผิดพลาดได

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
ฝายบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2558
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีส่ ุด
ที่ มท 0808.4/ว 1934 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2548 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของ
อปท.
งานพัสดุและทรัพยสิน
1.พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.ทะเบียนพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ
3.ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา
งานจัดเก็บและพัฒนารายได
1.พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
2.พรบ.ภาษีปา ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
3.พรบ.ภาษีบาํ รุงทองที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2550
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2550
2.หนังสือกรมสงเสริมปกครองทองถิ่น ที่ มท
0808.3/ว 2507 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 เรื่อง
ติดตามผลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานธุรการ
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526
4.สารสนเทศและการสือ่ สาร
ฝายบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
-ประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวกับการเบิก
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
งานพัสดุและทรัพยสิน
1.แจงแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม หรือใช
พัสดุของเทศบาลตําบลใหประชาชนไดรับทราบ
2.แจงคืนหลักประกันทางไปรษณียตอบรับแก
คูสญ
ั ญา

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานจัดเก็บและพัฒนารายได
1.ประชาสัมพันธแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดเก็บ และเพิ่มรายไดของเทศบาล และประโยชน
ที่ประชาชนจะไดรับใหประชาชนไดรบั ทราบ
2.ประสานผูบ ริหารในการพิจารณาตั้งงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อครุภัณฑสําหรับจัดเก็บรักษาเอกสาร
หลักฐานตางๆ
งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
1.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน
2.ประชาสัมพันธแนวทางการกําหนดคามาตรฐาน
กลาง เพื่อประกอบการพิจารณาประเมินคารายปของ
ทรัพยสิน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
1.ประชาสัมพันธขอ มูลขาวสารการจัดทําโครงการ
แผนที่ภาษีของเทศบาลตําบลยางฮอม ใหประชาชนใน
พื้นที่ไดรับทราบ
2.ประสานหนวยงานสํานักงานที่ดิน หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของในการตรวจสอบสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนทีภ่ าษีใหครบถวนสมบูรณ
3.ประสานผูบ ริหารในการพิจารณาตั้งงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อครุภัณฑในการจัดเก็บเอกสารใหเพียงพอ
งานธุรการ
-ประชาสัมพันธการรับ/โอน และประสานผูบ ริหาร
พิจารณาเจาหนาที่ธรุ การเพื่อปฏิบัตหิ นาทีธ่ ุรการ
โดยตรง

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
5.การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงาน
ภายในกองคลัง ณ วันทีร่ ายงานพบวาจากกิจกรรม
ทั้งหมด 1 ฝาย 6 กิจกรรม
1.ฝายบริหารงานคลัง
1.1.งานการเงินและบัญชี
1.2.งานพัสดุและทรัพยสิน
2.งานจัดเก็บและพัฒนารายได
3.งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
4.งานแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพยสิน
5.งานธุรการ
ไมปรากฏความเสี่ยงทีจ่ ะนัยสําคัญทีจ่ ะตองจัดการ
บริหารความเสี่ยง แตตองบริหารกิจกรรมใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ

ผลการประเมิน / ขอสรุป

ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะหและตรวจสอบภายในกองคลัง พบวาจากกิจกรรมทั้งหมด 1 ฝาย 6 กิจ กรรม
ไมป รากฏความเสี่ ยงที่ จ ะนั ยสํ า คั ญ ที่ จ ะต องจั ดการบริ ห ารความเสี่ ย ง แตตอ งบริ ห ารกิ จ กรรมให เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ฝายบริหารงานคลัง
งานการเงินและบัญชี
1.การตรวจสอบบันทึกรายรับ-จายเงินประจําวัน นําใบสงเงิน และใบสําคัญรับเงิน บัญชีเงินสด
การจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน มีการจัดทําแตไมมีการรายงานเงินคงเหลือประจําวันเสนอคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินและผูบริหารทราบ
2.การตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบิกจายเงินงบประมาณ มีการตรวจสอบ
แตยังไมถูกตองครบถวน เชน ไมตรงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย การลงลายมือชื่อของเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไมครบ หลักฐานประกอบฏีกาไมครบถวน เปนตน จึงทําใหเกิดความลาชา และอาจผิดพลาดในทาง
ปฏิบัติ
3.การรับ-สงเงินของคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไมมีการจัดทํารายงานบันทึกการสงมอบเงิน
หรือรับเงินอาจเกิดขอผิดพลาดได

แบบ ปย.1
งานพัสดุและทรัพยสิน
1.การพิจารณาดําเนินการทําสัญญาซื้อ หรือจางตามหลักเกณฑและวิธีการ ของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ยังไมมแี นวทาง
ปฏิบัติทชี่ ัดเจนอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
2.การจายเงินคืนหลักประกันสัญญามีการตรวจสอบความชํารุดบกพรองกอนคืนเงินประกัน
สัญญาแตตรวจสอบความชํารุดบกพรองหลังจากที่สญ
ั ญาสิน้ สุด
งานจัดเก็บและพัฒนารายได
-การแจงผลการประเมินคาภาษีแกผรู ับการประเมินภาษี ผูเสียภาษีไมใชสทิ ธิในการอุทธรณการ
ประเมินตามหลักเกณฑ แตใชวธิ ีการขอรองใหชวยผอนผันหรือลดหยอนการประเมิน
งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย
-การดําเนินการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ไมไดรับ
ความรวมมือจากประชาชนในพื้นที่เทาที่ควร เนื่องจากเกรงวาจะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
งานธุรการ
9.การปฏิบัตงิ านธุรการไมตอเนื่อง เนื่องจากบุคลากรทีร่ ับผิดชอบทํางานหลายดานทําใหการ
ปฏิบัติงานลาชาอาจเกิดขอผิดพลาดได
ขอสรุปที่ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับกิจกรรม
1.กํากับ ดูแลใหมีการตรวจสอบบันทึกรายรับ-จายเงินประจํา วัน นําใบสงเงิน และใบสําคัญรับ
เงิน บั ญชี เงิน สด การจั ดทํา งบการเงิน ณ วันสิ้ นเดื อน มีการจั ดทํ าแต ไม มี การรายงานเงินคงเหลือประจํา วั น
เสนอคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผูบริหารทราบทุกวัน
2.ประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการตรวจสอบหลัก ฐานเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงินงบประมาณ มีการตรวจสอบใหถูกตองครบถวนกอนดําเนินการเบิกจาย เพื่อปองกันความ
ลาชา และอาจผิดพลาดในทางปฏิบัติ
3.กําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับ-สงเงินของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน โดยใหจัดทํารายงาน
บันทึกการสงมอบเงิน หรือรับเงิน
4.ประสานผูบ ริหารในการพิจารณามอบหมายเจาหนาที่ที่เกีย่ วของในการทําสัญญาซื้อ หรือจาง
ตามหลักเกณฑและวิธกี าร ใหเขารับการอบรมแนวทางปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5.กํากับ ดูแลเจาหนาที่ผรู ับผิดชอบถือปฏิบัติในการจายคืนหลักประกันสัญญา โดยใหมีการ
ตรวจสอบหลักประกันสัญญารายใดที่จะสิ้นสุดระยะเวลาประกันความชํารุดบกพรองภายใน 15 วัน สําหรับ
หลักประกันทีม่ ีระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน หรือภายใน 30 วันที่ สําหรับหลักประกันทีม่ ีระยะเวลาตัง้ แต
6 เดือนขึ้นไป และรายงานใหผบู ังคับบัญชาทราบตามลําดับ

แบบ ปย.1
6.ประชาสัมพันธแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคาภาษี การอุทธรณภาษี
7.ประสานผูบ ริหารพิจารณาจัดหาครุภัณฑสาํ นักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารที่เพิ่มมากขึ้น
(ลงชื่อ)
ตําแหนง

ผูรายงาน
(นางสิริรัตน ปกปงเมือง)
ผูอํานวยการกองคลัง

แบบ ปย.1
กองชาง เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
กองชาง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุม
1.สภาพแวดลอมการควบคุม
กองชาง มีพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
ภายในจากภารกิจงานประจํา โดยวิเคราะหประเมินผล
พนักงานจาง รวมจํานวน 11 คน โดยแบงหนาที่การ
ตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ปฏิบัติงานเปน 2 ฝาย 4 กิจกรรม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
1.ฝายแบบแผนและกอสราง
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบวา
ไมปรากฏความเสี่ยงที่จะนัยสําคัญทีจ่ ะตอง
1.1.งานแบบแผนและกอสราง
จัดการบริหารความเสี่ยง แตตองบริหารกิจกรรมให
2.ฝายการโยธา
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
2.1.งานสาธารณูปโภค
การดําเนินงานกิจกรรมตางๆ คือ
2.2.งานจัดสถานทีแ่ ละการไฟฟาสาธารณะ
1.เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานนายชางโยธา สําหรับ
2.3.งานธุรการ
การสํารวจ ออกแบบ กําหนดแผนงาน และการ
2. การประเมินความเสีย่ ง
ประมาณราคา ยังมีจาํ นวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ฝายแบบแผนและกอสราง
และการควบคุมงาน
งานแบบแผนและกอสราง
2.การจัดทําโครงการกอสราง สําหรับบรรจุในเทศ
1.เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานนายชางโยธา สําหรับ
บัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป มีความลาชา
การสํารวจ ออกแบบ กําหนดแผนงาน และการ
ประมาณราคา ยังมีจาํ นวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน เนื่องจากจํานวนโครงการมีมาก และเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ านไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานออกสํารวจ
และการควบคุมงาน
ออกแบบ และประมาณราคา อาจเกิดขอผิดพลาดได
2.หลักเกณฑและวิธกี ารคํานวณราคากลางงาน
3.การบํารุงรักษาสถานีสบู น้าํ ซอมแซมเครื่องจักรกล
กอสรางของทางราชการ เพื่อใชในการจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับการสูบน้าํ ที่ไดรบั การถายโอนภารกิจ ตองใช
แบบรายการกอสราง และประมาณการราคา มีการ
งบประมาณสูงในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ปรับปรุงมติอยูบ อยครัง้
4.จํานวนเครือ่ งจักรสําหรับการปฏิบัติงานมีไม
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เปนสาเหตุทาํ ให
ตองดําเนินการซอมแซมบอยครัง้

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
3.การจัดทําโครงการกอสราง สําหรับบรรจุในเทศ
บัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป มีความลาชา
เนื่องจากจํานวนโครงการมีมาก และเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ านไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานออกสํารวจ
ออกแบบ และประมาณราคา อาจเกิดขอผิดพลาดได
4.งบประมาณสําหรับซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑ
ตางๆ ของกองชางไมเพียงพอ เชน เครือ่ งเจาะคอนกรีต
รถผสมคอนกรีต เปนตน
ฝายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
1.การบํารุงรักษาสถานีสบู น้าํ ซอมแซมเครื่องจักรกล
เกี่ยวกับการสูบน้าํ ที่ไดรบั การถายโอนภารกิจ ตองใช
งบประมาณสูงในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
2.ไมมีการจัดทําแผน หรือการแกไขปญหาน้าํ ทวมขัง
ประกอบกับสภาพพื้นที่อยูใกลบริเวณเชิงเขา และมี
ถนนสาย 1020 ปดกั้นการระบายน้าํ เปนสาเหตุทาํ ให
ไมสามารถระบายน้าํ ไดทัน
3.จํานวนเครื่องจักรสําหรับการปฏิบัตงิ านมีไม
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เปนสาเหตุทาํ ให
ตองดําเนินการซอมแซมบอยครัง้
งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
1.การซอมบํารุงไฟฟาในเขตเทศบาล อุปกรณ
สําหรับขึ้นที่สูงที่ใชในการใหบริการปรับปรุง ซอมแซม
เกี่ยวกับงานไฟฟาสาธารณะยังไมมีเพียงพอและ
เหมาะสม
2.การควบคุมการเบิกจายวัสดุ อุปกรณไฟฟา
สาธารณะ และไฟกิง่ ยังไมมแี ผนการใชทชี่ ัดเจน
และประหยัด

ผลการประเมิน / ขอสรุป
5.การซอมบํารุงไฟฟาในเขตเทศบาล อุปกรณ
สําหรับขึ้นทีส่ ูงที่ใชในการใหบริการปรับปรุง ซอมแซม
เกี่ยวกับงานไฟฟาสาธารณะยังไมมีเพียงพอและ
เหมาะสม
6.การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสราง
สําหรับใชประกอบการพิจารณาของธนาคาร ไมอยูใน
อํานาจหนาทีข่ องเทศบาล อาจเกิดขอผิดพลาดได

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานธุรการ
1.การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสราง
สําหรับใชประกอบการพิจารณาของธนาคาร ไมอยูใน
อํานาจหนาทีข่ องเทศบาล อาจเกิดขอผิดพลาดได
2.เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสรางตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่นาํ มาประกอบการ
พิจารณาไมครบถวน เชน โฉนดที่ดิน ใบมอบอํานาจ
ทําใหการพิจารณาอนุญาตลาชา และอาจเกิด
ขอผิดพลาดได
3.การจัดทําทะเบียนควบคุมยานพาหนะที่อยูในความ
ดูแลของกองชาง มีการจัดทําทะเบียนควบคุมแตไมเปน
ปจจุบัน
4.การดําเนินการจัดซื้อจัดจางโครงการกอสราง
เอกสาร หรือหลักฐานประกอบการเบิก-จาย สําหรับใช
ประกอบฏีกาเบิกจาย ยังไมถูกตองและครบถวน อาจ
เกิดขอผิดพลาดในทางปฏิบัติ
3.กิจกรรมการควบคุม
ฝายแบบแผนและกอสราง
งานแบบแผนและกอสราง
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552)
2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนทีส่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 948 ลงวันที่ 5 เมษายน
2555 เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงาน
กอสราง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ฝายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552)
2.กฏกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงราย พ.ศ.2556
3.พระราชบัญญัตขิ ุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552)
2.ทะเบียนควบคุมการเบิก-จายวัสดุไฟฟาสาธารณะ
และไฟกิ่ง
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุของ
หนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535
และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
งานธุรการ
1.พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2558)
2.กฏกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงราย พ.ศ.2556
3.ทะเบียนควบคุมการเบิก-จาย วัสดุสาํ นักงาน
ภายในกองชาง
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
4.สารสนเทศและการสือ่ สาร
ฝายแบบแผนและกอสราง
งานแบบแผนและกอสราง
1.ติดตามศึกษาหลักเกณฑและวิธกี ารการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางของทางราชการใหเปนปจจุบัน
อยูเสมอ
2.ประสานผูบ ริหารในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
กอสราง เพื่อบรรจุในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย
ประจําป ใหมีการสํารวจออกแบบลวงหนาไมนอยกวา
30 วัน
ฝายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
1.ประสานแขวงการทาง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาจัดทําระบบการระบายน้าํ หรือแกไข
ปญหาน้าํ ทวมขัง เชน แขวงการทาง ทางหลวงชนบท
2.จัดทําตารางการปฏิบัติงานของผูป ฏิบัติหนาทีข่ บั
เครื่องจักรใหเหมาะสม
งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
-ประชาสัมพันธการดําเนินการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในพื้นที่
งานธุรการ
1.จัดทําคูมือประชาชน และประชาสัมพันธแนวทาง
ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2.การประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติประจําเดือน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
5.การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงาน
ภายในกองชาง) พบวา ณ วันที่รายงาน
2 ฝาย 4 กิจกรรม (4 กิจกรรม)
1.กิจกรรมงานแบบแผนและกอสราง
2.กิจกรรมงานสาธารณูปโภค
3.กิจกรรมงานจัดสถานทีแ่ ละการไฟฟาสาธารณะ
4.กิจกรรมงานธุรการ
ไมปรากฏความเสี่ยงทีจ่ ะนัยสําคัญทีจ่ ะตองจัดการ
บริหารความเสี่ยง แตตองบริหารกิจกรรมใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ

ผลการประเมิน / ขอสรุป

ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะหแ ละตรวจสอบภายในกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล อม พบว าจากกิจ กรรม
ทั้งหมด 2 ฝาย 4 กิจกรรม ไมปรากฏความเสี่ยงที่จะนัยสําคัญที่จะตองจัดการบริห ารความเสี่ยง แตตองบริหาร
กิจกรรมใหเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ฝายแบบแผนและกอสราง
งานแบบแผนและกอสราง
1.เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานนายชางโยธา สําหรับการสํารวจ ออกแบบ กําหนดแผนงาน และการ
ประมาณราคา ยังมีจาํ นวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและการควบคุมงาน
2.การจัดทําโครงการกอสราง สําหรับบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป มีความ
ลาชา เนื่องจากจํานวนโครงการมีมาก และเจาหนาทีผ่ ูปฏิบตั ิงานไมเพียงพอตอการปฏิบัตงิ านออกสํารวจ
ออกแบบ และประมาณราคา อาจเกิดขอผิดพลาดได
ฝายการโยธา
งานสาธารณูปโภค
1.การบํารุงรักษาสถานีสูบน้าํ ซอมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้าํ ที่ไดรบั การถายโอน
ภารกิจ ตองใชงบประมาณสูงในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
2.จํานวนเครื่องจักรสําหรับการปฏิบัตงิ านมีไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ เปนสาเหตุ
ทําใหตองดําเนินการซอมแซมบอยครั้ง

แบบ ปย.1
งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ
-การซอมบํารุงไฟฟาในเขตเทศบาล อุปกรณสาํ หรับขึ้นที่สงู ที่ใชในการใหบริการปรับปรุง
ซอมแซม เกี่ยวกับงานไฟฟาสาธารณะยังไมมีเพียงพอและเหมาะสม
งานธุรการ
-การออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับใชประกอบการพิจารณาของธนาคาร
ไมอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาล อาจเกิดขอผิดพลาดได
ขอสรุปที่ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับกิจกรรม
1.ประสานผูบ ริหารในการพิจารณาบรรจุแตงตัง้ หรือรับ-โอน เจาหนาที่เพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงาน
ภายในกองชาง
2.กําชับเจาหนาที่ใหติดตามศึกษาหลักเกณฑและวิธีการการคํานวณราคากลางงานกอสรางของ
ทางราชการใหเปนปจจุบันอยูเสมอปฏิบัติ และปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนทีส่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 948 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง และหนังสือสัง่ การที่
เกี่ยวของ
3.ชีแ้ จงผูบ ริหารในการพิจารณาคัดเลือกโครงการกอสราง เพื่อบรรจุในเทศบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําป ใหมกี ารสํารวจออกแบบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
4.ชีแ้ จงผูบ ริหารในการพิจารณาตังงบประมาณสําหรับจัดซื้อครุภัณฑเพื่อการซอมบํารุงไฟฟา
ไฟฟาสาธารณะยังไมมีเพียงพอและเหมาะสม
5.ชีแ้ จงผูบ ริหารในการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจายประจําป สําหรับใชในการพิจารณาการ
บํารุงรักษาสถานีสูบน้าํ เพื่อซอมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้าํ
6.กําหนดใหมีการวางแผนการใชเครื่องจักรกลหนักใหชัดเจนเพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในการใชงานเครื่องจักรกลหนักใหสามารถใชงานไดตลอด
7.ประชาสัมพันธการออกหนังสือรับรองที่ดินและสิ่งปลูกสรางสําหรับใชประกอบการพิจารณา
ของธนาคาร ซึง่ ไมอยูในอํานาจหนาทีข่ องเทศบาล เวนแตเปนการรับรองทีม่ ีสงิ่ ปลูกสรางตามขอเท็จจริง
สวนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสรางเปนไปตามกฎหมายอยูแลวจึงไมจาํ เปนตองรับรอง

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

ผูรายงาน
(นายประโชติ ชมภู)
ผูอํานวยการกองชาง

แบบ ปย.1
กองการศึกษา เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
กองการศึกษา ไดวิเคราะหประเมินระบบการ
1.สภาพแวดลอมการควบคุม
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจํา โดยวิเคราะห
กองการศึกษา มีพนักงานเทศบาล พนักงานจาง
ประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุม
และครู รวมจํานวน 20 คน และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
ตําบลยางฮอม จํานวน 9 ศูนย โดยแบงหนาที่การ
2544 พบวา
ปฏิบัติงานเปน 1 ฝาย 4 กิจกรรม
ไมปรากฏความเสี่ยงที่จะนัยสําคัญทีจ่ ะตองจัดการ
1.ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
บริหารความเสี่ยง แตตองบริหารกิจกรรมใหเหมาะสม
1.1.งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
2.งานบริหารการศึกษา
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
3.งานพัสดุ
1.การวางแผนการศึกษา และการจัดแผนการพัฒนา
4.งานธุรการ
การศึกษา การใชจา ยงบประมาณในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
2. การประเมินความเสีย่ ง
ยังไมมคี วามเหมาะสม
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.กรณีการขอรับเงินอุดหนุนตางๆ ของหนวยงานที่
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.การวางแผนการศึกษา และการจัดแผนการพัฒนา ขอรับเงินอุดหนุนการจัดทําเอกสารโครงการกิจกรรม
การศึกษา การใชจายงบประมาณในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ดานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ที่นํามาประกอบ
และใชเปนหลักฐานชีแ้ จงรายละเอียดการดําเนินการไม
ยังไมมคี วามเหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงคทขี่ อรับการสนับสนุน หรือไมอยูใน
2.ผูบริหารไมไดใหความสําคัญเทาทีค่ วรในการ
พิจารณาตั้งงบประมาณสําหรับการจัดทํามาตรฐานการ อํานาจหนาทีข่ อง อปท. ที่จะดําเนินการได
3.การจัดโครงการทีข่ อรับการสนับสนุนงบประมาณ
สถานศึกษา และการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.กรณีการขอรับเงินอุดหนุนตางๆ ของหนวยงานที่ จากเทศบาลไปแลว การรายงานผลการดําเนินการ
ขอรับเงินอุดหนุนการจัดทําเอกสารโครงการกิจกรรม ไมชแี้ จงรายละเอียดการดําเนินการตามวัตถุประสงคที่
ดานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ที่นํามาประกอบ ขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน เชน
และใชเปนหลักฐานชีแ้ จงรายละเอียดการดําเนินการไม งบประมาณอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอาํ เภอ หรือจังหวัด
ตรงตามวัตถุประสงคทขี่ อรับการสนับสนุน หรือไมอยูใน เปนตน จึงอาจทําใหเกิดความลาชา และผิดพลาด
ในทางบริหารจัดการดานงบประมาณของเทศบาล
อํานาจหนาทีข่ อง อปท. ที่จะดําเนินการได

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
4.การจัดโครงการทีข่ อรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลไปแลว การรายงานผลการดําเนินการ
ไมชแี้ จงรายละเอียดการดําเนินการตามวัตถุประสงคที่
ขอรับการสนับสนุนที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน เชน
งบประมาณอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอาํ เภอ หรือจังหวัด
เปนตน จึงอาจทําใหเกิดความลาชา และผิดพลาด
ในทางบริหารจัดการดานงบประมาณของเทศบาล
5.การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน (อาหาร
กลางวัน/อาหารเสริม (นม)) จํานวนนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูบ อยครัง้ ทําใหการจัดสรรงบประมาณ
ไมเพียงพอ เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใชขอมูลจํานวน
เด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. ของแตละปในการ
พิจารณา
6.การเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ
คารักษาพยาบาล ของครู/ผูดแู ลเด็ก มีความลาชา
เนื่องจากเปนงบประมาณทีจ่ ะตองไดรับการอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
งานบริหารการศึกษา
1.เอกสารทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมิน
ของครู/ผดด. ยังไมครบถวนสมบูรณตามตัวชีว้ ัดที่
กําหนด ทําใหตองมีการตรวจทานแกไขบอยครัง้
2.ครู/ผูดแู ลเด็ก ยังขาดความเขาใจในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมของเด็กเล็ก
ในแตละชวงวัย ภายใน ศพด.

ผลการประเมิน / ขอสรุป
4.การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน (อาหาร
กลางวัน/อาหารเสริม (นม)) จํานวนนักเรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูบ อยครัง้ ทําใหการจัดสรรงบประมาณไม
เพียงพอ เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใชขอมูลจํานวนเด็ก
นักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. ของแตละปในการพิจารณา
5.การเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ
คารักษาพยาบาล ของครู/ผูดแู ลเด็ก มีความลาชา
เนื่องจากเปนงบประมาณทีจ่ ะตองไดรับการอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการปกครองในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
6.เอกสารทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมิน
ของครู/ผดด. ยังไมครบถวนสมบูรณตามตัวชีว้ ัดที่
กําหนด ทําใหตองมีการตรวจทานแกไขบอยครัง้
7.ครู/ผูดแู ลเด็ก ยังขาดความเขาใจในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมของเด็กเล็ก
ในแตละชวงวัย ภายใน ศพด.
8.การพิจารณาดําเนินการทําสัญญาซื้อ หรือจางตาม
หลักเกณฑและวิธกี าร ของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ยังไมมแี นวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
3.จํานวน ศพด. ที่อยูในความดูแลของเทศบาลมี
จํานวนมาก และไมมีการรวมศูนยทาํ ใหการตรวจสอบ
ดูแล ปรับปรุง ติดตาม ศพด. ใหเปนไปตามมาตรฐาน
อาจมีขอผิดพลาดหรือเกิดความลาชาได
งานพัสดุ
1.การพิจารณาดําเนินการทําสัญญาซื้อ หรือจางตาม
หลักเกณฑและวิธกี าร ของพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ยังไมมแี นวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
2.การพิจารณาตั้งงบประมาณเกี่ยวกับซอมแซม
บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑภายในกองการศึกษาใหอยู
ในสภาพดีพรอมตอการใชงานไมเพียงพอ
งานธุรการ
-ครุภัณฑสาํ นักงานตูเก็บเอกสารสําหรับการจัดเก็บ
เอกสารงานธุรการไมเพียงพอสําหรับการเก็บรักษา
เอกสารงานธุรการและหนังสือสัง่ การอื่นๆ ของ
กองการศึกษา
3. กิจกรรมการควบคุม
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน
การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
2.คูม ือการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาใน
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
3.หนังสือจังหวัดเชียงราย ดวนทีส่ ุด ที่ ชร
0023.4/18012 ลงวันที่ 21 ก.ค. 2560 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
งานบริหารการศึกษา
1.หนังสือสัง่ การ ระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
ในการจัดสรรงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น
2.มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.การประชุมประจําเดือนกองการศึกษา
4.การตรวจนิเทศงานตามตัวชีว้ ัดมาตรฐาน ศพด.
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเงิน
การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
งานพัสดุ
1.พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎ หนังสือสัง่ การ
ที่เกี่ยวของ
2.หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน
3.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ พ.ศ.2559
งานธุรการ
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
2.หนังสื่อสัง่ การที่เกี่ยวของ

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
4.สารสนเทศและการสือ่ สาร
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.ประสานผูบ ริหารการพิจารณาตัง้ งบประมาณ
สําหรับการจัดทํามาตรฐานการสถานศึกษา
2.แจงหนวยงานทีข่ อรับเงินอุดหนุนใหดาํ เนินการ
ชีแ้ จงรายละเอียดการดําเนินการใหถกู ตองตามระเบียบ
หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวของ
3.ประสานกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับ
การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษา
เงินเดือนครู คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินวิทยฐานะ และคาจางประจํา
4.การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน (อาหาร
กลางวัน/อาหารเสริม (นม)) ใหมีการตรวจติดตาม
จํานวนนักเรียนใหเปนปจจุบันเพื่อจัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอ พรอมทัง้ รายงานปญหาอุปสรรคใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรบั ทราบ
งานบริหารการศึกษา
1.มอบหมายให ครู/ผูดแู ลเด็ก เขารับการฝกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิชาการ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
จัดทําตามมาตรฐานสถานศึกษา หรือจัดทําการ
ประเมินผลกิจกรรมการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานที่
กําหนด
2.สํารวจ/สอบถามปญหาและอุปสรรคตางๆ
ในการดําเนินงานของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก ดานงาน
บริหารการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให
มากยิ่งขึ้น

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานบริหารการศึกษา
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2.หนังสือสัง่ การ ระเบียบ ขอกฎหมาย ที่เกี่ยวของ
ในการจัดสรรงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น
งานพัสดุ
-ประสานครู/ผูดแู ลเด็ก ในการพิจารณาวางแผนใน
การจัดซื้อจัดจาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให
มากยิ่งขึ้น
งานธุรการ
-ประสานผูบริหารในการพิจารณาจัดหาพื้นที่
เพิ่มเติมสําหรับจัดเก็บเอกสารงานธุรการของกอง
การศึกษา
5.การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยเจาหนาที่ปฏิบัตงิ าน
ภายในกองการศึกษา พบวา ณ วันที่รายงานพบวาจาก
กิจกรรมทั้งหมด 1 ฝาย 4 กิจกรรม
1.ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.1.งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.งานบริหารการศึกษา
3.งานพัสดุ
4.งานธุรการ
ไมปรากฏความเสี่ยงที่จะนัยสําคัญที่จะตอง
จัดการบริหารความเสี่ยง แตตองบริหารกิจกรรมให
เหมาะสม กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานกิจกรรมตางๆ

ผลการประเมิน / ขอสรุป

แบบ ปย.1
ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิ เ คราะห แ ละตรวจสอบภายในกองการศึก ษา พบวา จากกิ จ กรรมทั้ งหมด 1 ฝ า ย
4 กิจ กรรม ไม ป รากฏความเสี่ ยงที่ จ ะนัยสํ า คั ญ ที่ จ ะต องจั ด การบริห ารความเสี่ ย ง แตตอ งบริ ห ารกิ จ กรรม
ใหเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.การวางแผนการศึกษา และการจัดแผนการพัฒนาการศึกษา การใชจา ยงบประมาณในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กยังไมมีความเหมาะสม
2.กรณีการขอรับเงินอุดหนุนตางๆ ของหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนการจัดทําเอกสารโครงการ
กิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ที่นาํ มาประกอบและใชเปนหลักฐานชีแ้ จงรายละเอียดการดําเนินการ
ไมตรงตามวัตถุประสงคทขี่ อรับการสนับสนุน หรือไมอยูในอํานาจหนาทีข่ อง อปท. ทีจ่ ะดําเนินการได
3.การจัดโครงการทีข่ อรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลไปแลว การรายงานผลการ
ดําเนินการไมชแี้ จงรายละเอียดการดําเนินการตามวัตถุประสงคทขี่ อรับการสนับสนุนที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน
เชน งบประมาณอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอาํ เภอ หรือจังหวัด เปนตน จึงอาจทําใหเกิดความลาชา และผิดพลาด
ในทางบริหารจัดการดานงบประมาณของเทศบาล
4.การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม)) จํานวนนักเรียน
มีการเปลี่ยนแปลงอยูบ อยครัง้ ทําใหการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใชขอมูลจํานวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. ของแตละปในการพิจารณา
5.การเบิกจายเงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ คารักษาพยาบาล ของครู/ผูดูแลเด็ก มีความลาชา
เนื่องจากเปนงบประมาณทีจ่ ะตองไดรับการอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
งานบริหารการศึกษา
1.เอกสารทางวิชาการ เพื่อประกอบการประเมินของครู/ผดด. ยังไมครบถวนสมบูรณตามตัวชี้วัด
ที่กาํ หนด ทําใหตองมีการตรวจทานแกไขบอยครั้ง
2.ครู/ผูดแู ลเด็ก ยังขาดความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมของเด็กเล็กในแตละชวงวัย ภายใน ศพด.
งานพัสดุ
-การพิจารณาดําเนินการทําสัญญาซือ้ หรือจางตามหลักเกณฑและวิธกี าร ของพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใชตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ยังไมมแี นวทาง
ปฏิบัติทชี่ ัดเจนอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได

แบบ ปย.1
ขอสรุปที่ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับกิจกรรม
1.ประสานผูบ ริหารการพิจารณาตัง้ งบประมาณสําหรับการจัดทํามาตรฐานการสถานศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
2.ประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติกับหนวยงานทีข่ อรับเงินอุดหนุนใหดาํ เนินการชีแ้ จงรายละเอียด
การดําเนินการใหครบถวนตรงตามวัตถุประสงค พรอมทัง้ ใหมีการรายงานผลการดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวของ
3.มอบหมายให ครู/ผูดแู ลเด็ก เขารับการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานวิชาการ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ จัดทําตามมาตรฐานสถานศึกษา หรือจัดทําการ
ประเมินผลกิจกรรมการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
4.ประสานกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัด
การศึกษา เงินเดือนครู คาตอบแทนพนักงานจาง เงินเพิ่มคาครองชีพ เงินวิทยะฐานะ และคาจางประจํา
5.การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม)) ใหมีการตรวจ
ติดตามจํานวนนักเรียนใหเปนปจจุบันเพื่อจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ พรอมทั้งรายงานปญหาอุปสรรคให
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้น
6.ประสานครู/ผูดแู ลเด็ก ในการพิจารณาวางแผนในการจัดซื้อจัดจาง และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานใหมากยิง่ ขึ้น

(ลงชื่อ)
(นางสาวรวมพร ลือชัย)
ตําแหนง ผูอาํ นวยการกองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม เทศบาลตําบลยางฮอม

ผูรายงาน

แบบ ปย.1
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม ไดวิเคราะห
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจํา
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม มีพนักงานเทศบาล
โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมจํานวน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
3 คน โดยแบงเปน 1 ฝาย 4 กิจกรรม
พ.ศ. 2544 พบวา
1.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม
งานสงเสริมสุขภาพ
2.งานธุรการ
3.ฝายบริหารงานสาธารณสุข
มีการควบคุมที่เพียงพอ แตยังมีจุดออนที่อาจเกิด
3.1.งานสงเสริมสุขภาพ
เปนความเสี่ยงได คือ
3.2.งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
1.การควบคุม ตรวจสอบ และบังคับใชเทศบัญญัติ
-ลักษณะสภาพพื้นที่อาณาเขตปกครองของเทศบาลมี ทองถิ่นยังไมไดรบั ความรวมมือจากประชาชน
พื้นที่กวาง และมีลักษณะภูมปิ ระเทศติดกับแนวภูเขาสูง หรือผูประกอบในการปรับปรุง และปฏิบัติตาม
ชัน และติดกับถนนสายหลัก (1020) เสี่ยงตอการเกิด คําแนะนําของเจาหนาที่ เชน การควบคุมเหตุเดือดรอน
อุบัติเหตุบอยครั้ง
รําคราญ ออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต เปนตน
2. การประเมินความเสีย่ ง
2.การจัดทําทะเบียนคุมใบอนุญาต การรับเรื่องราว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดลอม
รองทุกขและรองเรียน หรือหนังสือรับรองการแจง ตาม
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีการจัดทําแตไมเปน
-การควบคุม ตรวจสอบ และบังคับใชเทศบัญญัติ
ปจจุบัน
ทองถิ่นยังไมไดรบั ความรวมมือจากประชาชน
3.เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ ยังขาด
หรือผูประกอบในการปรับปรุง และปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาหนาที่ เชน การควบคุมเหตุเดือดรอน ความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
รําคราญ ออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต เปนตน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากไมไดเปนผูป ฏิบัติงาน
พัสดุโดยตรง

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานธุรการ
1.การจัดทําทะเบียนคุมใบอนุญาต การรับเรื่องราว
รองทุกขและรองเรียน หรือหนังสือรับรองการแจง ตาม
พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีการจัดทําแต
ไมเปนปจจุบัน
2.เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ ยังขาด
ความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากไมไดเปนผูป ฏิบัติงาน
พัสดุโดยตรง
3.การจัดทําหนังสือโตตอบ ในเรื่องรองเรียน-รองทุกข
ตางๆ ลาชา เนื่องจากตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเขาไปดําเนินการรวมตรวจสอบขอเท็จจริง
เบื้องตนเพื่อรายงานและทําความเห็นเสนอผูบริหาร
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพ
1.การดําเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือทองที่ (สปสช.) ในสวนของการเงิน
บัญชี พัสดุ และงบประมาณ มีการจัดทําทะเบียน
ควบคุม แตยังไมถูกตองและเปนปจจุบัน
2.กลุมทีข่ อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือทองที่ (สปสช.)
ขาดความรูค วามเขาใจในการดําเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจทีก่ าํ หนด และไมมีการรายงานผลการดําเนินการ

ผลการประเมิน / ขอสรุป
4.การดําเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือทองที่ (สปสช.) ในสวนของการเงิน
บัญชี พัสดุ และงบประมาณ มีการจัดทําทะเบียน
ควบคุม แตยังไมถูกตองและเปนปจจุบัน
5.กลุมทีข่ อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือทองที่ (สปสช.)
ขาดความรูค วามเขาใจในการดําเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจทีก่ าํ หนด และไมมีการรายงานผลการดําเนินการ
6.ไมมีการวางแผนการปองกันหรือเฝาระวัง
กรณีโรคติดตอ และโรคที่ไมติดตอ
7.เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัตงิ านการแพทยฉุกเฉินขาดความ
รับผิดชอบและวินัย ในการปฏิบัติงานทําใหปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามคําสั่งที่กาํ หนด

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
1.ไมมกี ารวางแผนการปองกันหรือเฝาระวัง
กรณีโรคติดตอ และโรคที่ไมติดตอ
2.เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินขาดความ
รับผิดชอบและวินัย ในการปฏิบัติงานทําใหปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามคําสั่งที่กาํ หนด
3.ไมมีการซักซอมหรือจัดเตรียมความพรอมสําหรับ
แผนเผชิญเหตุ กรณีที่มอี ุบัติเหตุ อุบัตภิ ัย
หรือสาธารณภัย
3. กิจกรรมการควบคุม
งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดลอม
1.จัดทําคูม ือ การขออนุญาต การแจงตอใบอนุญาต
2.พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
3.เทศบัญญัติ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
พ.ศ.2556
4เทศบัญญัติ เรื่อง สถานทีจ่ ําหนายและสะสมอาหาร
พ.ศ.2556
5.เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ.2552
6.เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการตลาด
พ.ศ.2552
7.เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหลงเพาะพันธ
ยุงลาย พ.ศ.2558
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แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานธุรการ
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยงานสารบรรณ
พ.ศ.2526
2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพ
1.ประกาศ สปสช. เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่
3) พ.ศ.2558 และหนังสือสัง่ การที่เกี่ยวของ
3.ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
เทศบาลตําบลยางฮอม พ.ศ.2558
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
1.พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552)
2.พรบ.การแพทยฉกุ เฉิน พ.ศ.2551
4.สารสนเทศและการสือ่ สาร
งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดลอม
-ประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบัติตามเทศบัญญัติ
ทองถิ่นและ พรบ.สาธารณสุข เชน การขออนุญาต
จัดตั้งตลาด ใบอนุญาตจําหนายอาหาร ใบอนุญาต
สะสมอาหาร ขออนุญาตเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย กับผูประกอบการ
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แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
งานธุรการ
1.ประชุมซักซอมทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานธุรการ และงานอื่นที่ไดรบั มอบหมาย
2.ประสานผูร องเรียน เพื่อแจงใหไดรบั ทราบ
ขอเท็จจริง แนวทางขอยุติขอ รองเรียน หรือแนวทาง
การปรับปรุงตามคําแนะนําของเจาหนาที่
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพ
-ประชุมซักซอมคณะกรรมการบริหารกองทุน/กลุม
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของกองทุน สปสช.
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
1.ประชาสัมพันธการปองกัน และระงับโรคติดตอ
ตางๆ ใหประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอม และสามารถดําเนินการไดโดยทันที
2.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
ฝกทบทวนการปฏิบัติงานแพทยฉุกเฉิน
3.ประชุมประจําเดือน เพื่อซักซอมแนวทางในการ
ดําเนินงานการปฏิบัติงานแพทยฉุกเฉิน
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แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
5. การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยเจาหนาที่ปฏิบัตงิ าน
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พบวา ณ
วันทีร่ ายงานพบวาจากกิจกรรมทั้งหมด 1 ฝาย
4 กิจกรรม
1.งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดลอม
2.งานธุรการ
3.ฝายบริหารงานสาธารณสุข
3.1.งานสงเสริมสุขภาพ
3.2.งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ไมปรากฏความเสี่ยงทีจ่ ะนัยสําคัญทีจ่ ะตองจัดการ
บริหารความเสี่ยง แตตองบริหารกิจกรรมใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานกิจกรรมตางๆ
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ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะหและตรวจสอบภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พบวาจากกิจกรรม
ทั้งหมด 1 ฝาย 4 กิจกรรม ไมปรากฏความเสี่ยงที่จะนัยสําคัญที่จะตองจัดการบริหารความเสี่ยง แตตองบริหาร
กิจกรรมใหเหมาะสม กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ดังนี้
งานสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดลอม
-การควบคุม ตรวจสอบ และบังคับใชเทศบัญญัติทอ งถิ่นยังไมไดรับความรวมมือจากประชาชน
หรือผูประกอบในการปรับปรุง และปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ เชน การควบคุมเหตุเดือดรอนรําคราญ
ออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต เปนตน
งานธุรการ
1.การจัดทําทะเบียนคุมใบอนุญาต การรับเรือ่ งราวรองทุกขและรองเรียน หรือหนังสือรับรองการ
แจง ตามพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 มีการจัดทําแตไมเปนปจจุบัน
2.เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัสดุ ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการการจัดซือ้ จัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากไมไดเปนผูปฏิบัตงิ านพัสดุ
โดยตรง

แบบ ปย.1
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
งานสงเสริมสุขภาพ
1.การดําเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิน่ หรือทองที่ (สปสช.) ในสวนของ
การเงิน บัญชี พัสดุ และงบประมาณ มีการจัดทําทะเบียนควบคุม แตยังไมถูกตองและเปนปจจุบัน
2.กลุมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือทองที่
(สปสช.) ขาดความรูค วามเขาใจในการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจที่กาํ หนด และไมมีการรายงานผลการดําเนินการ
งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
1.ไมมกี ารวางแผนการปองกันหรือเฝาระวัง กรณีโรคติดตอ และโรคที่ไมติดตอ
2.เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานการแพทยฉกุ เฉินขาดความรับผิดชอบและวินัย ในการปฏิบัติงานทําให
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามคําสั่งทีก่ าํ หนด
ขอสรุปที่ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับกิจกรรม
1.จัดทําโครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธแนวทางการปฏิบตั ิงานตาม พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.2535 และเทศบัญญัติทอ งถิ่นใหประชาชนไดรับทราบ
2.จัดหา/รับโอนเจาหนาที่พสั ดุเพื่อปฏิบัตหิ นาที่ในการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม หรือมอบหมายให
เจาหนาที่ไดเขารับการฝกอบรม เกี่ยวกับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3.กําหนดแนวทางปฏิบัติของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือทองที่ (สปสช.)
ใหพิจารณาดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง ตรวจสอบ ควบคุม โดยใชระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวกับการ
เบิกจายเงิน งานพัสดุ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ มาบังคับใชโดยอนุโลม
4.ประสานกลุมทีข่ อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
หรือทองที่ (สปสช.) สงเสริมใหความรูความเขาใจในการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจที่กาํ หนด และกําหนดใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ซึ่งหากไมมีการดําเนินการในปถัดไปจะไมมีการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ
5.จัดใหมีโครงการอบรมหรือการสงเสริมของกลุม ที่มภี ารกิจการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข เพื่อประสานงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จาก อปท. ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
6.วางแผนการปองกัน หรือเฝาระวัง กรณีโรคติดตอและโรคที่ไมติดตอ และประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน โรงพยาบาลสาธารณสุข อนามัย เปนตน ใหทันตอสถานการณการแพรระบาดโดยเฉพาะ
ในชุมชน สถานศึกษา โรงเรียน หรือศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
7.ใหเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัตงิ านการแพทยฉุกเฉิน ไดมีการรายงานปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อดําเนินการรายงานใหผูบริหารไดทราบตอไป
(ลงชื่อ)

ผูรายงาน

(นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง)
ตําแหนง ผูอาํ นวยการกองสาธารณสุข และสิง่ แวดลอม

แบบ ปย.1
หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
หนวยตรวจสอบภายใน ไดวิเคราะหประเมิน
1.สภาพแวดลอมการควบคุม จํานวน 6 กิจกรรม
1.การตรวจสอบดานการบริหารงบประมาณ
ระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจํา โดย
2.การตรวจสอบดานการเงิน และบัญชี
วิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการ
3.การตรวจสอบดานการจัดเก็บรายได
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
4.การตรวจสอบดานพัสดุ
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
5.การสอบทานประเมินระบบควบคุมภายใน
ภายใน พ.ศ. 2544 พบวา “กิจกรรมงานตรวจสอบใน
6.การใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางปฏิบัติ
1.การตรวจสอบดานการบริหารงบประมาณ
-เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2.การตรวจสอบดานการเงิน และบัญชี
เปนผูดํารงตําแหนงนิติกร โดยมีกําหนดเขาตรวจ
3.การตรวจสอบดานการจัดเก็บรายได
กิจกรรมของเทศบาลตําบลยางฮอมทั้ง 5 สํานัก/กอง
4.การตรวจสอบดานพัสดุ
2.การประเมินความเสีย่ ง
5.การสอบทานประเมินระบบควบคุมภายใน
1.งานตรวจสอบดานตางๆ ไมสามารถเขา
6.การใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางปฏิบัต”ิ
ดําเนินการตรวจสอบไดตามแผนการเขาตรวจ
มีการควบคุมที่เพียงพอ แตยงั มีจุดออนทีอ่ าจเกิด
และไมครอบคลุมในทุกกิจกรรม อาจเกิดขอผิดพลาด เปนความเสี่ยงได
ได
1.งานตรวจสอบดานตางๆ ไมสามารถเขา
2.การดําเนินการตรวจสอบในกิจกรรมทั้ง 6
ดําเนินการตรวจสอบไดตามแผนการเขาตรวจ
กิจกรรม มีการเขาตรวจสอบไมครบถวน และถูกตอง และไมครอบคลุมในทุกกิจกรรมอาจเกิดขอผิดพลาด
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ เนื่องจากเจาหนาที่
ได
ผูรบั ผิดชอบไมมีมาตรฐานกําหนดตําแหนงในการ
2.การดําเนินการตรวจสอบในกิจกรรมทั้ง 6
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตรวจสอบภายในโดยตรง
กิจกรรม มีการเขาตรวจสอบไมครบถวน และถูกตอง
อาจทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจอาจ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ เนื่องจากเจาหนาที่
เกิดความผิดพลาดได
ผูรบั ผิดชอบไมมีมาตรฐานกําหนดตําแหนงในการ
3.การจัดทําเอกสารตรวจประเมินระดับ สํานัก/ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตรวจสอบภายในโดยตรง
กอง ไมมีการพิจารณาแกไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในป อาจทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงานรับตรวจอาจ
ที่ผา นมาอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
เกิดความผิดพลาดได

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
3.การจัดทําเอกสารตรวจประเมินระดับ สํานัก/
3.กิจกรรมการควบคุม
1.ระเบียบ ขอกฎหมาย ขอทักทวงของ สตง. ศาล กอง ไมมีการพิจารณาแกไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปที่
ปกครอง หรือหนังสือสั่งการตางๆ ของกรมสงเสริม ผานมาอาจทําใหเกิดขอผิดพลาดได
การปกครองสวนทองถิ่น
2.ระเบียบ ขอกฎหมาย ผลการเขาตรวจสถานะ
การเงินการคลัง และหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวของ
4.สารสนเทศและการสือ่ สาร
1.ประสานกับเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของและผูบริหาร
ทองถิ่น ในการประชุมเพื่อใหทราบถึงความตองการ
กรอบอัตรากําลังในตําแหนงผูช ว ยเจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในเพิ่มในหนวยตรวจสอบภายใน
2.ระเบียบ ขอกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการตางๆ
ถาไมทราบแนวทางปฏิบัติทชี่ ัดเจน มีการสอบถามไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ศาลปกครอง ทองถิ่นจังหวัด ทองถิ่นอําเภอ
เปนตน
3.ประสานผูบ ริหารในการพิจารณาดําเนินการ
แกไขตามคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะ ของเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน
5.การติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงาน
(เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน)พบวา ณ วันทีร่ ายงาน
กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน
1.การตรวจสอบดานการบริหารงบประมาณ
2.การตรวจสอบดานการเงิน และบัญชี
3.การตรวจสอบดานการจัดเก็บรายได

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ขอสรุป
4.การตรวจสอบดานพัสดุ
5.การสอบทานประเมินระบบควบคุมภายใน
6.การใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางปฏิบัติ
ไมพบจุดออน ทีม่ ีนัยสําคัญ ทีท่ ําใหไมบรรลุ
วัตถุประสงคในการปฏิบัติงานแตมคี วามเสี่ยงที่จะตอง
ดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสมกับกิจกรรมการ
ควบคุม
ผลการประเมินโดยรวม
จากการวิเคราะหสํารวจ และตรวจสอบภายในพบวา มีความเสี่ยงในกิจกรรมทั้งหมดของหนว ย
ตรวจสอบภายใน ทั้ ง 6 กิจ กรรม ซึ่ งจะตองดํา เนินการปรั บ ปรุ ง และบริ ห ารความเสี่ ยงให เหมาะสมกับ การ
ปฏิบัติงาน
1.การตรวจสอบดานการบริหารงบประมาณ
2.การตรวจสอบดานการเงิน และบัญชี
3.การตรวจสอบดานการจัดเก็บรายได
4.การตรวจสอบดานพัสดุ
5.การสอบทานประเมินระบบควบคุมภายใน
6.การใหขอเสนอแนะ หรือแนวทางปฏิบัติ
ขอสรุปที่ควรปรับปรุงใหเหมาะสมกับกิจกรรม
1.การดําเนินการตรวจสอบหนวยงานรับตรวจ ประสานกับเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของและผูบริหาร
ทองถิ่นใหมีการมอบหมายกําหนดผูป ฏิบัติงานเพิ่มเติมในตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เพื่อใหสามารถเขา
ตรวจสอบไดตรงตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปไดครบทุกกิจกรรม และตามกําหนดระยะเวลา
2.เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานตรวจสอบภายในยังขาดความรูค วามเขาใจในการดําเนินการตรวจสอบ
กิจกรรมตางๆ ของหนวยรับตรวจ
3.ระเบี ยบ ข อกฎหมาย หรื อหนัง สื อสั่ ง การตา งๆ ถา ไม ท ราบแนวทางปฏิ บั ติที่ ชัดเจนให มี
การสอบถามไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํา นักงานตรวจเงินแผนดิน ศาลปกครอง ทองถิ่นจังหวัด ทองถิ่น
อําเภอ เปนตน
4.ประสานผูบ ริหารในการพิจารณาดําเนินการแกไขตามคําแนะนํา หรือขอเสนอแนะ ของ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
(ลงชื่อ)
(นายจิราณุวัฒน เสียงดัง)
ตําแหนง
นิติกร
ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน

ผูรายงาน

ปย.2
สํานักปลัด เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
1.งานบริหารทั่วไป
-รายงานการประชุมวิชาการ
ประจําเดือน
-การเตรียมขอมูล สถิติ การรายงาน
การวางแผน การติดตามนัดหมาย
-การจัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยสํานักงานเทศบาล
-การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับงานบริการประชาชน
-การสงเสริม ประสานงาน การ
ทองเที่ยว และขอมูลประวัติศาสตร
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
-การจัดเตรียมงานเลือกตั้ง
-ระบบศูนยขอมูลเลือกตั้งผูบ ริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่นและทะเบียน
อปท. (http://ele.dla.go.th/)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.การประชุมพนักงาน
เทศบาลประจําเดือน
3.พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.
2540
4.พรบ.เทศบาล
พ.ศ.2496 (แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552)
5.ระบบศูนยขอมูล
การเลือกตั้งผูบริหาร
สมาชิกสภาทอ งถิ่น
http://ele.dla.go.th

1.การประชุมพนักงาน
สามารถใชสําหรับการแจง
ติดตาม หรือรับทราบ
แนวทางปฏิบัติตาม
แนวทางของรัฐ หรือตาม
นโยบายของผูบริห าร
รวมถึงปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
2.กํากับดูแลใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจัดทํา
รวบรวมขอมูลทองเที่ยว
ขอมูลการเลือกตั้งผูบ ริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวของให
ครบถวน

1.การจัดทําเกี่ยวกับขอมูล
สถิติ รายงาน ขอมูลการ
ทองเที่ยว หรือการ
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ของเทศบาลตําบล
ยางฮอม สําหรับใชเปน
ขอมูลใหบริการประชาชน
ยังไมครอบคลุมและ
ชัดเจน
2.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ประจําศูนยขอมูลขาวสาร
ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ยัง
ขาดความรูความเขาใจใน
การพิจารณาตามระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.มอบหมายใหเจาหนาที่
จัดทําเกี่ยวกับขอมูล สถิติ
รายงาน ขอมูลการ
ทองเที่ยว ใหครบถวนและ
เปนปจจุบันเพื่อใหบริการ
ประชาชน
2.ประสานผูบริหารในการ
พิจารณามอบหมาย
เจาหนาที่เกี่ยวของเขารับ
การอบรมรับทราบ
แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540

ภายในปงบประมาณ
2561
นางรัฎชฎารักษ
เนตรนันชัย
นักจัดการงานทั่วไป

-ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
-ศูนยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
3.การควบคุม ดูแล
รวบรวม และบันทึกขอมูล
ในระบบศูนยขอมูลการ
เลือกตั้งผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น และทะเบียน
อปท. ผานเว็บไซต
http://ele.dla.go.th ยังไม
ครบถวนสมบูรณเนื่องจาก
ระบบของกรมสงเสริม
ปกครองทอ งถิ่นมีเหตุ
ขอขัดของจากการใชงาน

การปรับปรุง
การควบคุม
3.กํากับดูแลเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบการบันทึก
ขอมูลในระบบศูนยขอมูล
การเลือกตั้งผูบ ริหาร
สมาชิกสภาทอ งถิ่น
และทะเบียน อปท. ผาน
เว็บไซต http://ele.dla.go.th
ตรวจติดตามใหเปน
ปจจุบนั

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
2.งานธุรการ
-ทะเบียนงานสารบรรณ หนังสือ
รับ-สง ประกาศ คําสั่ง
-การควบคุมดูแลการลาของ
พนักงานเทศบาล
-บันทึกขอมูลกลางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (Info)
-การจัดเตรียม และจัดทําฏีการ
เบิกจาย ดังนี้
1.ฏีกาเบิกจายเงิน เดือน/
คาตอบแทน ผูบริหาร สมาชิกสภา
2.ฏีกาเบิกจายเงิน เดือน/เงินประจํา
ตําแหนง/เงิน เพิ่มตางๆของพนักงาน
เทศบาล
3.ฏีกาเบิกจายคาตอบแทน/เงิน เพิ่ม
ตางๆของพนักงานจาง

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.ดําเนินกิจกรรม 5.ส
เพิ่มพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร
3.ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แกไข
เพิ่มเติม
4.แบบเบิกจายวัสดุ
สํานักงานสํานักปลัด
5.พรบ.การอํานวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.
2558

การประเมินผล
การควบคุม

1.จัดเก็บขอมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส
2.จัดทําทะเบียนควบคุม
การเบิกจายวัสดุสํานักงาน
สํานักปลัด
3.ประชาสัมพันธคูมือ
ประชาชนในภารกิจของ
เทศบาล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.พื้นที่สําหรับการจัดเก็บ
และรักษาเอกสารราชการ
สําคัญมีไมเพีย งพอ
2.การควบคุมการเบิก-จาย
วัสดุสํานักงานภายใน
สํานักปลัด ฟุมเฟอยไม
เปนไปโดยประหยัด
เนื่องจากสํานักปลัดมี
ภารกิจดานการบริการ
หลายสวนงาน
3.การประชาสัมพันธการ
จัดทําคูมือประชาชนการ
ใหบริการของเทศบาล
สําหรับอํานวยความ
สะดวกในการใหบริการ
ประชาชน ยังไมไดรับ
ความสนใจ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.จัดเก็บขอมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อให
ประหยัดพื้นที่ และงายตอ
การสืบคน
2.กําหนดและจัดทํา
แผนการควบคุมการ
เบิกจายวัสดุสํานักงาน
ภายในสํานักปลัด ให
เหมาะสมและประหยัด
และปรับปรุงขอมุลการ
เบิกจายวัสดุใหเปน
ปจจุบนั

ภายในปงบประมาณ
2561
นางสุภาพร เภารัตน
เจาพนักงานธุรการ

หมายเหตุ

-ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
4.ฏีกาเบิกจายเบี้ยประชุม/คา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
/คาเชาบาน/เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร/เงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาล/เดินทางไปราชการ
-การควบคุมการเบิกจายพัสดุของ
สํานักปลัด
-การกํากับ ดูแล การใชยานพาหนะ

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
3.งานวิเคราะหนโยบายและแผน
-การจัดประชาคมเพื่อใหประชาชน
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เชน
การจัดทําแผนพัฒนาสามป
-การดําเนินการของคณะกรรมการฯ
โดยพิจารณาจาก
1.รายงานการประชุมของ
คณะกรรมการฯ
2.ติดตามการนําผลการดําเนินการ
โครงการสําคัญไปจัดทํา
-การบันทึกขอมูลในระบบ
สารสนเทศของ อปท. (E-Plan)
-การบันทึกขอมูลในระบบบัญชีของ
อปท. (E-lass)
-การจัดเตรียมเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
-การโอนเงินและเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อปท.
พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559
3.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยวิธีการ
งบประมาณของ อปท.
พ.ศ.2541 (แกไข
เพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543)

การประเมินผล
การควบคุม

1.การจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป ใหใชเปน
ฐานขอมูลระบบบันทึก
บัญชีของ อปท. (E-lass)
2.สงเสริมการจัดทําแผน
ชุม ใหถูกตองตาม
วัตถุประสงค และความ
ตองการของประชาชน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.จํานวนโครงการของ
หมูบานที่สงมา เพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
(2561-2564) มีจํานวน
โครงการมากเกินความ
จําเปน และไมได
เรียงลําดับความสําคัญ
ตามความจําเปน เรงดวน
หรือความตอเนื่องของ
โครงการ
2.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบยัง
ขาดความรูความเขาใจใน
การพิจารณาดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
และอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประชาสัมพันธแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดทํา
โครงการของหมูบานที่สง
มาเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยใหมีการ
เรียงลําดับความสําคัญ
ตามความจําเปนเรงดวน
หรือความตอเนื่องของ
โครงการ ใหเปนระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาของ
อปท. พ.ศ.2548 (ฉบับที่
2) พ.ศ.2559
2.วางแผนการดําเนินงาน
ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปใหถูกตอครบถวน
โดยใหแตละสํานัก/กอง
เปนผูตรวจสอบทานอีก
ครั้ง

ภายในปงบประมาณ
2561
นางกชพร หลักคํา
นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน

หมายเหตุ

1.ประชาสัมพันธ
แนวทางปฏิบัติใน
การจัดทําโครงการ
ของหมูบานที่สงมา
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น โดยใหมีการ
เรียงลําดับ
ความสําคัญตาม
ความจําเปนเรงดวน
หรือความตอเนื่อง
ของโครงการ ใหเปน
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาของ
อปท. พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
- สอบทานกิจกรรมของโครงการวา
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ
- เปรียบเทียบแผนดําเนินการ
ประจําปกับแผนพัฒนา ในการ
กําหนดโครงการตางๆ ในสวนที่
เกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่นและ
อํานาจหนาที่ของ อปท.

การควบคุมที่มีอยู
4.หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 5797 ลง
วันที่ 10 ต.ค. 59
เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาสี่
ป (พ.ศ.2561-2564)
ขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่นฯ
5.ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.
2560 ของ อปท.

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
3.ไมมีการวางแผน
ดําเนินงานกอนการ
พิจารณาโอนเงิน
งบประมาณ หรือ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงตาม
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป เปนเหตุ
ทําใหมีการโอนเงิน
งบประมาณ หรือ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
บอยครั้ง
4.ขอสั่งการ หรือหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวกับการ
จัดเตรียมทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําป มีการแจง
แนวทางปฏิบัติลาชา และ
อาจทําใหเกิดขอผิดพลาด

การปรับปรุง
การควบคุม
เพื่อลดปญหาการโอนเงิน
งบประมาณ หรือ
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
บอยครั้ง
3.ประสานผูบริหารในการ
พิจารณามอบหมายให
เจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมแนวทาง
ปฏิบัติงานกฎหมายที่
เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่
ขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่น

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
2.โครงการเงิน
อุดหนุนใหมีการ
ปฏิบัติหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 5797
ลงวันที่ 10 ต.ค. 59
เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํา
แผนและประสาน
แผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564)
ขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่นฯ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
5.การบันทึกขอมูลใน
ระบบบันทึกบัญชีของ
อปท. (E-lass) สําหรับเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปลาชา
เนื่องจากการบันทึกขอมูล
ในระบบมีขอผิดพลาดอยู
บอยครั้ง

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
4.งานการเจาหนาที่
-วิเคราะหวางแผนทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากําลัง 3 ป และการการ
ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 3 ป
-ตรวจสอบกระบวนการสรรหา
สอบคัดเลือก การสอบแขงขัน การ
โอน-ยาย การเลื่อนระดับ ของ
พนักงานเทศบาล
-การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนง
และอัตราเงิน เดือน
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป
-การจัดทําทะเบียนประวัติการรับ
ราชการของพนักงานเทศบาล
-การบันทึกขอมูลบุคคลในระบบ
บัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(e-Lass)
-การจัดเตรียมเอกสารการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริย าภรณ

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ และระเบียบของ
กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
บริหารบุคคลทอ งถิ่น
3.พรบ.บริหารงาน
บุคคลทองถิ่น
พ.ศ.2540
4.แนวทางการขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

การประเมินผล
การควบคุม

1.จัดทําระบบขอมูลของ
บุคลากรของ อปท. (LHR)
2.ศึกษาแนวทางปฏิบัติใน
เว็บไซตกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น หัวขอ
“หนังสือราชการ”
www.dla.go.th
3.ประสานผูบริห าร
พิจารณามอบหมายให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเขา
รับการศึกษาอบรมในงาน
ที่เกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การแจงแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
ของกรมสงเสริมปกครอง
สวนทองถิ่นมีความลาชา
อาจทําใหเกิดขอผิดพลาด
ได
2.การพิจารณาจัดทําแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปของ
เจาหนาที่ยังขาดความ
เขาใจในการพิจารณา
ดําเนินการตามแนวทางที่
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด
3.การรวบรวมเอกสาร
เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับการขอ
พระราชทานเครื่องราชฯ
ลาชาเนื่องจากไมมี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ ติดตามและ
ปรับปรุง ระเบียบ ขอ
กฎหมาย ใหเปนไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่กรม
สงเสริมการปกครอง
กําหนด หรือทองถิ่น
จังหวัด
2.ประสานผูบริหารในการ
พิจารณามอบหมายให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเขา
รับการศึกษาอบรมในงาน
ที่เกี่ยวกับงานบริหาร
บุคคล
3.ประชุมชี้แจงขอมูล
บุคลากรสําหรับแนวทาง
ในการพิจารณาตรวจสอบ
ประเมินตามตัวชี้วัดให
ครบถวนถูกตอง

ภายในปงบประมาณ
2561
น.ส.รัชนีกรณ ธิทะ
นักทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ

-มอบหมายให
เจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรม
ปฏิบัติงานดานการ
บริหารบุคคล

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
5.งานนิติการ
-การพิจารณา ตีความ ตอบขอ
หารือ หรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับ
ระเบียบของทางราชการที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของ
หนวยงาน หรือการวินิจฉัยปญหา
กฎหมาย
-การพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่
เกี่ยวของ
-การพิจารณาตรวจสอบการจัดทํา
นิติกรรมหรือ เอกสารที่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย
-รวบรวมขอเท็จจริง และ
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการทาง
คดีความแพง/อาญา และความรับ
ผิดทางละเมิด
-การดําเนินการทางวินัยพนักงาน
เทศบาลและการรองทุกขหรือการ
อุทธรณ

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.ติดตามระเบียบ
กฎหมายที่มีการ
ปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลง ใหเปน
ปจจุบนั รวมถึงขอ
ทักทวงตางๆ จาก
หนวยงานตรวจสอบ
เชน สตง. ปปช.
เปนตน
3.ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการ
ตางๆ
4.พรบ.เทศบาล พ.ศ.
2496 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552)

การประเมินผล
การควบคุม

1.ศึกษาแนวทางปฏิบัติใน
เว็บไซตกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น หัวขอ
“หนังสือราชการ”
www.dla.go.th
2.สามารถประสาน
หนวยงานที่กํากับดูแล
อปท. เชน อําเภอ จังหวัด
ฯลฯ
3.สามารถใหความเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
สภาของเทศบาลใหเปนไป
ตามระเบียบระเบียบ
ขอบังคับการประชุมสภา
ไดอยางถูกตอง และ
เรียบรอย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.เจาหนาที่ยังขาดความ
รูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติ หรือ
หลักเกณฑในการพิจารณา
ตีความ หรือวินิจฉัยปญหา
ขอกฎหมาย ตามระเบียบ
ขอบังคับ หรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของอํานาจ
หนาที่ของทองถิ่น หรือมี
ผลตอการดําเนินงานอปท.
เชน พรบ.การจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ พ.ศ.2560
เปนตน
2.การพิจารณาตรวจสอบ
และรวบรวมขอเท็จจริง
เพื่อดําเนินการแกไข
ปญหา ไมเปนไปตาม
หวงเวลาที่กําหนดไวใน
ระยะเวลาการลดขั้นตอน

การปรับปรุง
การควบคุม

-ประสานผูบริหารในการ
พิจารณามอบหมายให
เจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมแนวทาง
ปฏิบัติงานกฎหมายที่
เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่
ขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่น

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.กําชับเจาหนาที่ให
มีการปรับปรุง
นายจิราณุวัฒน เสียงดัง ระเบียบ ขอกฎหมาย
นิติกร
ที่เกี่ยวของ
2.ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
ภายในปงบประมาณ
2561

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
-การรับเรื่องรองทุกข รองเรียน ของ
ศูนยดํารงธรรม ศูนยยุติธรรมชุมชน
-การดําเนินงานที่เกี่ยวกับการ
ประชุมสภาเทศบาล เชน
การเรียกประชุม การกําหนดนัด
ประชุม เปนตน

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
6.งานพัฒนาชุมชน
-การสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และการมีสวนรวมของชุมชน
-การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ
ของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน และ
ภูมิปญญาทอ งถิ่น
-การฝกอบรม สงเสริมและ
สนับสนุนดานอาชีพที่เหมาะสมแก
ประชาชนในชุมชน
-การสงเสริมและสนับสนุนการ
รวมกลุม การจัดตั้งองคกร หรือ
สรางเครือขายประชาชน

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.พรบ.เทศบาล พ.ศ.
2496 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552)
3.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559

1.สามารถพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพ
การจัดทําโครงการสงเสริม
ใหกลุมอาชีพ ดําเนินการ
ใหถูกตองตามแนวทางการ
ปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
2.มีการตรวจติดตามการ
ดําเนินโครงการที่ขอรับเงิน
อุดหนุนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.โครงการอบรมเพื่อ
สนับสนุนดานอาชีพที่
เหมาะสมกับชุมชน ยัง
ขาดความตอเนื่องในการ
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ
2.การรวมขององคกร/
กลุม/ชุมชน ซึ่งไดจัดตั้งขึ้น
ยังไมมีความเขมแข็ง ขาด
การสงเสริมกระบวนการ
เรียนรู และมีสวนรวมของ
ชุมชนในการบริหาร
จัดการ ทําใหการ
ดําเนินงานไมตอเนื่อง

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการสงเสริม
อาชีพใหประชาชน ถึงการ
จัดทําโครงการสงเสริม
อาชีพตางๆ ใหไมซ้ําซอน
กับหนวยงานอื่น
2.ประชาสัมพันธการ
สงเสริมใหกลุมองคกร
ประชาชนที่มีความเข็ม
แข็งไดมีการรวมกลุมและ
ดําเนินการจดทะเบียนให
ถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ภายในปงบประมาณ
2561
นายไกลวรรณ ธิวงศ
นักพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ

1.กําชับเจาหนาที่ให
ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
โครงการภายหลัง
จากแลวเสร็จ
2.โครงการสงเสริม
อาชีพตางๆ ใหมีการ
รายงานผล
ดําเนินการทุกครั้งที่
เสร็จสิ้นโครงการ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
7.งานสวัสดิการสังคม
-การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคม
-การจัดเตรียมเอกสารการสังคม
สงเคราะหและสวัสดิการ เชน เบี้ย
ผูสูงอายุ เบี้ยผูพิการ ผูติดเชื้อเอดส
เปนตน
-การพิจารณาจัดเตรียมเอกสาร
เกี่ยวกับการสงเคราะห
ผูยากไร
-การดําเนินงานเกี่ยวกับอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุ (อผส.)

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย
หลักเกณฑการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพของ อปท.
พ.ศ.2548
3.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของ อปท.
พ.ศ.2552
4.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จายเงินเบี้ยความ
พิการใหคนพิการของ
อปท. พ.ศ.2553
ประกอบกับหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ

การประเมินผล
การควบคุม

-สามารถดําเนินการแกไข
ปรับปรุงเกี่ยวกับ
สวัสดิการผูดอยโอกาส
ผูปวยติดเชื้อ ผูสูงอายุ
ผูพิการ ฯลฯ ไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และทัน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.ผูมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ
มีการแจงเปลี่ยนแปลง
วิธีการรับเงินสด หรือโอน
เขาบัญชีอยูบอยครั้งทําให
อาจเกิดขอผิดพลาดได
2.อปท. การดําเนินการ
จายเบี้ยยังชีพฯ ใหกับผูมี
สิทธิ โดยใชจายจากเงิน
สะสมไปพลางกอน ไมได
รับการจัดสรรงบประมาณ
กลับคืน ทําใหเกิดปญหา
ดานสถานะการคลัง
3.การประสานงาน
ระหวางหนวยงาน
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
เบี้ยยังชีพฯ กรณีผูมีสิทธิ
แจงยายที่อยูระหวาง
ปงบประมาณ โดยขอใช
สิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ณ ที่อยูแหงใหมยังมีความ
ลาชา อาจเกิดขอผิดพลาด
ได

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประชาสัมพันธ
หลักเกณฑ และวิธี
ปฏิบัติการลงทะเบียนผูมี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ และเบี้ยความ
พิการของ อปท. ในการ
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพตางๆ
2.ประสานงานระหวาง
หนวยงาน เกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ
กรณีผูมีสิทธิแจงยายที่อยู
ระหวางปงบประมาณ
โดยขอใชสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
ณ ที่อยูแหงใหมยังมีความ

ภายในปงบประมาณ
2561
นายไกลวรรณ ธิวงศ
นักพัฒนาชุมชน

หมายเหตุ

1.มอบหมายให
เจาหนาที่มีการ
ตรวจสอบ ตรวจทาน
เพื่อใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว
2.ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
8.งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
-การดําเนินการปองกันและบรรเทา สําปลัด ที่ 770/2560
สาธารณภัย ชวยเหลือผูประสพภัย ลว. 2 ต.ค. 2560
ตรวจตรา รับแจงเหตุภัยพิบัติตางๆ 2.ติดตามและเฝาระวัง
-การจัดทําแผนปองกันและบรรเทา กรณีภัยธรรมชาติ
สาธารณภัย กอนเกิดภัย ขณะเกด ตางๆ ตามชวงฤดูกาล
ภัย และหลังเกิดภัย
พรอมแจง
-การจัดเตรียมยานพาหนะสําหรับ ประชาสัมพันธให
การใหความชวยเหลือ เชน
ประชาชนไดรับทราบ
รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา เปนตน
ลวงหนา
-การฝกอบรม อปพร. อาสาปอ งกัน 3.แผนปองกันและ
ไฟปา
บรรเทาสาธารณภัย
-การรับขอรอ งเรียน รองทุกข
เทศบาลตําบล
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผู
ยางฮอม พ.ศ.2558
ประสพภัย เชน ประมง การปศุสัตว 4.ตั้งงบประมาณ
และการเกษตร
สําหรับการซอมบํารุง
หรือจัดหา วัสดุ
อุปกรณที่ใชสําหรับ
การชวยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย
ใหอยูในสภาพพรอม
ใชงาน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.แผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลตําบล
ยางฮอม พ.ศ.2558
สามารถทําใหเจาหนาที่
ชวยเหลือผูประสบภัยได
อยางถูกตองและรวดเร็ว
2.สามารถประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของใน
การดําเนินการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได
อยางรวดเร็ว
3.สามารถจัดหาวัสดุ
อุปกรณที่ใชสําหรับการ
ชวยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัย เหมาะสมกับ
สภาพภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
และมีจํานวนที่เพียงพอตอ
การเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตางๆ

1.สภาพพื้นที่ของตําบล
ยางฮอม อยูในพื้นที่เสี่ยง
ตอการเกิดสาธารณภัยเชน
น้ําทวม ดินถลม
แผนดินไหว ภัยหนาว ไฟ
ไหม เปนตน
2.ไมมีการซักซอมแนว
ทางการชวยเหลือ
เพื่อดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนปองกันและ
บรรเทาสาธาณภัยของ
เทศบาล
3.วัสดุ อุปกรณที่ใช
สําหรับการชวยเหลือ
ขาดการบํารุงรักษาใหอยู
ในสภาพพรอมใชงาน เชน
รถดับเพลิง สายดับ เพลิง
เปนตน

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประชาสัมพันธติดตาม
และเฝาระวังกรณีภัย
ธรรมชาติตางๆ ตามชวง
ฤดูกาลพรอม ทั้งแจงให
ประชาชนไดรับทราบ
เบอรโทร/สายดวน ของ
เทศบาล 053-606442
หรือ 053-606223 ตอ 18
หรือ 1669 เพื่อประโยชน
ในการขอรับการชวยเหลือ
2.ปรับปรุงแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให
มีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และความเสี่ยงใน
กรณีการเตรียมการรับมือ
สาธารณภัยในรูปแบบ
ตางๆ

ภายในปงบประมาณ
2561
นายศุภชัย กาบทอง
จพง.ปอ งกันฯ

หมายเหตุ

1.ปรับปรุงแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยใหมี
ความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และความ
เสี่ยงในกรณีการ
เตรีย มการรับมือสา
ธารณภัยในรูปแบบ
ตางๆ
2.ประสานผูบริหาร
ในการพิจารณาซอม
บํารุง หรือจัดหา
วัสดุอุปกรณที่ใช
สําหรับการชวยเหลือ
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน และ
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู
5.หนังสือจังหวัด
เชียงราย ที่ ชร
0023.3/15021 ลง
วันที่ 17 มิ.ย. 2559
เรื่อง แนวทางการใช
จายงบประมาณเพื่อ
ชวยเหลือประชาชน
กรณีเกิดสาธารณภัย
ของ อปท.
6.ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนิน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
4.การพิจารณาใหความ
ชวยเหลือผูประสพภัยใน
ดานการเกษตร ดาน
คุณภาพชีวิต ดาน
โรคติดตอ ไมสามารถ
ดําเนินการชวยเหลือได
โดยทันที เนื่องจากมี
หนวยงานที่รับผิดชอบ
แลว

การปรับปรุง
การควบคุม
3.มอบหมายใหเจาหนา
ผูรับผิดชอบที่ศึกษา
แนวทางปฏิบัติงานในการ
พิจารณาใหความ
ชวยเหลือผูประสพภัยใน
ดานการเกษตร ดาน
คุณภาพชีวิต ดาน
โรคติดตอ เพื่อดําเนินการ
ใหความชวยเหลือตาม
อํานาจหนาที่ ตาม
แนวทางการใชจาย
งบประมาณเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสา
ธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
9.งานประชาสัมพันธ
-การเผยแพรขาวสารความรู
เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือผลงาน
ของหนวยงานหรือนโยบายของ
รัฐบาล
-การจัดทําและผลิตสื่อสิ่งพิมพ
เอกสารบทความ และรายงานตางๆ
เชน วารสาร รายงานประจําป และ
คูมือตางๆ
-การพัฒนา ปรับปรุง และดูแล
ระบบอินเตอรเน็ต
www.yanghom.go.th ใหเปน
ปจจุบนั
-จัดทําเอกสารหรือสื่อนําเสนอ
ผลงานตางๆ ของสํานัก/กอง
-ใหการตอนรับ ใหคําแนะนํา
บริการใหความชวยเหลือผูมาติดตอ
ราชการ

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.ชองทางการ
ประชาสัมพันธเพื่อให
ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลหลากหลาย เชน
แผนพับ วิทยุชุมชน
ตูรับขอคิดเห็น
จุดประชาสัมพันธ
website Facebook
Line เปนตน

การประเมินผล
การควบคุม

-เพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธเพื่อให
ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูล กิจกรรมที่
หลากหลาย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธเพื่อ
เผยแพรผลการดําเนินงาน
ของเทศบาล ผานสื่อ
สารสนเทศประเภทตางๆ
ไปยังประชาชนยังไมไดรับ
ความสนใจ
2.เจาหนาที่ยังขาดทักษะ
ในการนําเสนอ ตอนรับ
หรือปฏิบัติหนาที่พิธีกร ใน
กิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาล
3.การดูแลขอมูลในการ
จัดทําระบบอินเตอรเนต
(www.yanghom.go.th)
ลาชายังไมเปนปจจุบนั
เนื่องจากตองสงขอมูลผาน
ผูดูแลระบบ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.เผยแพรกิจกรรมตางๆ
ของเทศบาลทางเวบไซต
www.yanghom.go.th
2.ประชาสัมพันธศูนย
ขอมูลขาวสาร โดยจัดเก็บ
เปนไฟลอิเล็กทรอนิกสให
งายตอการคนหาและ
ใหบริการประชาชน เชน
PDF/Word/Excel

ภายในปงบประมาณ
2561
นางบัวทิพย อูปคํา
นักประชาสัมพันธ

-กําชับใหเจาหนาที่
พิจารณาปรับปรุง
การประชาสัมพันธ
ใหเปนปจจุบัน

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
10.งานทะเบียนราษฎร
-การดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฯ เชน การแจงเกิด
การแจงตาย การแจงยายเขา-ออก
ฯลฯ
-การดําเนินการเกี่ยวกับการ
กระบวนการขอสัญชาติ หรือ
แรงงานตางดาว
-การจัดทําทะเบียนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.คูมือประชาชน
กระบวนงานที่
เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎรในการยื่นคําขอ
ตางๆ
3.พรบ.ทะเบียน
ราษฎร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2551
4.กฏกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการแจงเกิด
หรือตายตอนาย
ทะเบียนแหงทองที่อื่น
พ.ศ.2551
5.ระเบียบ
ขอกฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

การประเมินผล
การควบคุม

1.สามารถลดขั้นตอนการ
ใหบริการเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนราษฯ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.สงเสริมใหป ระชาชน
ไดรับทราบถึงกฏหมาย
ทั่วไปที่ใชในชีวิตประจําวัน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.ไมมีการประชาสัมพันธ
การใชเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับ
งานทะเบียนราษฯ
ไมครบถวนทําใหลาชา
2.การสอบสวนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฯ ผูรับบริการไมมี
หลักฐานที่เพียงพอในการ
นํามาแสดง หรือไม
ครบถวน สําหรับ
ประกอบการพิจารณาของ
เจาหนาที่ทําใหเกิดความ
ลาชา

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประสานกับอําเภอฝาย
งานทะเบียน และบัตรใน
การดําเนินงาน
2.ประชาสัมพันธชี้แจง
วิธีการขั้นตอนรวมทั้ง
หลักฐานในการยื่นคําขอ
ตางๆ ของการปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎรใหกับ
ประชาชน

ภายในปงบประมาณ
2561
นายนิสิต ผลมาก
นักจัดการงาน
ทะเบียนฯ

หมายเหตุ

-มอบหมายให
เจาหนาที่มีการ
ตรวจสอบ ตรวจทาน
เพื่อใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
11.งานรักษาความสงบเรียบรอย
-การรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความมั่นคงในพื้นที่ตําบลยางฮอม
-การตรวจสอบ จัดระเบียบตลาดสด
หาบเร แผงลอย กิจการที่นารังเกียจ
และอาจเปนอัน ตรายตอสุขภาพ
-การควบคุม ตรวจสอบและ
ดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ
ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
-ติดตอประสานงาน ใหการ
สนับสนุน การดําเนินการตางๆ ที่
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย ละความมั่นคง
ของหนวยงานราชการ หรือ
ภาคเอกชน
-การวางแผนและจัดทําทะเบียน
ผูคา
-งานฝกอบรมพัฒนาบุคลากรดาน
การจารจร

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงานสํานัก
สําปลัด ที่ 770/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.พรบ.เทศบาล พ.ศ.
2496 (แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ.
2552)
3.พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.2535
4.กําชับใหเจาหนาที่
ปฏิบัติ พรอมทั้ง
ประชาสัมพันธการ
บังคับใช ตาม
กฎหมายวาดวยการ
รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบ
เรียบรอยของ
บานเมือง การควบคุม
ตรวจสอบและ
ดําเนินการใหเปนไป
ตามเทศบัญญัติ
ทองถิ่น

การประเมินผล
การควบคุม

-สรางความเขาใจแก
ประชาชน ผูประกอบการ
ในวิธกี ารขั้นตอน
การควบคุมตรวจสอบของ
เจาหนาที่ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือ ง การควบคุม
ตรวจสอบและดําเนินการ
ใหเปนไปตามเทศบัญญัติ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การควบคุมตรวจสอบ
และจัดระเบียบในตลาด
สด หาบเร แผงลอย
รวมทั้งกิจการคา ไม
สามารถบังคับและปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวของไดโดยทันที
2.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขาดความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.ประสานหนวยงาน
จังหวัด และอําเภอในการ
รักษาความสงบเรียบรอย
และความมั่นคงปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ
2.ประชาสัมพันธแนวทาง
ปฏิบัติในการตรวจสอบ
จัดระเบียบตลาดสด หาบ
เร แผงลอย กับรานคา
และผูประกอบการตางๆ
3.กําชับใหเจาหนา
ผูรับผิดชอบใหดําเนินการ
ประชาสัมพันธแนว
ทางการบังคับใชตาม
กฎหมายวาดวยการรักษา
ความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง เพื่อใหการการ
ควบคุมตรวจสอบและ
ดําเนินการใหเปนไปอยาง
ถูกตอง

ภายในปงบประมาณ
2561
จ.ส.อ.อภิศักดิ์
ไทยกุล
นักจัดการงานเทศกิจ

-ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู
เกี่ยวกับตลาดสด
สถานที่จําหนาย
อาหาร กิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
เปนตน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

4.มอบหมายเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเขารับการ
ฝกอบรมการบังคับใช
กฎหมายที่เกี่ยวของ

(ลงชื่อ)

ผูรายงาน

(นางสาวอัชรีย อะโนราช)
ตําแหนง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลยางฮอม

ปย.2
กองคลัง เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
1.ฝายบริหารงานคลัง
1.1 งานการเงินและบัญชี
งานบัญชี
-ตรวจสอบการรับจายเงินประจําวัน
นําใบสงเงิน และจัดทําใบสําคัญ
สรุปใบนําสงเงิน ลงบัญชีเงินสด
และจัดทํารายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน
-จัดทํารายการรับจายเงินอุดหนุน
ทั่วไป/อุดหนุนดเฉพาะกิจ/เงินถาย
ดอน/เลือกทําตามแบบ จ.ส.02
-ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนคุม
เงินสดและเงินฝากธนาคารใหตรง
ตามทะเบียนคุมรายจายตาม
งบประมาณ บัญชีเงินสดจาย และ
Statement ของธนาคาร
-ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสะสม
สมุดเงินสดจายและบัญชีแยก
ประเภทถูกตองตรงกัน

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

1.คั่งแบงงานภายใน
กองคลัง ที่ 679/2560
ลว. 25 ส.ค. 60
2.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558

1.มีการสอบทาน
ตรวจสอบฏีกากอนมีการ
เบิกจายเงิน งบประมาณ
และ ปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับที่เกี่ยวของ
2.หนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานัก/กอง มีการ
ตรวจสอบ หรือสอบทาน
ใหถูกตองกอนจะทําการ
บันทึกในบัญชีการเงินของ
อปท.

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การตรวจสอบบันทึก
รายรับ -จายเงินประจําวัน
นําใบสงเงิน และใบสําคัญ
รับเงิน บัญชีเงินสด การ
จัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้น
เดือน มีการจัดทําแตไมมี
การรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวันเสนอ
คณะกรรมการเก็บรักษา
เงินและผูบริหารทราบ
2.การตรวจสอบหลักฐาน
เกี่ยวกับเอกสารประกอบ
การเบิกจายเงิน
งบประมาณ มีการ
ตรวจสอบแตยังไมถูกตอง
ครบถวน

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.กํากับ ดูแลใหมีการ
ตรวจสอบบันทึกราย
รับ-จายเงินประจําวัน
นําใบสงเงิน และใบสําคัญ
รับเงิน บัญชีเงินสด การ
จัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้น
เดือน มีการจัดทําแตไมมี
การรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน เสนอ
คณะกรรมการเก็บรักษา
เงินและผูบริหารทราบทุก
วัน

ภายในปงบประมาณ
2561
นางสุทธาธิณี
วงศชัย
หัวหนาฝายบริหาร
งานคลัง
นางนารีรัตน
แสนพวง
นักวิชาการคลัง

หมายเหตุ

1.กําชับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบใหมีการ
ดําเนินการการบันทึก
การรับ-จายเงิน
ประจําวัน นําใบสง
เงิน และใบสําคัญรับ
เงิน บัญชีเงินสด การ
จัดทํางบการเงิน ณ
วันสิ้นเดือน จัดทํา
รายงานสถานการณ
เงินใหถูกตองและ
เปนปจจุบัน

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
-รายงานการจัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและรายการตางๆ
-จัดทําทะเบียนรายจายตาม
งบประมาณ และทะเบียนรายจาย
นอกงบประมาณ
งานการเงิน
-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) เชน คาอาหาร
เสริม (นม) คาอาหารกลางวัน
คาเบี้ยยังชีพ คากอสรางทางหลวง
ชนบท ฯลฯ
-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงิน
อุดหนุนทั่วไป) เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม
เงินคาธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตเรียม ฯลฯ
ตรวจสอบความถูกตองการลง
ลายมือชื่อในฏีกาเบิกจายเงิน และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของ

การควบคุมที่มีอยู
3.หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท
0808.4/ว 1934 ลง
วันที่ 27 ก.ย. 2548
เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชีของ
อปท.

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
เชน ไมตรงตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจาย การลงลายมือชื่อ
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ไมครบ หลักฐานประกอบ
ฏีกาไมครบถวน เปนตน
จึงทําใหเกิดความลาชา
และอาจผิดพลาดในทาง
ปฏิบัติ
3.การรับ-สงเงินของ
คณะกรรมการเก็บรักษา
เงินไมมีการจัดทํารายงาน
บันทึกการสงมอบเงิน
หรือรับเงินอาจเกิด
ขอผิดพลาดได

การปรับปรุง
การควบคุม
2.ประชุมซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของในการตรวจสอบ
หลักฐานเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงิน
งบประมาณ มีการ
ตรวจสอบใหถูกตอง
ครบถวนกอนดําเนินการ
เบิกจาย เพื่อปองกันความ
ลาชา และอาจผิดพลาด
ในทางปฏิบัติ
3.กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการรับ-สงเงินของ
คณะกรรมการเก็บรักษา
เงิน โดยใหจัดทํารายงาน
บันทึกการสงมอบเงิน
หรือรับ เงิน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
2.กําชับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการ
จัดทําฎีกาใหมีความ
ละเอียดถี่ถวนในการ
ตรวจสอบฏีกา
เบิกจายกอนขอ
อนุมัติดําเนินการ
ตางๆ โดยปฏิบัติให
ถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
และหนังสือสั่งการ
อื่นที่เกี่ยวของ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
-การลงลายมือชื่อในการจัดทําเช็ค
พรอมนําจายใหกับผูทรงสิทธิรับเงิน
ใหมารับเช็คโดยเร็วและตองไมเกิน
15 วัน
-การตัดยอดเงิน งบประมาณหนา
ฎีกาเบิกเงิน
-การเก็บรักษาสมุดเช็คทั้งที่จายเงิน
แลว และยังไมไดจาย
-จัดทํางบประทบยอดเงินฝาก
ธนาคารใหถูกตองตรงกับรายงาน
สถานะการเงินประจําวัน
-การเก็บรักษาฏีกาเบิกจายเงินที่
จายเงินแลวเสร็จ ใหสามรถสืบคน
และตรวจสอบได
-การนําสงเงินสมทบกองทุน กบท.
ประจําป

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
4.จัดทํารายละเอียดงบ
แสดงสถานะการเงินและ
งบอื่นๆ พรอมรายละเอียด
ประกอบไมแลวเสร็จ
ภายใน เดือนสิ้น
ปงบประมาณ แต
ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายใน90 วัน นับแตวนั
สิ้นปงบประมาณ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
2.งานพัสดุและทรัพยสิน
-ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนฯ
โดยดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
-การจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ
-การจัดทําบัญชีรับ -จายวัสดุ
การยืมวัสดุ
-การจัดซือ้ จัดจางตามแผนฯ และ
ขั้นตอนตางๆ ระเบียบพัสดุในสวน
ของกองคลัง
-การออกใบสําคัญรับเงินสําหรับ
การขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจาง
โครงการตางๆ
-ตรวจสอบและจัดทําการถอนคืน
หลักประกันสัญญา หลักประกันซอง
-การจัดทําทะเบียนคุมเงินค้ํา
ประกันสัญญา

การควบคุมที่มีอยู

1.คั่งแบงงานภายใน
กองคลัง ที่ 679/2560
ลว. 25 ส.ค. 60
2.พระราชบัญญัติการ
จัดซือ้ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
3.ทะเบียนพัสดุ
ทะเบียนครุภัณฑ
4.ทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญา

การประเมินผล
การควบคุม

1.ควบคุมการยืมวัสดุ
อุปกรณ ภายในสํานัก งาน
ใหเปนปจจุบัน และ
ถูกตอง
2.การขอรับคืนหลัก
ประกันสัญญามีทะเบียน
คุมหลักประกันสัญญาให
สมารถติดตามผูมีสิทธิให
ใหมารับตามกําหนดเวลา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การจัดทําบัญชี
ทะเบียนพัสดุ ทะเบียน
ครุภัณฑมีการควบคุมการ
ยืม หรือใชพัสดุ แตลง
รายการไมเปนปจจุบัน
หรือไมครบถวนอาจทําให
เกิดขอผิดพลาดได
2.การพิจารณาดําเนินการ
ทําสัญญาซื้อ หรือจางตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
ของพระราชบัญญัติการ
จัดซือ้ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ซึ่งบังคับใชตั้งแต
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดได

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.แจงแนวทางในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยืม
หรือใชพัสดุของเทศบาล
ตําบลใหประชาชนไดรับ
ทราบ
2.ประสานผูบริหารในการ
พิจารณามอบหมาย
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
การทําสัญญาซื้อ หรือจาง
ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ใหเขารับการอบรม
แนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ภายในปงบประมาณ
2561
นางรุงนภา บางบอ
นักวิชาการพัสดุ

หมายเหตุ

-การยืมวัสดุ อุปกรณ
ใหพิจารณา
ดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
พัสดุของหนวยงาน
ราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2535 (แกไข
เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 10) พ.ศ.
2558) และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
3.การจายเงินคืน
หลักประกันสัญญามีการ
ตรวจสอบความชํารุด
บกพรองกอนคืนเงิน
ประกันสัญญา
แตตรวจสอบความชํารุด
บกพรองหลังจากที่สัญญา
สิ้นสุด

การปรับปรุง
การควบคุม
3.กํากับ ดูแลเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบถือปฏิบัติใน
การจายคืนหลักประกัน
สัญญา โดยใหมีการ
ตรวจสอบหลักประกัน
สัญญารายใดที่จะสิ้นสุด
ระยะเวลาประกันความ
ชํารุดบกพรองภายใน
15 วัน สําหรับหลัก
ประกันที่มีระยะเวลาไม
เกิน 6 เดือน หรือภายใน
30 วันที่ สําหรับหลัก
ประกันที่มีระยะเวลา
ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป และ
รายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบตามลําดับ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
3.งานจัดเก็บ และพัฒนารายได
-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
รายละเอียดผูชําระภาษีทุกประเภท
กับทะเบียนคุมลูกหนี้ใหเปนปจจุบนั
-การประเมินจัดเก็บรายได จัดทํา
รายละเอียดแบงโซนตามแผนที่ภาษี
เพื่อกําหนดอัตราในการจัดเก็บภาษี
-การสํารวจและตรวจสอบขอมูล
เกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษี
บํารุงทอ งที่ และภาษีปายใหเปน
ปจจุบนั
-การจําหนายลูกหนี้คางชําระออก
จากบัญชี เรงรัดการจัดเก็บรายได
ติดตามทวงลูกหนี้
-การจัดทํา ภทบ.19
-จัดทะเบียนควบคุมเงินรายรับ
การจาย ใบเสร็จรับเงิน และการ
เก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
-ตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน
รหัสชื่อเจาของทรัพยสิน และผู
ชําระภาษี (ผท.4 และ ผท.5)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

1.คั่งแบงงานภายใน -สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
กองคลัง ที่ 679/2560 ในการจัดเก็บรายได และ
ภาษีใหกับเทศบาล
ลว. 25 ส.ค. 60
2.พรบ.ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน พ.ศ. 2475
3.พรบ.ภาษีปาย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
4.พรบ.ภาษีบํารุง
ทองที่ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2543
5.หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท
0808.3/ ว 3431
ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2552 เรื่อง แนว
ทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.เนื่องจากพื้นที่เทศบาล
ตําบลยางฮอมมีขนาด
กวาง และพื้นที่สวนใหญ
เปนพื้นที่เกษตรกรรม
ทําใหการพิจารณา
วิเคราะห และเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุง
ภาษีอากร คาธรรมเนียม
อยูในอัตราในการจัดเก็บ
ภาษีที่ไมสูง
2.พื้นที่สําหรับการเก็บ
รักษาเอกสารหลักฐาน
การเสียภาษี
คาธรรมเนียม และรายได
อื่นๆ มีไมเพียงพอ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประชาสัมพันธแนวทาง
การดําเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดเก็บ และเพิ่ม
รายไดของเทศบาล และ
ประโยชนที่ประชาชนจะ
ไดรับใหป ระชาชนไดรับ
ทราบ
2.ประสานผูบริหารในการ
พิจารณาตั้งงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อครุภัณฑ
สําหรับจัดเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานตางๆ

ภายในปงบประมาณ
2561
นางอภิญญา
อะโนราช
นวก.จัดเก็บรายได

หมายเหตุ

-ดําเนินการมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บตาม
แนวทางปฏิบัติ ตาม
หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท
0808.3/ว 3431
ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2552 แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
4.งานผลประโยชนและกิจการ
พาณิชย
-การจัดทําประกาศใหมายื่นแบ
แสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระ
ภาษี
-การจัดทําบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสีย
ภาษีในประมาณการจัดเก็บจาก
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี (ผท.5)
-การตรวจสอบแสดงรายการ
ทรัพยสิน หรือแนบคํารองของผูเสีย
ภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอื่น
-การพิจารณาประเมินและ
กําหนดคาภาษี คาธรรมเนียม
และแจงผลการประเมินภาษีแก
ผูเสียภาษี
-การพิจารณาอุทธรณภาษี
-การเก็บรักษาแบบพิมพ
และเอกสารหลักฐานการเสียภาษี
-การยึดอายัดและขายทอดตลาด
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ

การควบคุมที่มีอยู

1.คั่งแบงงานภายใน
กองคลัง ที่ 679/2560
ลว. 25 ส.ค. 60
2.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2550
3.หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท
0808.3/ ว 3431
ลงวันที่ 19 ตุลาคม
2552 เรื่อง แนว
ทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีของ อปท.

การประเมินผล
การควบคุม

1.สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได และภาษี
ใหกับเทศบาล
2.ประชาชนสามารถยื่น
แบบแสดงรายการ
ทรัพยสินของผูชําระภาษี
ไดอยางถูกตอง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การยื่นแบบแสดง
รายการทรัพยสินของผู
ชําระภาษี เพื่อประเมิน
และกําหนดคาภาษี ไมมา
ยื่นแบบภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
2.การติดตามเรงรัดจัดเก็บ
ลูกหนี้คางชําระภาษีลูกหนี้
คงคางชําระภาษี ซึ่งไมมา
ชําระภายในกําหนด
ระยะเวลา ทําใหตองมีการ
ดําเนินคดีตามกฎหมาย
3.การแจงผลการประเมิน
คาภาษีแกผูรับการ
ประเมินภาษี ผูเสียภาษีไม
ใชสิทธิในการอุทธรณลด
การประเมินตาม
หลักเกณฑ แตใชวิธีการ
ขอรองใหชวยผอนผันหรือ
ลดหยอนการประเมิน

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.จัดทําโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการ
ใหบริการประชาชน
2.ประชาสัมพันธแนวทาง
การกําหนดคามาตรฐาน
กลาง เพื่อประกอบการ
พิจารณาประเมินคารายป
ของทรัพยสิน

ภายในปงบประมาณ
2561
นางอภิญญา
อะโนราช
นวก.จัดเก็บรายได

หมายเหตุ

-ประชาสัมพันธ
แนวทางการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับ
ภาษีของเทศบาลให
ประชาชนไดรับ
ทราบ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
5.งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
-การคัดลอกขอมูลที่ดิน
-การปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน
ภาษีบํารุงทอ งที่ และภาษีปาย
-งานจัดเก็บและบํารุงรักษาทะเบียน
ทรัพยสินและเอกสารแผนที่ภาษี
-จัดทํารายงานประจําเดือน

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

1.คั่งแบงงานภายใน -สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
กองคลัง ที่ 679/2560 ในการจัดเก็บรายได และ
ลว. 25 ส.ค. 60
ภาษีใหกับเทศบาล
2.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2550
3.หนังสือกรมสงเสริม
ปกครองทอ งถิ่น ที่
มท 0808.3/ว 2507
ลงวันที่ 3 ธันวาคม
2553 เรื่อง ติดตามผล
การจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลภาคสนาม เพื่อ
จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน ไมได
รับความรวมมือจาก
ประชาชนในพื้นที่
เทาที่ควร เนื่องจากเกรง
วาจะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่ม
มากขึ้น
2.การปรับปรุงขอมูลแผน
ที่ภาษี ไมสมบูรณ
เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเจาของ
กรรมสิทธิ์อยูบอยครั้ง จึง
ไมสามารถปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนใหเปนปจจุบันได

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.พิจารณาจัดหาครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจัดเก็บ
เอกสารที่เพิ่มมากขึ้น
2.ประชาสัมพันธ
ประโยชนของการ
ดําเนินการจัดเก็บขอมูล
ภาคสนาม เพื่อจัดทําแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

ภายในปงบประมาณ
2561
นางอภิญญา
อะโนราช
นวก.จัดเก็บรายได

-ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
3.การจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวกับทะเบียนทรัพยสิน
และเอกสารแผนที่ภาษี ไม
มีตูหรือสถานที่สําหรับการ
เก็บรักษา เนื่องจาก
เอกสารเกี่ยวกับทะเบียน
ทรัพยสิน และเอกสาร
แผนที่ภาษีมีจํานวนมาก

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
5.งานธุรการ
-การจัดทําทะเบียนรับ-สงหนังสือ
ตามระเบียบงานสารบรรณ
-การเก็บ รักษา และคนหาหนังสือ
ราชการ
-การดูแลรักษา และเบิกจายวัสดุ
ครุภัณฑ ภายในกองคลัง

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

1.คั่งแบงงานภายใน -สามารถจัดเก็บเอกสารที่
กองคลัง ที่ 679/2560 เพิ่มมากขึ้นใหถูกตอง และ
งายตอการสืบคน
ลว. 25 ส.ค. 60
2.ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ
พ.ศ.2526
3.ทะเบียนหนังสือ
รับ-สง

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.จัดเก็บขอมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อให
ประหยัดพื้นที่ และงายตอ
การสืบคน
2.พิจารณาจัดหาครุภัณฑ
สํานักงานเพื่อจัดเก็บ
เอกสารที่เพิ่มมากขึ้น

ภายในปงบประมาณ
2561
นางนารีรัตน
แสนพวง
นักวิชาการคลัง

-ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

-การปฏิบัติงานธุรการไม
ตอเนื่อง เนื่องจาก
บุคลากรที่รับผิดชอบ
ทํางานหลายดานทําให
การปฏิบัติงานลาชาอาจ
เกิดขอผิดพลาดได

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

ผูรายงาน
(นางสิรริ ัตน ปกปงเมือง)
ผูอํานวยการกองคลัง

ปย.2
กองชาง เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
1.ฝายแบบแผนและกอสราง
1.1 งานแบบแผนและกอสราง
-งานออกแบบ และกอสรางงาน
โยธา
-งานสํารวจวิเคราะหขอมูล
ออกแบบ วางแผน ออกแบบ
สถาปตยกรรม และออกแบบงาน
ดานวิศวกรรมตางๆ
-การสํารวจขอมูล ออกแบบกําหนด
รายละเอียดดานแบบแผนและ
กอสราง
-งานควบคุมการเขียนแบบรายการ
กอสราง การประมาณราคา
จัดพิมพแบบรูปรายการตางๆ
-งานพิจารณาขอขัดแยง ใหบริการ
ใหคําปรึกษาในงานออกแบบแผน
และกอสราง

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกองชาง
ที่ 680/2560
ลว. 11 ก.ค. 2560
2.พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
13) พ.ศ.2552)
3.หนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 948 ลง
วันที่ 5 เมษายน 2555
เรื่อง หลักเกณฑการ
คํานวณราคากลางงาน
กอสราง และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ

การประเมินผล
การควบคุม

1.สามารถทําการสํารวจ
ออกแบบ กําหนดแผนงาน
และการประมาณราคาได
ถูกตองตามหลักเกณฑ
และวิธีการคํานวณราคา
กลางงานกอสรางของทาง
ราชการ
2.สามารถจัดทําโครงการ
งานกอสรางที่เกี่ยวกับงาน
สาธารณูปโภค เพื่อ
ประกอบการจัดทําเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ไดอยาง
เหมาะสมและถูกตอง
3.สามารถควบคุม
มาตรฐานการกอสรางให
เปนไปตามที่เทศบาล
กําหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
นายชางโยธา สําหรับ
การสํารวจ ออกแบบ
กําหนดแผนงาน และการ
ประมาณราคา ยังมี
จํานวนไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานและการควบคุม
งาน
2.หลักเกณฑและวิธีการ
คํานวณราคากลางงาน
กอสรางของทางราชการ
เพื่อใชในการจัดทํา
โครงการแบบรายการ
กอสราง และประมาณการ
ราคา มีการปรับปรุงมติอยู
บอยครั้ง

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ติดตามศึกษา
ภายในปงบประมาณ
หลักเกณฑและวิธีการการ
2561
คํานวณราคากลางงาน
นายกรินทร อโนราช
กอสรางของทางราชการ
หัวหนาฝายแบบแผน
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
และกอสราง
2.ประสานผูบริห ารในการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการ
กอสราง เพื่อบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ใหมีการ
สํารวจออกแบบลวงหนา
ไมนอยกวา 30 วัน

หมายเหตุ

1.ประสานผูบริหาร
ในการพิจารณา
จัดหาเจาหนาที่
เพิ่มเติมเพื่อ
ปฏิบัติงานใน
ตําแหนงนายชาง
โยธา
2.การพิจารณา
คําณวนราคากลาง
งานกอสราง กําชับ
เจาหนาที่ใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑการ
คํานวณราคากลาง
งานกอสราง และ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
-งานกอสราง ซอมบํารุง อาคาร
ถนน สะพาน ทางเทา เขื่อน และสิ่ง
ติดตั้งอื่นๆ
-การวางโครงการและควบคุมการ
กอสราง
-การเขียนแบบโครงการกอสรางทุก
ประเภท การจัดทําขอมูลวิศวกรรม
และการจัดเก็บทดสอบคุณภาพวัสดุ
-การตรวจสอบแบบแปลนการขอ
อนุญาตปลูกสรางอาคาร ตาม พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
3.การจัดทําโครงการ
กอสราง สําหรับบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป มีความ
ลาชา เนื่องจากจํานวน
โครงการมีมาก และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไม
เพีย งพอตอการปฏิบัติงาน
ออกสํารวจ ออกแบบ และ
ประมาณราคา อาจเกิด
ขอผิดพลาดได
4.งบประมาณสําหรับ
ซอมแซมบํารุงรักษา
ครุภัณฑตางๆ ของกอง
ชางไมเพียงพอ เชน เครื่อง
เจาะคอนกรีต รถผสม
คอนกรีต เปนตน

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
2.ฝายการโยธา
2.1 งานสาธารณูปโภค
-ควบคุมดูแลการเปด -ปด เครื่อ งสูบ
น้ํา
-การดูแลบํารุงรักษาสถานีสูบน้ํา คู
คลอง ทอระบายน้ํา หรือซอมแซม
เครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้ํา
-งานสาธารณูปโภค การระบายน้ํา
แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-บํารุงรักษาคูคลอง ทอระบายน้ํา
สํารวจพื้นที่ และโครงการปองกัน
น้ําทวม
-การจัดทําแผน การแกไขเรื่อง
รองเรียนปญหาน้ําทวมขังและจัดตั้ง
งบประมาณขุดลอกคูคลอง

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกองชาง
ที่ 680/2560
ลว. 11 ก.ค. 2560
1.พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
13) พ.ศ.2552)
3.กฏกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงราย
พ.ศ.2556
4.พระราชบัญญัติขุด
ดินและถมดิน
พ.ศ.2543

การประเมินผล
การควบคุม

1.สามารถควบคุมการ
ดําเนินการกอสรางอาคาร
ใหเปนไปตามกฏกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงรายกําหนด
2.ควบคุมการดําเนินการ
ขุดดินและถมดิน ให
ถูกตองและเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การบํารุงรักษาสถานีสูบ
น้ํา ซอมแซมเครื่องจักรกล
เกี่ยวกับการสูบน้ํา ที่ไดรับ
การถายโอนภารกิจ ตอง
ใชงบประมาณสูงในการ
ดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษา
2.ไมมีการจัดทําแผน หรือ
การแกไขปญหาน้ําทวมขัง
ประกอบกับสภาพพื้นที่อยู
ใกลบริเวณเชิงเขา และมี
ถนนสาย 1020 ปดกั้นการ
ระบายน้ํา เปนสาเหตุทํา
ใหไมสามารถระบายน้ําได
ทัน
3.จํานวนเครื่องจักร
สําหรับการปฏิบัติงานมีไม
เพีย งพอสําหรับการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ เปน
สาเหตุทําใหตอง
ดําเนินการซอมแซม
บอยครั้ง

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประสานแขวงการทาง
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพิจารณาจัดทํา
ระบบการระบายน้ํา หรือ
แกไขปญหาน้ําทวมขัง เชน
แขวงการทาง ทางหลวง
ชนบท
2.จัดทําตารางการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติ
หนาที่ขับเครื่อ งจักรให
เหมาะสม

ภายในปงบประมาณ
2561
นายทนันชัย
ชางเก็บ
หัวหนาฝายการโยธา

หมายเหตุ

-กําชับและควบคุม
ปญหาและอุปสรรค
ของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
3.งานจัดสถานที่และการไฟฟา
สาธารณะ
-งานซอมบํารุง การไฟฟาในเขต
เทศบาล
-งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้ง
ไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและ
งานอื่นๆ
-การตรวจ ทดสอบ ซอม ดัดแปลง
แกไขติดตั้ง และบํารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับไฟฟา
-การคําณวนรายการ และประมาณ
การราคา และควบคุมการการเบิกจายอุปกรณไฟฟาสาธารณะ และไฟ
กิ่ง

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกองชาง
ที่ 680/2560
ลว. 11 ก.ค. 2560
2.พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
13) พ.ศ.2552)
3.ทะเบียนควบคุมการ
เบิก-จายวัสดุไฟฟา
สาธารณะ และไฟกิ่ง
4.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของ
หนวยงานบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม

การประเมินผล
การควบคุม

-ดําเนินการแกไขปญหา
และใหบริการดานไฟฟา
สาธารณะไดอยางทั่วถึงทั้ง
ตําบล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การซอมบํารุงไฟฟาใน
เขตเทศบาล อุปกรณ
สําหรับขึ้นที่สูงที่ใชในการ
ใหบริการปรับปรุง
ซอมแซม เกี่ยวกับงาน
ไฟฟาสาธารณะยังไมมี
เพีย งพอและเหมาะสม
2.การควบคุมการเบิกจาย
วัสดุ อุปกรณไฟฟา
สาธารณะ และไฟกิ่ง ยังไม
มีแผนการใชที่ชัดเจน
และประหยัด

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

-ชี้แจงผูบริห ารในการ
พิจารณาตังงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อครุภัณฑเพื่อ
การซอมบํารุงไฟฟาไฟฟา
สาธารณะยังไมมีเพียงพอ
และเหมาะสม

ภายในปงบประมาณ
2561
นายธนวิน มูลเมือง
นายชางไฟฟา

-กําชับและควบคุม
ปญหาและอุปสรรค
ของเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
4.งานธุรการ
-การลงรับหนังสือ หนังสือภายในภายนอก โตตอบหนังสือ
-การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับงานกองชาง
-คัดสําเนา และตรวจเอกสาร
หลักฐานประกอบการขออนุญาต
ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
-จัดทําคําสั่งประกาศที่เกี่ยวกับ
กองชาง
-การทํารายงานประจําเดือน
-ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซม
ครุภัณฑที่อยูในความดูแลของกอง
ชาง
-จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิก-จาย
ครุภัณฑสํานักงาน วัสดุสํานักงาน
กองชาง
-จัดทําฏีกาเบิกจายเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมของบุคลากรกองชาง

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

1.สามารถควบคุมการ
เบิกจายวัสดุสํานักงาน
ภายในกองชางใหเปนไป
อยางเหมาะสมและ
ประหยัด
2.ลดขั้นตอน และ
ระยะเวลาในตรวจสอบ
เอกสารการยื่นคําขอ
อนุญาตตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
3.ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง มีการ
ตรวจสอบความถูกตอง
และครบถวน กอนมีการ
2556
4.ทะเบียนควบคุมการ เบิกจายงบประมาณ
เบิก-จาย วัสดุ
สํานักงานภายในกอง
ชาง
1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกองชาง
ที่ 680/2560
ลว. 11 ก.ค. 2560
2.พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
(แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
5) 2558)
3.กฏกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงราย พ.ศ.

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.การออกหนังสือรับรอง
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
สําหรับใชประกอบการ
พิจารณาของธนาคาร
ไมอยูในอํานาจหนาที่ของ
เทศบาล อาจเกิด
ขอผิดพลาดได
2.เอกสารประกอบการขอ
อนุญาตปลูกสรางตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ที่นํามา
ประกอบการพิจารณาไม
ครบถวน เชน โฉนดที่ดิน
ใบมอบอํานาจ ทําใหการ
พิจารณาอนุญาตลาชา
และอาจเกิดขอผิดพลาด
ได
3.การจัดทําทะเบียน
ควบคุมยานพาหนะที่อยู
ในความดูแลของกองชาง
มีการจัดทําทะเบียน
ควบคุมแตไมเปนปจจุบัน

1.จัดทําคูมือประชาชน
และประชาสัมพันธ
แนวทางปฏิบัติตาม
พรบ.ควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
2.การประชุมซักซอม
แนวทางปฏิบัติ
ประจําเดือน
3.ประชาสัมพันธการออก
หนังสือรับรองที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาของ
ธนาคาร ซึ่งไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของเทศบาล
เวนแตเปนการรับ รองที่มี
สิ่งปลูกสรางตาม
ขอเท็จจริง สวนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินและสิ่งปลูกสราง
เปนไปตามกฎหมายอยู
แลวจึงไมจําเปนตอง
รับรอง

ภายในปงบประมาณ
2561
นางวาสนา
นครนามโลก
เจาพนักงานธุรการ

หมายเหตุ

-ประชาสัมพันธการ
ออกหนังสือรับ รอง
ที่ดินและสิ่งปลูก
สรางสําหรับใช
ประกอบการ
พิจารณาของธนาคาร
ซึ่งไมอยูในอํานาจ
หนาที่ของเทศบาล
เวนแตเปนการ
รับรองที่มีสิ่งปลูก
สรางตามขอ เท็จจริง
สวนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและสิ่งปลูก
สรางเปนไปตาม
กฎหมายอยูแลวจึง
ไมจําเปนตองรับรอง

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
-การดําเนินการจัดซื้อจัดจางและ
ดําเนินการพัสดุของ
กองชาง การซื้อหรือการจางครั้ง
หนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000 บาท

การควบคุมที่มีอยู
5.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม

การประเมินผล
การควบคุม

การปรับปรุง
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

4.การดําเนินการจัดซื้อจัด
จางโครงการกอสราง
เอกสาร หรือหลักฐาน
ประกอบการเบิก -จาย
สําหรับใชประกอบฏีกา
เบิกจาย ยังไมถูกตองและ
ครบถวน อาจเกิด
ขอผิดพลาดในทางปฏิบัติ

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

ผูรายงาน
(นายประโชติ ชุมภู)
ผูอํานวยการกองชาง

หมายเหตุ

ปย.2
กองการศึกษา เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
1.ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
1.1 งานสงเสริมการศึกษา สาสนา
และวัฒนธรรม
-การวางแผนการศึกษา และจัด
แผนการพัฒนาการศึกษา
-การจัดทํามาตรฐานสถานศึกษา
สงเสริมการศึกษาโดยเทคโนโลยี
-วางแผนอัตรากําลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหเพีย งพอตอการจัด
การศึกษา
-จัดทะเบียนประวัติ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-การติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงานของกิจกรรม และ
สรุปผลดานการศึกษา

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกองการศึกษา
ที่ 714/2560
ลว. 1 ก.ย. 2560
2.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเงิน
การคลัง
การงบประมาณ และ
การพัสดุของ
สถานศึกษาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2549

การประเมินผล
การควบคุม

1.สามารถวางแผน
การศึกษา และการจัด
แผนการพัฒนาการศึกษา
ใหเปนไปตามนโยบายที่
กําหนด และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
2.การพิจารณาตั้ง
งบประมาณสําหรับจัดทํา
มาตรฐานการสถานศึกษา
และที่เกี่ยวกับการศึกษา
ไดอยางเหมาะสม และ
ชัดเจน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การวางแผนการศึกษา
และการจัดแผนการพัฒนา
การศึกษา การใชจาย
งบประมาณในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กยังไมมีความ
เหมาะสม
2.ผูบริหารไมไดให
ความสําคัญเทาที่ควรใน
การพิจารณาตั้ง
งบประมาณสําหรับการ
จัดทํามาตรฐานการ
สถานศึกษา และ
การศึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประสานผูบริหารการ
พิจารณาตั้งงบประมาณ
สําหรับการจัดทํา
มาตรฐานการสถานศึกษา
2.แจงหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนใหดําเนินการ
ชี้แจงรายละเอียดการ
ดําเนินการใหถูกตองตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
3.ประสานกรมสงเสริม
ปกครองสวนทองถิ่น
เกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการจัด
การศึกษา เงินเดือนครู
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มคาครองชีพ เงิน
วิทยฐานะ และคาจาง
ประจํา

ภายในปงบประมาณ
2561
น.ส.รวมพร ลือชัย
ผูอํานวยการกอง
การศึกษา
นางวิไลวรรณ
ตะวิโล
นักวิชาการศึกษา

หมายเหตุ

1.ประชุมซักซอม
แนวทางปฏิบัติกับ
หนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนให
ดําเนินการชี้แจง
รายละเอียดการ
ดําเนินการให
ครบถวนตรงตาม
วัตถุประสงค พรอม
ทั้งใหมีการรายงาน
ผลการดําเนินการให
ถูกตองตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
คาตอบแทน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
-การตรวจสอบ ดูแลศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหเปนไปตามมาตรฐาน
-การดําเนินการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินอุดหนุนตางๆ
-การจัดทําฏีกา เบิกจายเงินเดือน
คาตอบแทนพิเศษ คา
รักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร
และการจัดซื้อจัดจางของกอง
การศึกษา
-การจัดทําเอกสารดานการศึกษา
ทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปรับปรุงใหเปน
ปจจุบนั
-การติดตามงบประมาณสนับสนุน
โรงเรียน เชน อาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) ฯลฯ

การควบคุมที่มีอยู
3.คูมือการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ขององคก รปกครอง
สวนทองถิ่นและสถาน
ศึกษาในสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4.หนังสือจังหวัด
เชียงราย ดวนที่สุด ที่
ชร 0023.4/18012
ลงวันที่ 21 ก.ค. 2560
เรื่อง ซักซอมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป
พ.ศ.2560 ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
5.ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2559

การประเมินผล
การควบคุม
3.หนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนสามารถจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม
ดานศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี ไดตรงตาม
วัตถุประสงคที่ขอรับการ
สนับสนุน โดยอยูใน
อํานาจหนาที่ของ อปท.
ที่จะดําเนินการได
4.การพิจารณาตั้ง
งบประมาณสนับสนุน
โรงเรียน (อาหารกลางวัน/
อาหารเสริม (นม)) มีความ
เหมาะสมและเปนไปตาม
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
3.กรณีการขอรับเงิน
อุดหนุนตางๆ ของ
หนวยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนการจัดทําเอกสาร
โครงการกิจกรรมดาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณี ที่นํามาประกอบ
และใชเปนหลักฐานชี้แจง
รายละเอียดการ
ดําเนินการไมตรงตาม
วัตถุประสงคที่ขอรับการ
สนับสนุน หรือไมอยูใน
อํานาจหนาที่ของ อปท.
ที่จะดําเนินการได

การปรับปรุง
การควบคุม
4.การติดตามงบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน (อาหาร
กลางวัน/อาหารเสริม
(นม)) ใหมีการตรวจ
ติดตามจํานวนนักเรียนให
เปนปจจุบันเพื่อจัดสรร
งบประมาณใหเพียงพอ
พรอมทั้งรายงานปญหา
อุปสรรคใหกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นไดรับ
ทราบ

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
2.ประสานกรม
สงเสริมปกครองสวน
ทองถิ่นเกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณ
สําหรับการจัด
การศึกษา เงินเดือน
ครู คาตอบแทน
พนักงานจาง เงินเพิ่ม
คาครองชีพ เงิน
วิทยะฐานะ และ
คาจางประจํา

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
4.การจัดโครงการที่ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
จากเทศบาลไปแลว การ
รายงานผลการดําเนินการ
ไมชี้แจงรายละเอียดการ
ดําเนินการตาม
วัตถุประสงคที่ขอรับการ
สนับสนุนที่เกี่ยวของใน
การดําเนินงาน เชน
งบประมาณอุดหนุน
กิจกรรมรัฐพิธีอําเภอ หรือ
จังหวัด เปนตน จึงอาจทํา
ใหเกิดความลาชา และ
ผิดพลาดในทางบริหาร
จัดการดานงบประมาณ
ของเทศบาล
5.การติดตามงบประมาณ
สนับสนุนโรงเรียน (อาหาร
กลางวัน/อาหารเสริม
(นม)) จํานวนนักเรียนมี
การเปลี่ยนแปลงอยู
บอยครั้งทําใหการจัดสรร
งบประมาณไมเพียงพอ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
เนื่องจากการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณของ
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นใชขอมูลจํานวน
เด็กนักเรียน ณ วันที่ 10
มิ.ย. ของแตละปในการ
พิจารณา
6.การเบิกจายเงินเดือน
คาตอบแทนพิเศษ
คารักษาพยาบาล ของครู/
ผูดูแลเด็ก มีความลาชา
เนื่องจากเปนงบประมาณ
ที่จะตองไดรับการอุดหนุน
จากกรมสงเสริมการ
ปกครองในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
2.งานบริหารการศึก ษา
-การวางแผนและศึกษารวบรวม
สถิติขอมูลทางการศึกษาในพื้นที่
เพื่อกําหนดนโยบายดานการศึกษา
-การควบคุมกิจกรรมดานศาสนา
และวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาพื้นบาน
-ควบคุมศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตัวชี้วัด
อยางถูกตองสมบูรณ
-ตรวจ ติดตาม กํากับดูแล ให
คําแนะนําเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์
-การกํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
การบริห ารการศึกษาในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางฮอม
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมพู
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวย
หลวงเหนือ
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกองการศึกษา
ที่ 714/2560
ลว. 1 ก.ย. 2560
2.หนังสือสั่งการ
ระเบียบ ขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในการ
จัดสรรงบประมาณ
ของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น
3.มาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
4.การประชุม
ประจําเดือนกอง
การศึกษา
5.การตรวจนิเทศงาน
ตามตัวชี้วัดมาตรฐาน
ศพด.

1.สามารถควบคุม ตรวจ
ประเมิน ศพด.ใหเปนไป
ตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2.การเบิกจายของ ศพดง
เปนโดยถูกตองตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการเงิน
การคลัง การงบประมาณ
และการพัสดุของ
สถานศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
3.รับทราบปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ในการ
ดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานงานบริหารการศึกษา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.เอกสารทางวิชาการ
เพื่อประกอบการประเมิน
ของครู/ผดด. ยังไม
ครบถวนสมบูรณตาม
ตัวชี้วัดทีก่ ําหนด ทําให
ตองมีการตรวจทานแกไข
บอยครั้ง
2.ครู/ผูดูแลเด็ก ยังขาด
ความเขาใจในกระบวน
การจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย เพื่อประเมินผล
การดําเนินงานของ
กิจกรรมของเด็กเล็กในแต
ละชวงวัย ภายใน ศพด.
3.จํานวน ศพด. ที่อยูใน
ความดูแลของเทศบาลมี
จํานวนมาก

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.มอบหมายให ครู/ผูดูแล ภายในปงบประมาณ
2561
เด็ก เขารับการฝกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช น.ส.รวมพร ลือชัย
ผูอํานวยการกอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา
งานวิชาการ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
นางวิไลวรรณ
จัดทําตามมาตรฐาน
ตะวิโล
สถานศึกษา หรือจัดทํา
การประเมินผลกิจกรรม นักวิชาการศึกษา
การศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด
2.สํารวจ/สอบถามปญหา
และอุปสรรคตางๆ
ในการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดาน
งานบริหารการศึกษา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

-ติดตามปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ใน
การดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดานงานบริหาร
การศึกษา

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงศรี
เกิด
8.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานน้ําแพร
9.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพญา
พิภักดิ์

การควบคุมที่มีอยู
6.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเงิน
การคลัง
การงบประมาณ และ
การพัสดุของ
สถานศึกษาของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2549

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
และไมมีการรวมศูนยทํา
ใหการตรวจสอบ ดูแล
ปรับปรุง ติดตาม ศพด. ให
เปนไปตามมาตรฐานอาจมี
ขอผิดพลาดหรือเกิดความ
ลาชาได

การปรับปรุง
การควบคุม
3.ประสานครู/ผูดูแลเด็ก
ในการพิจารณาวางแผนใน
การจัดซื้อจัดจาง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหมากยิ่งขึ้น

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
3.งานพัสดุ
-ทําทะเบียนเบิกจายพัสดุ เก็บรักษา
ใบสําคัญรับเงินและเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของ
-การจัดหา จัดซื้อ จัดจาง ซอมแซม
บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ
ตางๆ ภายในกองการศึกษา
-รางและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจาง
รายงานขออนุมัตซิ ื้อขออนุมัตจิ าง
และการดําเนินตามระเบียบพัสดุ
-จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําเดือน ประจําไตรมาส หรือ
ประจําปงบประมาณใหสอดคลอง
ตรงตามความตองการของ
หนวยงาน

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกองการศึกษา
ที่ 714/2560
ลว. 1 ก.ย. 2560
2.พระราชบัญญัติการ
จัดซือ้ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และ
ระเบียบ กฎ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
3.หลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติ
โครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน
4.บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ พ.ศ.2559

การประเมินผล
การควบคุม

1.การจัดซื้อภายในกอง
การศึกษา เปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบ
หลักเกณฑ
2.การจัดซื้อจัดจาง
ครุภัณฑการศึกษา ไปตาม
มาตรฐานราคาครุภัณฑที่
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การพิจารณาดําเนินการ
ทําสัญญาซื้อ หรือจางตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
ของพระราชบัญญัติการ
จัดซือ้ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ซึ่งบังคับใชตั้งแต
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ยังไมมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดได
2.การพิจารณาตั้ง
งบประมาณเกี่ยวกับ
ซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุ
ครุภัณฑภายในกอง
การศึกษาใหอยู
ในสภาพดีพรอมตอการใช
งานไมเพียงพอ

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

-ประสานครู/ผูดูแลเด็ก
ในการพิจารณาวางแผนใน
การจัดซื้อจัดจาง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหมากยิ่งขึ้น

ภายในปงบประมาณ
2561
นางปราณีย
ศรีวิไชย
เจาพนักงานพัสดุ

หมายเหตุ

-ติดตามปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ใน
การดําเนินงานของ
งานพัสดุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
4.งานธุรการ
-ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือ ราง
หนังสือราชการ ตามระเบียบงาน
สารบรรณ
-จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ
เพื่อสะดวกตอการสืบคน
-จัดทําฏีการเบิกจายเงิน ประจํากอง
การศึกษา

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกองการศึกษา
ที่ 714/2560
ลว. 1 ก.ย. 2560
2.ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.
2526
3.หนังสื่อสั่งการที่
เกี่ยวของ

การประเมินผล
การควบคุม

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

-ประสานผูบริหารในการ
พิจารณาจัดหาพื้นที่
เพิ่มเติมสําหรับจัดเก็บ
เอกสารงานธุรการของ
กองการศึกษา

ภายในปงบประมาณ
2561
นางวิไลวรรณ
ตะวิโล
นักวิชาการศึกษา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

-สามารถดําเนินการสืบคน -ครุภัณฑสํานักงานตูเก็บ
ขอมูลธุรการยอนหลังได เอกสารสําหรับการจัดเก็บ
อยางถูกตอง และรวดเร็ว เอกสารงานธุรการไม
เพีย งพอสําหรับการเก็บ
รักษาเอกสารงานธุรการ
และหนังสือสั่งการอื่นๆ
ของกองการศึกษา

(ลงชื่อ)
ตําแหนง

หมายเหตุ

-ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่นําไปปรับ
ใชกับการดําเนินการ

ผูรายงาน
(นางสาวรวมพร ลือชัย)
ผูอํานวยการกองการศึกษา

ปย.2
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
1.งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดลอม
-งานควบคุมดูแลดานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม
-การเก็บรวบรวมจัดเก็บ ขน ขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ยางฮอม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2556
-งานปองกันและควบคุมเหตุรําคาญ
และมลภาวะ ตาม พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.2535
-งานจัดทําทะเบียนคุมออก
ใบอนุญาต ตอใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการแจงแก
ประกอบการ ตาม พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.2535

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกอง
สาธารณสุขฯ
ที่ 773/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.คูมือการขออนุญาต
การแจงตอใบอนุญาต
3.พรบ.สาธารณสุข
พ.ศ.2535
4.เทศบัญญัติ เรื่อง
การกําจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
พ.ศ.2556
5.เทศบัญญัติ เรื่อง
สถานที่จําหนายและ
สะสมอาหาร
พ.ศ.2556

การประเมินผล
การควบคุม

1.ลดขั้นตอน ระยะเวลาใน
การขออนุญาต การแจง
ตอใบอนุญาต ตามพรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535
หรือเทศบัญญัติทองถิ่น
อื่นๆ
2.ลดขอขัดแยงในการ
ควบคุม ตรวจสอบ และ
บังคับใชเทศบัญญัติ
ทองถิ่น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

-การควบคุม ตรวจสอบ
และบังคับใชเทศบัญญัติ
ทองถิ่นยังไมไดรับความ
รวมมือจากประชาชน
หรือผูประกอบในการ
ปรับปรุง และปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาหนาที่
เชน การควบคุมเหตุ
เดือดรอนรําคราญ
ออกใบอนุญาต การตอ
ใบอนุญาต เปนตน

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

-จัดทําโครงการ/กิจกรรม
ประชาสัมพันธแนวทาง
การปฏิบัติงานตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535
และเทศบัญญัติทองถิ่นให
ประชาชนไดรับทราบ

ภายในปงบประมาณ
2561
น.ส.พรพันธ
เกียรติมีแสง
ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

-ติดตามใหมีการ
รายงานปญหาและ
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
การควบคุมที่มีอยู
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
-งานสํารวจ ตรวจสอบ การ
6.เทศบัญญัติ เรื่อง
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ การควบคุมกิจการที่
สุขภาพ และงานอื่นที่เกี่ยวของ
เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ.2552
7.เทศบัญญัติ เรื่อง
การควบคุมกิจการ
ตลาด พ.ศ.2552
8.เทศบัญญัติ เรื่อง
การควบคุมแหลงเพาะ
พันธยุงลาย พ.ศ.2558

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
2.งานธุรการ
-การลงรับ-สงหนังสือ ประกาศ
คําสั่ง ตามระเบียบงาน
สารบรรณฯ
-การจัดทําทะเบียนควบคุมดูแลวัสดุ
อุปกรณ และติดตออํานวยความ
สะดวก
-งานลงทะเบียนคุมงบประมาณ
ฏีกาเบิกจายเงิน งานพัสดุ ของ
กองสาธารณสุขฯ
-งานรับเรื่องราวรองทุกขและ
รองเรียนตางๆ

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกอง
สาธารณสุขฯ
ที่ 773/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.
2526
3.พระราชบัญญัติการ
จัดซือ้ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
4.ทะเบียนคุมการรับ
เรื่องราวรองทุกขและ
รองเรียนตางๆ

การประเมินผล
การควบคุม

1.สามารถดําเนินการ
ควบคุม และตรวจสอบ
การพิจารณาออก
ใบอนุญาต การรับ
เรื่องราวรอ งทุกขและ
รองเรียน หรือหนังสือ
รับรองการแจง ไดอยาง
ถูกตอง และรวดเร็ว
2.การดําเนินการจัดทํา
เอกสารประกอบการ
จัดซือ้ จัดจางของกอง
สาธารณสุขฯ เปนไปตาม
พรบ.การจัดซื้อจัดจางและ
การบริห ารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การจัดทําทะเบียนคุม
ใบอนุญาต การรับ
เรื่องราวรองทุกขและ
รองเรียน หรือหนังสือ
รับรองการแจง ตาม พรบ.
สาธารณสุข พ.ศ.2535
มีการจัดทําแตไมเปน
ปจจุบนั
2.เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานพัสดุ ยังขาด
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการการจัดซื้อ
จัดจางตาม พรบ.การ
จัดซือ้ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เนื่องจากไมไดเปน
ผูปฏิบัติงานพัสดุโดยตรง

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประชุมซักซอมทําความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานธุรการ และ
งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
2.ประสานผูรอ งเรียน เพื่อ
แจงใหไดรับทราบ
ขอเท็จจริง แนวทางขอยุติ
ขอรองเรียน หรือแนวทาง
การปรับปรุงตาม
คําแนะนําของเจาหนาที่

ภายในปงบประมาณ
2560
จ.อ.สุริยา อะโนราช
จพง.ธุรการ

หมายเหตุ

-ติดตามใหมีการ
รายงานปญหาและ
อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม
3.สามารถดําเนินการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนรองทุกข ไดอยางรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
3.การจัดทําหนังสือโตตอบ
ในเรื่องรองเรียน-รองทุกข
ตางๆ ลาชา เนื่องจากตอง
มีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเขาไปดําเนินการ
รวมตรวจสอบขอเท็จจริง
เบื้อ งตนเพื่อรายงานและ
ทําความเห็นเสนอ
ผูบริหาร

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
3.ฝายบริหารงานสาธารณสุข
3.1 งานสงเสริมสุขภาพ
-การจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ
เพื่อการสรางเสริมสุขภาพ
-งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลยางฮ
อม (สปสช.)
-งานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.)
-การดําเนินงาน ดานการสงเสริม
สุขภาพ สุขศึกษา อนามัย โรงเรียน
อนามัยแมและเด็ก การวางแผน
ครอบครัว และงานโภชนาการ
-การดูแลผูสูงอายุระยะยาวแบบ
บูรณาการ LTOP
-กิจกรรม/โครงการบานกลาง
ผูสูงอายุ

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกอง
สาธารณสุขฯ
ที่ 773/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.ประกาศ สปสช.
เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพื่อ
สนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2557

การประเมินผล
การควบคุม

-สามารถสนับสนุนและ
บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ได
อยางถูกตอง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.การดําเนินการของ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ งถิ่นหรือ
ทองที่ (สปสช.) ในสวน
ของการเงิน บัญชี พัสดุ
และงบประมาณ มีการ
จัดทําทะเบียนควบคุม
แตยังไมถูกตองและเปน
ปจจุบนั
2.กลุมที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ งถิ่นหรือ
ทองที่ (สปสช.) ขาด
ความรูความเขาใจในการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจที่กําหนด และไมมี
การรายงานผลการ
ดําเนินการ

การปรับปรุง
การควบคุม

-ประชุมซักซอม
คณะกรรมการบริหาร
กองทุน/กลุม เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงาน
ของกองทุน สปสช.

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

ภายในปงบประมาณ
2561
น.ส.พรพันธ
เกียรติมีแสง
ผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

-ประสานกลุมที่
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น
หรือทองที่ (สปสช.)
สงเสริมใหความรู
ความเขาใจในการ
ดําเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจที่กําหนด

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู
3.ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558 และ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ
4.ระเบียบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับเทศบาลตําบล
ยางฮอม พ.ศ.2558

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
4.งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
-งานควบคุมและปองกัน โรค
ไขเลือดออก และโรคเอดส
-การปองกันและสรางเสริมภูมิคุม
กันโรค
-งานควบคุมพาหะนําโรค
-งานควบคุมปองกันโรคติดตอและ
ไมติดตอ
-งานปองกันและบําบัดการติด
ยาเสพติด
-งานใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
โดยใหการปฐมพยาบาล/ชวยเหลือ
ผูปวยเบื้อตน/รับผูปวยจากจุดเกิด
เหตุนําสงโรงพยาบาล
-การวางแผน เฝาระวังและปองกัน
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
-การเตรียมความพรอมรับอุบัติภัย
และสาธารณภัย

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งแบงงาน
ภายในกอง
สาธารณสุขฯ
ที่ 773/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.พรบ.เทศบาล
พ.ศ.2496 (แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)
พ.ศ.2552)
3.พรบ.การแพทย
ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

การประเมินผล
การควบคุม

1.การใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน (อุบัติเหตุ) ใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
2.การปอ งกันโรคติดตอ
และไมติดตอ มีการ
ประชาสัมพันธการเฝา
ระวัง ปอ งกันโรคตางๆ
ใหประชาชนทราบอยาง
ทั่วถึง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ไมมีการวางแผนการ
ปองกันหรือเฝาระวัง
กรณีโรคติดตอ และโรคที่
ไมติดตอ
2.เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉินขาด
ความรับผิดชอบและวินัย
ในการปฏิบัติงานทําให
ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
คําสั่งที่กําหนด
3.ไมมีการซักซอมหรือ
จัดเตรียมความพรอม
สําหรับแผนเผชิญเหตุ
กรณีที่มีอุบัติเหตุ อุบัติภัย
หรือสาธารณภัย

1.ประชาสัมพันธการ
ปองกัน และระงับ
โรคติดตอตางๆ ให
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อ
เปนการเตรียมความพรอม
และสามารถดําเนินการได
โดยทันที
2.ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการ
ฝกทบทวนการปฏิบัติงาน
แพทยฉุกเฉิน
3.ประชุมประจําเดือน
เพื่อซักซอมแนวทางใน
การดําเนินงานการ
ปฏิบัติงานแพทยฉุกเฉิน

ภายในปงบประมาณ
2561
นางภิณวรรณ
อินตะวงศ
พยาบาลวิชาชีพ

หมายเหตุ

1.วางแผนการ
ปองกัน หรือเฝาระวัง
กรณีโรคติดตอและ
โรคที่ไมติดตอ และ
ประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของ ใหทันตอ
สถานการณการแพร
ระบาดโดยเฉพาะใน
ชุมชน สถานศึกษา
โรงเรียน หรือศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

การปรับปรุง
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
2.ใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉิน ได
มีการรายงานปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานการแพทย
ฉุกเฉิน เพื่อ
ดําเนินการรายงาน
ใหผูบริหารไดทราบ
ตอไป

(ลงชื่อ)
(นางสาวพรพันธ เกียรติมีแสง)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข

ผูรายงาน

ปย.2
หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลยางฮอม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
1.การตรวจสอบดานการบริหาร
งบประมาณ
2.การตรวจสอบดานการเงิน
และบัญชี
3.การตรวจสอบดานการจัดเก็บ
รายได
4.การตรวจสอบดานพัสดุ
5.การสอบทานประเมินระบบ
ควบคุมภายใน
6.การใหขอเสนอแนะ หรือ
แนวทางปฏิบัติ
- การจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้ วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544
(ข้ อ 6)

การควบคุมที่มีอยู

1.คําสั่งมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่
ตรวจสอบภายใน
ที่ 775/2560
ลว. 2 ต.ค. 2560
2.ระเบียบ ขอ
กฎหมาย ขอทักทวง
ของ สตง. ศาล
ปกครอง หรือหนังสือ
สั่งการตางๆ ของกรม
สงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น
3.ระเบียบ ขอ
กฎหมาย ผลการเขา
ตรวจสถานะการเงิน
การคลัง และหนังสือ
สั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวของ

การประเมินผล
การควบคุม

-สามารถใหคําแนะนําใน
การพิจารณาปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอกฎหมาย หรือ
หนังสือสั่งการตางๆ ได
อยางถูกตอง และสามารถ
ใหความขอแนะนํา หรือ
ขอเสนอแนะ โดยอางอิง
ระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

1.งานตรวจสอบดานตางๆ
ไมสามารถเขาดําเนินการ
ตรวจสอบไดตามแผนการ
เขาตรวจ และไม
ครอบคลุมในทุกกิจกรรม
อาจเกิดขอผิดพลาดได
2.การดําเนินการ
ตรวจสอบในกิจกรรมทั้ง
6 กิจกรรม มีการเขา
ตรวจสอบไมครบถวน
และถูกตองตามระเบียบที่
เกี่ยวของ เนื่องจาก
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมมี
มาตรฐานกําหนดตําแหนง
ในการปฏิบัติหนาที่

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

1.ประสานกับเจาหนาที่ที่ ภายในปงบประมาณ
เกี่ยวของและผูบริหาร
2560
ทองถิ่น ในการประชุม
นายจิราณุวัฒน
เสียงดัง
เพื่อใหทราบถึงความ
นิติกร
ตองการกรอบอัตรากําลัง
ปฏิบัติหนาตรวจสอบ
ในตําแหนงผูชวย
ภายใน
เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในเพิ่มในหนวย
ตรวจสอบภายใน
2.ระเบียบ ขอกฎหมาย
หรือหนังสือสั่งการตางๆ
ถาไมทราบแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน มีการสอบถามไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ศาลปกครอง
ทองถิ่นจังหวัด ทองถิ่น
อําเภอ เปนตน

หมายเหตุ

1.การดําเนินการ
ตรวจสอบหนวยงาน
รับตรวจ ประสานกับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
และผูบริหารทองถิ่น
ใหมีการมอบหมาย
กําหนดผูปฏิบัติงาน
เพิ่มเติมในตําแหนง
เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให
สามารถเขา
ตรวจสอบไดตรงตาม
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปได
ครบทุกกิจกรรม และ
ตามกําหนด
ระยะเวลา

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

การปรับปรุง
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
ในตําแหนงตรวจสอบ
ภายในโดยตรง อาจทําให
การปฏิบัติงานของ
หนวยงานรับตรวจอาจเกิด
ความผิดพลาดได
3.การจัดทําเอกสารตรวจ
ประเมินระดับ สํานัก/กอง
ไมมีการพิจารณาแกไข
ความเสี่ย งที่เกิดขึ้นในป
ที่ผานมาอาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดได

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

3.ประสานผูบริหารในการ
พิจารณาดําเนินการแกไข
ตามคําแนะนํา หรือ
ขอเสนอแนะ ของ
เจาหนาที่ตรวจสอบ
ภายใน

(ลงชื่อ)
(นายจิราณุวัฒน เสียงดัง)
ตําแหนง
นิติกร
ปฏิบัตหิ นาที่ ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ
2.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในยัง
ขาดความรูความ
เขาใจในการ
ดําเนินการตรวจสอบ
กิจกรรมตางๆ ของ
หนวยรับตรวจ

ผูรายงาน

