
 

 

แบบ ปค. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรฐั) 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

  จังหวัดเชียงใหม่ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่            
30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่
มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัด       
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

ลายมือชื่อ 

ต าแหน่ง 

วันที่     เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

 1. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ 
  ๑.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 1.1.1 เอกสารสูญหายเนื่องจากการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 1.1.2 ผู้ที่โทรศัพท์มาร้องเรียนได้แอบอ้างตัวเป็นบุคคลอ่ืน ซึ่งผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ประสงค์จะ
ร้องเรียนหรือไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

 1.1.3 ผู้เช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลางไม่ติดต่อช าระค่าเช่าภายในก าหนดเวลาและ/หรือ
ขาดการช าระค่าเช่า 
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  1.1.4 วัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปจัดส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการรับเงินอุดหนุนและรายงานการใช้เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือจัดส่ง
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.1.5 ผู้ขออนุญาตการสร้าง การตั้งวัดยังด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และยังมี
การเข้าไปอยู่ในที่ดินก่อนมีการขออนุญาตการพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องตาม
กฎกระทรวง และการยุบวัด การขอรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ า
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  1.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   1.2.1 กรณีเอกสารสูญหาย ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและจัดท าส าเนาเอกสารงานที่มีความส าคัญในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส ารองใช้ในกรณีท่ีเอกสารสูญหาย 
       1.2.2 กรณีการร้องเรียน ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเบื้องต้น
ก่อน พร้อมทั้งขอให้ผู้ร้องเรียนจัดส่งค าร้องในรูปแบบเอกสารมายังส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่อีก
ครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการมีตัวตนของผู้ร้องเรียน 

       1.2.3 กรณีการเช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลาง ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่
เข้าไปแจ้งเตือนผู้เช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลาง โดยผ่านช่องทางที่สามารถสื่อสารได้ ๒ ทาง เช่น ทางโทรศัพท์ 
หรือก าหนดลงพ้ืนที่ติดตามการเช่าวัดร้างศาสนสมบัติกลางตามเขตท้องที่อ าเภอต่าง ๆ 
       1.2.4 กรณีการขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามเอกสาร รวมทั้งชี้แจงท าความเข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงในเอกสาร
และการแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
 1.2.5 กรณีการขออนุญาตการสร้าง การตั้งวัด โดยส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานการ
ด าเนินการกับผู้ขออนุญาตอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาเป็นระยะเพ่ือให้ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ และยังมีการ
เข้าไปอยู่ในที่ดินก่อนมีการขออนุญาตการพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องตาม
กฎกระทรวง และการยุบวัด การขอรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ า
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 2. ส านักงานสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 - ผลการปฏิบัติงานการรับและพิจารณาวินิจฉัยค าร้อง (ตามมาตรา 12 3) ไม่
เป็นไป ตามที่กรมก าหนด 42 วัน  
 2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 2.2.1 ติดตามผลผ่านระบบทะเบียนค าร้อง ซึ่งเป็นระบบเตือนให้พนักงานตรวจแรงงาน
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 2.2.2 กรณีมีความยากในการด าเนินการ ให้พนักงานตรวจแรงงานน าเข้าวาระการประชุม
เพ่ือท า KM การรับและพิจารณาค าร้อง 
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 2.2.3 สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกสิ้นเดือน เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน 
 3. ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
 3.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  3.1.1 ภารกิจเตรียมความพร้อมแก่ก าลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้าง
งานกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปท าที่บ้านการช าระเงินกู้กองทุนเพ่ือผู้รับงานไปท าที่บ้าน ผู้กู้ยังขาดสภาพคล่อง
ด้านการเงินจึงช าระล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) และค าสั่งจ้างงาน
จากนายจ้างลดลงท าให้มีรายได้น้อยลง 
       3.1.2 ภารกิจความคุมการท างานของคนต่างด้าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
การใช้ไปของใบอนุญาตท างาน (บต.13) จัดท าทะเบียนคุมยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
  3.1.3 ภารกิจคุ้มครองคนหางานและศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานฯ เจ้าหน้าที่ผู้ท า
การเปรียบเทียบปรับยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและขาดความช านาญในการรวบรวม
พยานหลักฐาน 
  3.1.4 ภารกิจการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม เงินหลักประกัน เงินเปรียบเทียบปรับ และ
รายได้ต่างๆ ของส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านเครื่อง EDC , OR Code , Mobile banking และ 
Bill Payment ซึ่งการรับเงินของส านักงานจัดหางาน มีหลากหลายช่องทาง หลายประเภท และยังมีผู้มาช าระ
ค่าธรรมเนียมจ านวนมาก อาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกใบเสร็จรับเงิน 
  3.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   - ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จะได้ด าเนินการ ปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กรตามความเสี่ยงที่มีอยู่ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 
 4. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
 4.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 4.1.1 ความล่าช้าในการด าเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ หรือตามระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 4.2.1 การเร่งรัดและควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา  
 4.2.2 การประสานงาน ข้อมูล/ความรู้ เป็นระบบออนไลน์ (คลินิกกองการอนุญาต) 
 5. ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
 5.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  5.1.1 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและชาวประมงยังมีไม่เพียงพอ 
  5.1.2 การรับรู้กฎหมายและมาตรการในการท าการประมงของชาวประมงยังไม่ทั่วถึง 
 5.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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  5.2.1 มีการเพิ่มแรงจูงใจกับชาวประมงในการเข้ามามีส่วนร่วม มีการเพิ่มความต่อเนื่องใน
การเข้าไปส่งเสริมฯ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามเป้าหมาย 
  5.2.2 จัดท าเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic ให้มีความเข้าใจง่ายและเผยแพร่ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ให้มากยิ่งข้ึน 
  5.2.3 มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงชุมชน และชาวประมงแต่ยังไม่ทั่วถึง 
 6. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

6.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   6.1.1 การบริหารโครงการ/กิจกรรม ยังมีการปฏิบัติงานข้ามข้ันตอนต่าง ๆ ไปบ้าง แต่
สามารถควบคุมได้ 
 6.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   6.2.1 การติดตามงานในการประชุมประจ าเดือนของผู้บริหารและนักวิชาการประจ าเดือน 
   6.2.2 การออกไปติดตามงานในพ้ืนที่ของอ าเภอ 
                7. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
 7.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  7.1.1 การจัดประชุม การอบรม และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   7.1.2 การตรวจสอบเอกสารขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทดรองราชการ ในเชิง
ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 7.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   7.2.1 การจัดประชุม การอบรม และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom 
  7.2.2 ก าหนดผู้สอบทานในการตรวจสอบเอกสารขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้
เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้
เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารซ้ าอีกรอบ 
 8. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 8.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 - การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม จุดบริการที่ 2 ที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่ได้เขียนรายละเอียดข้อเท็จจริง ความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และความคิดเห็นของที่ปรึกษากฎหมายให้ชัดเจน
ตามแบบรับเรื่องขอใช้บริการของส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะท าให้มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ 
และความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการส่งต่อความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
 8.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   - ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าจุดบริการที่ 1 ให้ตรวจทาน และชี้แจงที่ปรึกษา
กฎหมายให้ด าเนินการตามมาตรฐานของแบบรับเรื่องขอใช้บริการ อีกทั้งก าหนดให้เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษากฎหมาย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่กระทรวงยุติธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก าหนด 
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 9. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 9.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     ระหว่างปีมีสหกรณ์แจ้งส่งคืนเงนิอุดหนุน 
 9.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    9.2.1 ให้สหกรณ์แจ้งความประสงคก์ารขอใช้เงินอุดหนุนอย่างจ าเป็น 
   9.2.2 จัดท าหนังสือหารือแนวทางการการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
   9.2.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าติดตามผลการเบิกจ่ายรายเดือนอย่างสม่ าเสมอ 
 10. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
 10.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    10.1.1 ในช่วงของการเกิดไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระบาดการด าเนินงาน
โดยเฉพาะการฝึกอบรมไม่สามารถท าได้ และต้องขยายระยะเวลาออกไป 
 10.1.2 แผนงาน โครงการเก็บรวบรวม ได้มีการขับเคลื่อนหรือท าได้ตามต่ ากว่าเป้าหมาย 
 10.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.2.1 มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ 
 10.2.2 มีการก ากับดู แลต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะมีการสะท้อนปัญหาหรือ
แนวทางปัญหามาจากระดับอ าเภอและจังหวัดด าเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน 
 11. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
  11.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    11.1.1 การด าเนินงานเกี่ยวกับด้านงานคดีกลุ่มสืบเสาะและพินิจ กลุ่มคุมความประพฤติ
ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ขาดการพัฒนาศักยภาพ ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
   11.1.๒ ปริมาณผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
   11.1.3 ผู้ต้องขังแทนค่าปรับขาดโอกาสถึงสิทธิ์ของการท างานบริการสังคมแทนค่าปรับ 
   11.1.4 ขาดการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลผู้ต้องการรับการช่วยเหลือสงเคราะห์ 
   11.1.5 อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
ประสานงานและส านักงานฯ ด้านกิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดมีค่อนข้างน้อย 

12. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
  12.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   - การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนด 
  12.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
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   12.2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ตรงตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
   12.2.2 ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ เข้ารับการอบรม ด้านกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับด้านการเงิน พัสดุ อย่างต่อเนื่อง 
 13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 

 13.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
      13.1.1 กิจกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 - พ้ืนที่มีเขตติดกับชายแดนประเทศเมียนมา และขนาดเขตพ้ืนที่มากท าให้ยากต่อ

การควบคุมได้ทั่วถึง 
- มีต่างด้าวลักลอบเข้ามาในพ้ืนที่ 
- ในสถานศึกษายังมีนักเรียนบางส่วนยังคงไม่สวมหน้ากากอนามัยและเว้น

ระยะห่างระหว่างกัน 
- นักเรียนลืมสวมหน้ากากอนามัยและไม่ล้างมือก่อนท ากิจกรรม 
- มีหนังสือสั่งการมาทุกวันและให้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน การจัดเตรียมอุปกรณ์ก็

เป็นเรื่องยาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกล การหาซื้ออุปกรณ์เพ่ือเป็นการป้องกันฯก็เป็นเรื่องที่ยาก 
  13.1.2 กิจกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    - ปัญหายาเสพติดยังไม่หมดไปจากชุมชน 

- มีเยาวชนติดยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึนผู้ได้รับการบ าบัดแล้วหันกลับมาเสพอีก 
- เด็กและเยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือต่อ เนื่องจากมีฐานะยากจน ผู้ได้รับการ

บ าบัดแล้วไม่มีงานท า   จึงหันมาเสพและค้ายา 
- กลุ่มเยาวชนและประชาชนยังสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อยู่เสมอ 
- ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 
- ยังมีพ้ืนที่เสี่ยงที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ 

  13.1.3  กิจกรรมการบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานนโยบายรัฐบาล ตลอดจน
นโยบายของจังหวัด 
   - งานโครงการนโยบายรัฐบาลและของจังหวัดที่ได้รับการร้องขอมีความเร่งด่วน 
ระยะเวลาเตรียมการน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

- งบประมาณไม่เพียงพอ มีความจ าเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม 
เมื่อเกิดโครงการเร่งด่วน เช่น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงต้องมีมาตรการ
ป้องกันอย่างต่อเนื่อง 

- โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลและของจังหวัดที่ช่วยเหลือประชาชนในการลง
พ้ืนที่เร่งด่วนฉุกเฉิน 
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  13.1.4  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
    - ยังเกิดการเผาที่ท าให้เกิดหมอกควันและไฟป่า 

- อาจท าให้เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากหมอกควันที่เกิดจากการเผา 
- ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

13.1.5  กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- การจัดเก็บ การขนและการก าจัดขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่ อปท. มีประชาชน

นอกเขตพ้ืนที่ได้น าขยะมูลฝอยมาทิ้งในเขตรับผิดชอบ ท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ 
- ประชาชนยังขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและวิธี

บริหารจัดการขยะอินทรีย์ 
- ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี อปท. ก าหนด 
- มีการลักลอบก าจัดขยะโดยการเผา และลักลอบน าขยะมาทิ้งโดยไม่ช าระ

ค่าธรรมเนียม 
- ประชาชนยังไม่ปฏิบัติตามกฎ เช่น ไม่ทิ้งขยะลงถัง ไม่เข้าใจการทิ้งขยะที่ถูกวิธี  

ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง  ท าให้มีปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน 
- การเก็บขนขยะมูลฝอยมีความล่าช้า และมีขยะตกค้าง 
- เกิดปัญหาขยะล้นเมืองในพ้ืนที่ 

  13.1.6  กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออ่ืนๆ 
    - เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจ าถิ่น เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่มียุงลายเป็น
พาหะน าโรค จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 
    - บางพ้ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรค 
    - จ านวนประชากรที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกยังมีจ านวนสูงและมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น 
    - ขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 
  13.1.7  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - เจ้าหน้าที่ อปพร. มีน้อยไม่เพียงพอหากต้องออกปฏิบัติภารกิจนอกพ้ืนที่  
    - ขาดแคลน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานบางอย่างเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน 
    - การออกปฏิบัติการช่วยเหลือสาธารณภัยนอกพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นแต่เจ้าหน้าที่มี
จ านวนน้อยอาจท าให้เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดได้  
   - มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่ต้องจัดหาให้เพียงพอ 
  - ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินส ารองจ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนไม่เพียงพอ 
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- ในการตรวจสอบพ้ืนที่เสียหายจากผู้ประสบภัยธรรมชาติซึ่งต้องด าเนินการ
ตรวจสอบด้วยความรวดเร็วและแม่นย าเพ่ือให้ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วถูกต้อง แต่เนื่องจากจ านวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอท าให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบและด าเนินการช่วย 

- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบไม่มีเครื่องจับ GPS 
- ยังมีผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ 
- ท าให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติ 

  13.1.8  กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพส าหรับผู้ป่วยเอดส์ 
    - ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามก าหนดเวลานัดหมาย 

- เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจ สอบสถานะของบุคคลที่ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้มีกรณีจ่ายเงินไม่ถูกต้อง  

- ซักซ้อมท าความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิ ผู้น าชุมชน ส.ท. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
- ผู้สูงอายุไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพในกรณี

ย้ายภูมิล าเนา 
- เกิดการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ าซ้อน 
- อาจเกิดการสวมสิทธิ์ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ 
- ผู้รับเบี้ยยังชีพ/แจ้งสิทธิซ้ าซ้อน 
- ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องครบถ้วน 
- การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน 
- ผู้รับเบี้ยยังชีพมีชื่อในทะเบียนบ้านกับที่อยู่อาศัยจริงคนละที่กัน 
- กรมบัญชีกลางได้โอนเงินงบประมาณกรณีที่มีการเสียชีวิตให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนและไม่มีส านักทะเบียน จึงท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที โดย
จะต้องประสานผ่านทาง นายทะเบียนอ าเภอเพ่ือตรวจสอบสถานะและยืนยันสิทธิ ซึ่งอาจท าให้เกิดความล่าช้า 
และส่งผลกระทบกับผู้มีสิทธิ ในการรับเบี้ยยังชีพ 
  13.1.9  กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 
    - ในพ้ืนที่รับผิดชอบมีการเผาป่า/เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและมีการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่า 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และเจ้าหน้าที่มีปริมาณงานรับผิดชอบมากเกินไป 
- ประชาชนเข้าไปหาของป่าและลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  

     - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 
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  13.1.10 กิจกรรมด้านกฎหมาย 
    - หน่วยงานบางแห่งไม่มีนิติกร จึงส่งผลให้ยังขาดความแม่นย า ความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
    - เจ้าหน้าที่ยังขาดความแม่นย า ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดให้เกิดความผิดพลาดในการ
ท างานได ้
  13.1.11 กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
    - การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                   

- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียง 1 คน  ท าให้การควบคุมงานก่อสร้างหลาย
โครงการอาจดูแล ไม่ทั่วถึงและพ้ืนที่บางแห่งเป็นภูเขาจึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้ 

- การด าเนินงานก่อสร้างด าเนินการด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ซึ่งการ
ค านวณราคาประมาณการการงานก่อสร้างขึ้นอยู่กับราคากลางพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างเล็งเห็นคุณภาพของงานที่ท า ซึ่ง
อาจท าให้เกิดความเสียหาย และเกิดความยุ่งยากในการเบิกจ่าย 

- ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการตรวจรับงานของช่างให้สอดคล้อง
กับการเบิกจ่าย 
  13.1.12 กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
    - นโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรไม่มีความแน่นอนและบางนโยบาย
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 
    - รูปแบบการท างานของฝ่ายส่งเสริมการเกษตรเป็นไปตามค าสั่ งของ
ผู้บังคับบัญชาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชุมชน 
  13.1.13 กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - มีคนพิการบางรายที่ไม่ด าเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือประสานให้
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการแทน เนื่องจากบางรายไม่อยู่ในพ้ืนที่ โดยไม่
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง 
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ คนพิการที่ไม่ด าเนินการต่อบัตรคนพิการที่
หมดอายุ จะระงับการจ่ายเบี้ยความพิการชั่วคราว จนกว่าจะต่ออายุบัตรประจ าตัวคนพิการให้เรียบร้อย 
  13.1.14 กิจกรรมด้านโรงฆ่าสัตว์ 
    - โรงฆ่าสัตว์มีจุดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคส าหรับรถขนสุกรที่เข้ามาใช้บริการโรงฆ่า
สัตว์ก่อนน ารถเข้าสู่อาคารโรงฆ่าสัตว์ แต่ยังไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมด จึงยังมีความเสี่ยง ในการน าเชื้อโรคที่
ติดมากับล้อรถขนสุกรมายังอาคารโรงฆ่าสัตว์ 
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    - การพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อก่อนน าเอารถขนสุกรเข้าสู่อาคารโรงฆ่าสัตว์ไม่สามารถฆ่า
เชื้อโรคได้หมด 
  13.1.15 กิจกรรมท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต 
    - เกิดช่องว่างในการทุจริตภายในองค์กรได้จากปัญหาที่ไม่มีผู้เข้ามาตรวจสอบ
หรือตัวบุคลากร ขาดจิตส านึกในวิชาชีพและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยกันตรวจสอบองค์กร 
  13.1.16 กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 
    - ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกอาคารต้องขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารได้อย่างไร 
  13.1.17 กิจกรรมโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจ 
    ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร 
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนยังมีหนี้สินนอกระบบ และบางพ้ืนที่มีสภาพแห้งแล้งขาด
แคลนน้ าดื่มอุปโภค – บริโภค ท าให้การท าการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร 
  13.1.18 กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 

- ลูกหนี้ภาษีค้างช าระปีก่อนไม่มาติดต่อช าระภาษี 
- ลูกหนี้ภาษีค้างช าระได้รับหนังสือติดตามทวงถามแล้วแต่ยังไม่มาติดต่อช าระภาษี 

  13.1.19 กิจกรรมงานด้านการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ าบาดาล 
    - ประชาชนในพื้นท่ีมีการเจาะหรือใช้น้ าบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- บุคลากร/เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ าบาดาลการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจน้ าบาดาล 
    - การขออนุญาตยังมีความล่าช้า เนื่องจากบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในกองช่างมี
จ านวนน้อย ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ าบาดาลการด าเนินการถ่ายโอน
ภารกิจน้ าบาดาล  
    - ประชาชนมีการเจาะบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 
  13.1.20 กิจกรรมงานด้านงานพัสดุงานการเงินและบัญชีสถานศึกษา 
    - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะต าแหน่งงานด้านพัสดุ งานการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษา 

  13.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  13.2.1  การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
    - ตั้งจุดคัดกรองในการเข้าติดต่องานในสถานที่ราชการ 

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและหากพบบุคคลที่ต้อง
สงสัยแอบข้ามชายแดนให้แจ้ง อสม. หรือผู้น าหมู่บ้านในพื้นที่ 

- ร่วมมือกับผู้น าหมู่บ้าน อสม.ในพ้ืนที่ เพ่ือกักตัวบุคคลที่มีความเสี่ยง 14 วัน 
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- อบรมเพ่ือให้ความรู้และวิธีป้องกันเก่ียวกับโรค COVID - 19  
- ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้การป้องกันและการเฝ้าระวังลดต่ าลง  
 - แจ้งผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่มเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID -19) 

ในโรงเรียน และแจ้งให้ผู้ปกครองจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้แก่บุตรหลานของตนเอง 
    - สอดแทรกความรู้วิธีการดูแลตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในชั้น
เรียน 

   - ครูมีการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้าและกวดขันให้ล้างมือก่อนเข้า
โรงเรียน/ท ากิจกรรม 

            - ครูและนักเรียนมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ก่อนเข้าเรียน 
    - ให้ผู้น าชุมชน รพ.สต. และ อสม. ร่วมกันสอดส่องดูแลประชาชนภายใน
หมู่บ้านของตนเอง รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
 13.2.2 การด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- แต่งตั้งคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- จัดกิจกรรมเ พ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการรณรงค์  การ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆแบบบูรณาการ 
- มีการให้งบประมาณในแต่ละหมู่บ้าน 
- มีคณะท างานในการปฏิบัติงานและรณรงค์ 
- มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและลงพื้นที่ในการรีเอ็กซเรย์ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ให้เห็นโทษและป้องกันตนเอง

จากยาเสพติด 
- จัดท าแผนงาน/โครงการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดบริเวณท่ีเป็นจุดพ้ืนที่เสี่ยงและ

จุดที่มีการรวมตัวของผู้ค้าและผู้เสพ 
- ด าเนินงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ และประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและแนวความคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดว่าเป็นเรื่องท่ีทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ใช่มอบให้เป็น
หน้าที่ของ อปท. เท่านั้น 

- น าเรียนผู้บริหารก าหนดแผนงานโครงการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือ
อนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- แต่งตั้งคณะกรรมการท างานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 13.2.3  การบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานนโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบาย
ของจังหวัด 
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   - สรุปสถิติข้อมูลโครงการสนับสนุนที่ผ่านมา เสนอแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามอ านาจหน้าที่ 
    - ปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่ เกี่ยวกับงานพัสดุ
และการเบิกจ่าย 
    - สรุปสถิติและประมาณการวงเงินงบประมาณ และเสนอแนวทางพิจารณา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุม 
  13.2.4  การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

- จัดท าแผนป้องกันและควบคุมหมอกควันที่เกิดจากการเผา โดยก าชับให้ทุก
ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

- ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของจังหวัด
เชียงใหม่อย่างเคร่งครัด 

- แจ้งประชาสัมพันธ์การห้ามเผาเด็ดขาดโดยก าหนดมาตรการลงโทษแก่ผู้เผา 
- ประชาสัมพันธ์การงดเผาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาตรการทางกฎหมาย

อย่างเคร่งครัดต่อผู้ฝ่าฝืนค าสั่งจังหวัดเชียงใหม่ 
- จัดสายตรวจเคลื่อนที่โดยใช้ อปพร. ซึ่งอยู่ในชุมชน ร่วมตรวจสอบและ

ตักเตือนหากพบการเผาที่ท าให้เกิดหมอกควัน 
  13.2.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

- จัดให้มีการประชุมหรือประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนนอกเขตพ้ืนที่ เพ่ือมิให้น า
ขยะมูลฝอยมาทิ้งภายในเขตรับผิดชอบ 

- มีกิจกรรมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ 
- การบ ารุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะรถจัดเก็บขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

และปลอดภัย        ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
- ด าเนินการจ้างเหมาเก็บขนขยะและก าจัดขยะในพ้ืนที่ 
 - ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในการแยกขยะ และจัดการกับขยะ 
- การจัดให้มีมาตรการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการจัดท าโครงการลด 

คัดแยกขยะโดยวิธีการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ขยะอินทรีย์ 
 13.2.6  การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
    - มีการจัดกิจกรรมการส ารวจและก าจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย 

- มีการแจกทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
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- ออกปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรณีเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง รอบสอง
หลังจากรอบแรก     7 - 14 วัน 

- มีการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค 
 - ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 - ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 - มีการบูรณาการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่โดยทุกภาคส่วน 
 - มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกร่วมกับ

เครือข่ายทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง 
 - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ใช้การควบคุมป้องกันโรคให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน

อยู่เสมอ 
  13.2.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 - การสร้างเครือข่ายที่มาจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานอื่น  
 - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
 - จัดหาอปพร. เพ่ิมหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนมาร่วมปฏิบัติภารกิจ  
- จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ และควบคุมตรวจสอบอยู่เป็นประจ า 
- ตั้งคณะท างานส ารวจความเสียหายประชาชนเสียชีวิตกี่คนสูญหายกี่คน อยู่ใน

พ้ืนที่ติดต่อยากก่ีคน และในพื้นที่ท่ีสามารถติดต่อสื่อสารได้ก่ีคน 
- จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ิมเติมน าเรื่องเข้าสภาขอจ่ายขาดเงิน

สะสม 
- จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านการช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และส ารวจช่วยเหลือป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
- ขอความร่วมมือจากส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ ส่งเจ้าหน้าที่ร่วม

ตรวจสอบพื้นท่ีความเสียหาย 
- การตรวจสอบพ้ืนที่ต้องตรวจสอบทุกคนให้มีข้อมูลตรงกับข้อมูลที่ขอความ

ช่วยเหลือ 
  13.2.8 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ 
  - ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

 - ประสานไปยังทะเบียนกลางอ าเภอขอให้ช่วยตรวจสอบสถานะ  ภาพของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ว่าเสียชีวิตหรือมีการย้ายที่อยู่ในแต่ละเดือน  

 - ประสานงานกับผู้น าหมู่บ้านในการส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน 
- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/การมอบอ านาจในการ

รับเงินเบี้ยยังชีพ 
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- การตรวจเช็คจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอทุกเดือน 
- ท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- ประสานการประชาสัมพันธ์กับผู้น าชุมชนในการสร้างความเข้าใจและ

ตรวจสอบผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ทุกเดือน 
- การตรวจสอบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพกับฐานทะเบียนราษฎร์อ าเภอ 
- ปรังปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเป็นประจ าทุกเดือน 
- ท าหนังสือรายงานข้อมูลถึงผู้ก ากับดูแลตามขั้นตอน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินผ่าน

บัญชีธนาคาร 
- ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังส านักทะเบียนให้ช่วยตรวจสอบสถานะภาพ

ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ว่าเสียชีวิต หรือมีการย้ายที่อยู่ในแต่ละเดือน 
- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุแจ้งย้ายภูมิล าเนาให้แจ้งการ

ย้ายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์แนะน าแนวทางการขอขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ ณ ภูมิล าเนาใหม่ 

13.2.9  กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 
  - จัดสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาโลกร้อน  

- จัดตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งหมอกควันและไฟป่า 
 - จัดให้มีแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
 - จัดท าโครงการเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดการเผาเศษวัสดุของเกษตรกร 

  13.2.10 กิจกรรมด้านกฎหมาย 
  - ให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมสัมมนาและฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

- ก าชับให้มีการศึกษากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพิ่มเติม 
  13.2.11 กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
  - จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง 
  - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหาร
จัดการเป็นไปตามระเบียบ 
  - มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมการค านวณราคา
ประมาณการงานก่อสร้างในพ้ืนที่อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 
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 - มีการวางแผนงบประมาณ สิ่งก่อสร้างที่จะด าเนินการและแจ้งให้กองช่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
  - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทั้ง
ทางด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติงานในโอกาสต่อๆ ไป 
  - ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยู่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมทักษะในการปฏิบัติงาน
ในโอกาสต่อ ๆ ไป 
  - ปรับปรุงกิจกรรมการค านวณราคาประมาณการงานก่อสร้างโดยน าเทคโนโลยี 
โปรมแกรม BOQ (Bill of Quantities)  เพ่ือช่วยให้การประประมาณราคางานรวดเร็วแล้ว แม่นย า และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น 
  13.2.12 กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
  - ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายที่ก่อตั้งมาใหม่รูปแบบการปฏิบัติงานยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจนการปฏิบัติงานเป็นไปตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาตามนโยบายมาจากรัฐบาล กรมส่งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหน้าในพ้ืนที่ 
  - ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้
ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้มีรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมและเข้ากับบริบทของชุมชน 
  13.2.13 กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  - ก่อนสิ้นปีงบประมาณนักพัฒนาชุมชน จะด าเนินการตรวจสอบบัตรคนพิการ
หากพบว่าบัตรคนพิการหมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุแล้วจะแจ้งให้คนพิการทราบเพ่ือไปต่ออายุบัตรด้วยตนเอง
หรือมอบให้นักพัฒนาชุมชนไปด าเนินการเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ 
  - จัดท าทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวันออกบัตรและวัน
หมดอายุของบัตรประจ าตัวคนพิการได้อย่างถูกต้อง 
  13.2.14 กิจกรรมด้านโรงฆ่าสัตว์ 
  - มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนน ารถขนสุกรเข้ามายัง
อาคารโรงฆ่าสัตว์ 
  - สร้างบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์เพ่ือ ให้รถขนสุกรได้ท า
การฆ่าเชื้อโรคก่อน น ารถเข้าบริเวณอาคารโรงฆ่าสัตว์ 
  13.2.15 กิจกรรมท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต 
  - มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปีและมีการมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็นทางการด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต 
  - ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการประสานการจัดท าแผนการป้องกันฯ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
  - สร้างจิตส านึกที่ดีให้ความส าคัญมีการตรวจสอบที่จริงจัง ด าเนินการโครงการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
  13.2.16 กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 
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  - ลดความเสี่ยงโดยการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร 
  - ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างว่าต้องท าอย่างไรในการขออนุญาต
ก่อสร้างและต้องใช้เอกสารอะไรในการประกอบขออนุญาตก่อสร้างและผลกระทบของการไม่มาขออนุญาต 
  13.2.17 กิจกรรมโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจ 
    - ตั้งงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่มีความ
เดือดร้อน 
  - พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
  - ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพ่ือสอบถามการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง  โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องติดตามก ากับดูแลและเพ่ือให้งานของส่วนสวัสดิการสั งคมมีการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และตรวจสอบทุกเดือน 
  13.2.18 กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 
  - ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมลูกหนี้ 

 - จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายไตรมาสเพ่ือให้ง่ายในการตรวจสอบและการ
ทวงช าระหนี้ที่ถูกต้อง 

 - ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของทะเบียนคุมลูกหนี้และยอดคงเหลือของงบ
การเงิน 
 - ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษีว่ามีรายใดค้าง
ช าระภาษีบ้าง แล้วท าหนังสือติดตามทวงถามเป็นประจ าทุกเดือน 
  - เพ่ิมช่องทางการติดตามทวงถามโดยการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของ
ลูกหนี้ภาษ ี
  13.2.19 กิจกรรมงานด้านการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ าบาดาล 
  - มีการมอบหมายบุคลากร/เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่แนบ 
สถานที่ขออนุญาต และตรวจสอบความถูกต้องในการขออนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ.
2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 - มีการตรวจสอบจากผู้บริหารตามล าดับขั้น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การขออนุญาตเจาะ  หรือใช้น้ าบาดาลแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ 
 - จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ในหลักสูตรต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องให้มากขึ้น 
 - การประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาต
เจาะน้ าบาดาล และขออนุญาตใช้น้ าบาดาล ระเบียบ ข้อก าหนดและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  13.2.20 กิจกรรมงานด้านงานพัสดุงานการเงินและบัญชีสถานศึกษา 
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  - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยให้ศึกษาข้อมูลด้านระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  - สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
จากภายในองค์กร และนอกองค์กร 
  - ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง คอยเรียนรู้และศึกษาระเบียบงานพัสดุ งาน
การเงิน และบัญชี   สถานศึกษา กับหน่วยงานพัสดุและการเงินอย่างสม่ าเสมอ 
  - ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 



แบบ ปค. 4 

จังหวัดชียงใหม่ 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
   1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่ก ากับ
ดูแลให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
  1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
 
   1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน
การสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 
 
   1.5 หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

 
   1.1 จังหวัดเชียงใหม่มีการก าหนดนโยบายตาม
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานยึดมั่น
ใน ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
   1.2 จังหวัดเชียงใหม่มีการบริหารจัดการที่สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการสอบทานการบริหารของฝ่าย
บริหารรวมถึงมีการประเมินและติดตาม ก ากับดูแลให้
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
   1.3 จังหวัดเชียงใหม่มีการก าหนดโครงสร้างการ
บริหารตามสายการบังคับบัญชารวมถึงการมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
 
 
 
   1.4 จังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
 
 
   1.5 จังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
จัดท าค าสั่ งมอบหมายงานให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือ
ปฏิบัติ โดยมีการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นตามระบบการควบคุมภายใน
ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 

2. การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภ า ย ใ น ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส อด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเพียง
พอที่ จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

 
   จังหวัดเชียงใหม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุก
กิจกรรมโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการ
มีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งมี
การก าหนดแนวทางแก้ไขตามความส าคัญเร่งด่วน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม 
ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือ
ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
   2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
   2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
 
 
   3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
 
   3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม 
โดยก าหนดไว้นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
   3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมตามภารกิจอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้
 
   3.2 ได้มีการก าหนด Application ต่าง ๆ ใช้ใน
การประสานงานติดต่อระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
และติดตามงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 
   3.3 มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์ อักษร และมีการแจ้ง เวียนการ
มอบหมายหน้าที่ให้ทราบทั่วกัน 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
   4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่
มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 
   4 . 3  ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ มี ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ
บุคคลภายนอก เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 
   จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่าง
พอเพียง เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5. กิจกรรมติดตามผล 
    5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการ
ประเมินระหว่างการปฏิบัติ งาน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่า ได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
 
    5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ ายบริหารและผู้ ก ากับดูแลเ พ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
   การการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนมีการด าเนินการแก้ไข/ปรับปรุง โดย
ทันที โดยก าหนดให้ส่วนราชการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง กรณีข้อบกพร่อง ให้มี
การปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือลดความเสี่ยงทันที 
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ผลการประเมินโดยรวม 
  จังหวัดเชียงใหม่มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ    
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน มีการควบคุมที่ เ พียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่ก าหนด ยังมีจุดอ่อนที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน อาท ิ

1. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ มีการประเมินความเสี่ยงในจุดที่มีความส าคัญ มีกิจกรรมการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม มีการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายช่องทางที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมี
การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เพ่ือให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม 
สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ    
ท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท าค าสั่ง
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้มีการศึกษา กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเพ่ือ
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก 
รับผิดชอบงานในหน้าที่ มีการก าหนดจุดเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีการติดตามผล รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ ง  5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน               

มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้
ก าหนดวิธีการและแผนการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

4. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ  

ข้อบังคับ เป็นตัวก าหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน     
มีการก าหนดจุดเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

5. ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการ

ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในของกระทรวงการคลังมีการควบคุมที่เพียงพอ 
 
 



- 5 – 
 

และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ควรมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลท าให้การปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อจ ากัดด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้ง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการ

ควบคุมเป็นการตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสามารถท าให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

7. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการ

ควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม 
จะด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน ทุกฝ่ายของหน่วยงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือลด
การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

8. ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕ องค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 
2561 ของกระทรวงการคลัง  และมีกิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร แต่อย่างไรก็ยังต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ 

9. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

มีผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ด ี

10. ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะท า
ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

11. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานมีองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงานครบทุกองค์ประกอบ ที่สามารถ
ควบคุมภายในได้ในระดับที่ป้องกันความเสี่ยงได้ และหากมีข้อเสียหายที่ระบบการจัดการที่สามารถจะจัดการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานยังมีการสื่อสารถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้รับ
ทราบและเข้าใจร่วมกันในทุกระดับ 

12. ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
- มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ 
- การควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
- มีการควบคุมเพียงพอ และมีประสิทธิผล 
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13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 211 แห่ง ประกอบด้วย 

องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต าบล 116 แห่ง 
และองค์การบริหาร ส่วนต าบล 89 แห่ง  มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ5 
องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมท่ีเพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการด าเนินการที่ส าคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม
ภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว 

 
   



ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน ๒๕๖๔ 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 
 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
 
 
 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 
 
 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 
 

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

 
 

1. ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำจังหวัด
เชียงใหม ่
 
1.๑. กระบวนงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) ประจ าปี
งบประมาณที่จัดสรร
ให้แก่วัดที่ขอรับเงิน
อุดหนุนฯ เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 
 

- การจัดส่งเอกสารล่าช้า 
- บางวัดที่ได้รับเงิน

อุดหนุน ฯ ไมส่อดคล้อง
กับปัญหาที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

- ประสานวัดท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน ฯ ซึ่งหากพบว่า 
ปัญหาของวัดที่ขอรับ
เงินอุดหนุน ฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ให้
ด าเนินการแจ้ง
ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติเพื่อพิจารณา
โดยเร็ว 

- น าเรื่องการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนบูรณปฏสิังขรณ์
วัดเข้าสู่วาระการ
ประชุมของคณะสงฆ์
จังหวัดเชียงใหม่ และ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบตรวจสอบ
และก ากับตดิตามอย่าง
เคร่งครดั 

 
 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้

การจัดส่งเอกสารหลักฐาน
เพื่อเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
และมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน 

- มีการจัดประชุมท า
ความเข้าใจกับเจ้า
อาวาส ไวยาวัจกร 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
ประจ าปีงบประมาณที่
จัดสรรให้แก่วัดที่ขอรับ
เงินอุดหนุนฯ เป็นไป
ตามระเบียบของทาง
ราชการ และให้
เจ้าหน้าท่ีตดิตามลง
พื้นที่วัดที่ได้รับจดัสรร
งบประมาณอย่าง
ใกล้ชิด 

- มีการตดิตามการใช้
จ่ายงบประมาณ(เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ)  

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม/่ 

30 กันยายน 256๔ 
 

 



๒ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 
 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
 
 
 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 
 
 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
  

 
 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

 
 

1.๒. กระบวนงำนกำรขอ
อนุญำตสร้ำงวัด 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การพิจารณา

อนุญาตให้สร้างวัดมีความ
รวดเร็วและมีความ
ถูกต้องตามกฎกระทรวง 
การสร้าง การตั้ง การรวม   

- การย้าย และการยุบวัด 
การขอรับ พระราชทาน
วิสุงคามสีมา และการยก
วัดร้างขึ้นเป็นวัดมี
พระภิกษุอยู่จ าพรรษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- กรรมสิทธ์ิในที่ดิน (ราย
เอกชน) ไม่สมบรูณ์ เช่น 
ผู้มีสิทธ์ิในกรรมสิทธ์ิรวม
เสียชีวิต แตไ่มไ่ด้ตั้ง
ผู้จัดการมรดก หรือโอน
กรรมสิทธ์ิให้ผู้มสีิทธ์ิ
สมบูรณ ์

- การพิพาท คัดค้านการ
สร้างวัดของประชาชน
ในพื้นที่ 

- การโอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน
ให้แก่วัด ภายใน ๙๐ วัน 
เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้ว 

- ขอความอนุเคราะห์
ส านักงานท่ีดินจังหวัด
หรือส านักงานท่ีดิน
จังหวัดสาขา ตรวจสอบ
ภาระผูกพัน และ
กรรมสิทธ์ิสมบรูณ ์

- ให้ผู้ขออนุญาตสร้างวัด
ด าเนินการ ประสาน ๑.
เจ้าหน้าท่ีปกครอง 
(ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อจัด
ประชุมชี้แจงและจดัท า
ประชาคมหมู่บ้าน ๒.
สภาท้องถิ่น เพื่อ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ หรือพิจารณา
แก้ไขปัญหาให้เกดิความ
สงบเรียบร้อย 

- มีหนังสือแจ้งผู้ขอ
อนุญาตสร้างวัด ให้
ด าเนินการโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดินให้แก่วัด 

- เอกสารรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

- เอกสารรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน และรายงานผล
การประชาคมหมู่บ้าน
เอกสารรายงานการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 

- ตรวจสอบจากการน า
ฝากเอกสารสิทธ์ิที่ดิน
ของวัด 

- การจัดการข้อพิพาท 
และปัญหาความขดัแย้ง 
ไม่บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

- ผู้ขออนุญาตสร้างวัด 
ไม่ได้ด าเนินการโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดินให้แก่วัด
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- บูรณาการผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง ท้ังฝ่ายสงฆ์
และฝา่ยบ้านเมือง เพื่อ
ไกล่เกลี่ยใหไ้ด้ข้อสรุป 

- ก าหนดกรอบเวลา 
(ภายใน ๙๐ วัน) เพื่อ
สอบถามผลการ
ด าเนินการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม/่ 

30 กันยายน 256๔ 

  



๓ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

1.3 กระบวนกำรจัดเก็บ
ค่ำเช่ำท่ีดินวัดร้ำง 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ผู้เช่าที่ดินวัด

ร้างศาสนสมบัติกลางมา
ช าระค่าเช่าที่ดินวัด
ร้างศาสนสมบัติกลาง
ครบถ้วน ทุกราย  

- มีหนี้ค้างช าระที่ไม่
ปรากฏรายละเอียดมา
ตั้งแต่ขณะรับโอน
ภารกิจงานมาจาก
กรมการศาสนา 

- สัญญาผู้เช่าเกิดการสูญ
หายเนื่องจากไม่มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลแบบ
อิเล็คทรอนิกส ์

- จัดท าบัญชีการช าระค่า
เช่าท่ีดินวัดร้าง 

- รายงานกรณีหนี้ค้าง
ช าระที่ไม่ปรากฏ
รายละเอียดการเช่าให้
ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ไข 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้

 

- ผู้เช่าท่ีดินวัดร้างศาสน
สมบัติกลางบางรายไม่
มาช าระค่าเช่าท่ีดินวัด
ร้างศาสนสมบัติกลาง 

- สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
ท าให้ผู้เช่าบางรายขาด
รายได้ไม่มีเงินช าระค่า
เช่า 

 

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่
ติดตามผู้เช่าท่ีดินวดั
ร้างศาสนสมบัติกลางมา
ช าระค่าเช่าที่ดินวัด
ร้างศาสนสมบัติกลาง
ครบถ้วน 

- จัดท าระบบการเก็บ
ข้อมูลผู้เช่าเป็นแบบ
อิเล็คทรอนิกสร์วมถึง
การออกใบเสร็จรับเงิน 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม/่ 

30 กันยายน 256๔ 

  



๔ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 
 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
 
 
 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 
 
 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 
 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

 
 

1.4 กระบวนกำรจัด
ประโยชน์ที่ดินวัดร้ำง 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การจัดประโยชน์

ที่ดินวัดร้าง เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
และเกิดประโยชน์ 

ที่ดินวัดร้างที่อยู่ใกล้
สถานท่ีส าคญั แหล่ง
เศรษฐกิจ หรือยา่นชุมชน 
มีจ านวนน้อยและมีผูเ้ช่า
แล้วทั้งหมด แต่ยังเหลือ
ที่ดินวัดร้างจ านวนมากที่
ไม่ได้จัดประโยชน์เนื่องจาก  
- เป็นทีด่ินที่ไมม่ี ทางออก

สู่ทางสาธารณะ 
- ประชาชนมีความเช่ือว่า

ไม่ควรท าประโยชน์ใน
ที่ดินวัดร้าง 

- ที่ดินวัดร้างมีซาก
โบราณสถานเต็มทั้ง
แปลง 

- ที่ดนิวัดร้างกรม
ศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
โบราณสถานเต็มทั้ง
แปลง 

- มีการด าเนินการส ารวจ
ที่ตั้งของที่ดินวัดร้าง ท่ี
สามารถน าจัด
ประโยชนไ์ด้ ขยายไป
ยังอ าเภอใกล้เคียง 

- ประกาศ และ
ประชาสมัพันธ์หาผู้เช่า
ที่ดินวัดร้างที่ท าการ
ส ารวจ แปลงที่
พิจารณาเห็นว่าไม่มี
ปัญหา และสามารถจดั
ประโยชนไ์ด ้

 

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้

- ผู้ขอใช้ประโยชน์ท่ีดิน
วัดร้างไม่ทราบข้อมูล
พิกัดและพื้นท่ีที่ชัดเจน 

- ชาวบ้านในชุมชนบาง
แห่งมีการคัดคา้นการ
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนท่ี
วัดร้างบางแปลง 

- มีการส ารวจและจดัท า
ทะเบียนที่ตั้งของที่ดิน
วัดร้างที่ยังไมม่ีการจดั
ประโยชน์ และที่มี
เอกสารสิทธ์ิประเภท
โฉนดที่ดิน สามารถท่ีจะ
ท าการประกาศเพื่อหาผู้
เช่าได้  
ลงพื้นที่ท าความเข้าใจ
กับคนในชุมชน กรณีมี
ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดประโยชน์ที่ดินวัด 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม/่ 

30 กันยายน 256๔ 
 
 
 

  



๕ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
 
 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

1.5 กระบวนกำรงำนนิตย
ภัตพระสังฆำธกิำร 
- กำรขอรับเงินอุดหนุน

นิตยภัต 
- กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน

นิตยภัต 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน

อุดหนุนนิตยภตัเป็นไป
ตามแผนการเบิกจา่ย
งบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยงาน 

 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
นิตยภัตมีความผิดพลาด
เนื่องจากจะต้องงดจ่ายแก่
พระสังฆาธิการที่พ้น
ต าแหน่ง เช่น ลาสิกขา 
มรณภาพ หรือลาออกจาก
ต าแหน่ง เป็นต้น แต่การ
แจ้งการพ้นของพระสังฆาธิ
การ  มีความล่าช้า หรือ
บางเดือนไม่แจ้งข้อมลูพ้น
ต าแหน่งท าให้การเบิก
จ่ายเงินบางเดือนเกดิความ
ผิดพลาด และต้องมีการ
เบิกเงินส่งคืนเงิน 
 

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบประสานเจ้า
คณะผู้ปกครองสงฆเ์พื่อ
ด าเนินการใหร้วดเร็ว 

- การน าเรื่องการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต
เข้าสู่ที่ประชุม
ประจ าเดือนของ
เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอทุกอ าเภอ  
เพื่อสร้างความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ
ส านักงาน 

- จัดท าแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายเงินนิตยภัต 
แจ้งคณะสงฆ ์

 

ความเสีย่งลดลงแต่ยัง
ปรากฎ 

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
นิตยภัตมีความผิดพลาด
เนื่องจากจะต้อง งดจ่ายแก่
พระสังฆาธิการที่พ้น
ต าแหน่ง เช่น ลาสิกขา 
มรณภาพ หรือลาออกจาก
ต าแหน่ง เป็นต้น แต่การ
แจ้งการพ้นของพระสังฆาธิ
การ  มีความล่าช้า หรือ
บางเดือนไม่แจ้งข้อมลูพ้น
ต าแหน่งท าให้การเบิก
จ่ายเงินบางเดือนเกดิความ
ผิดพลาด และต้องมีการ
เบิกเงินส่งคืนเงิน 
 
 

- ส่งรายละเอียดการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตร
ประจ าเดือนให้
เลขานุการเจ้าคณะ
อ าเภอทุกอ าเภอ
ตรวจสอบก่อนเบิกจ่าย 

 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม/่ 

30 กันยายน 256๔ 

 

  



๖ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 
 
 
 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 
 
 
 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 
 
 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่
 
 
 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

 
 

1.6. กระบวนกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน ระหว่ำง 
ประชำชน วัดและคณะ
สงฆ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การร้องเรียน

ต่างๆ ไดร้ับการแกไ้ข
และได้รับข้อยตุ ิ

- เพื่อให้การรับเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและสามารถให้
ความเป็นธรรมแก่ท้ังสอง
ฝ่ายได ้

- - - - -เรื่องร้องเรียนบางเรื่อง
เกี่ยวข้องด้วยข้อ
กฎหมายและอ านาจ
ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานราชการอื่นๆ 
ท าให้ผลการด าเนินงาน
มีความลา่ช้า 

- ผู้ที่โทรศัพท์มาร้องเรียน
ได้แอบอ้างตัวเป็นบุคคล
อื่น ซึ่งผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่
ประสงค์จะร้องเรยีน
หรือไมไ่ดรู้้เห็นกับ
เรื่องราวท่ีเกิดขึ้น 

 

- จัดท าทะเบียนควบคุม
เรื่องร้องเรียน 

- ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้มีการรับเรื่องร้องเรยีน
ไว้ในเบื้องต้นก่อน พร้อม
ทั้งขอให้ผู้ร้องเรียนจัดส่ง
ค าร้องในรูปแบบเอกสาร
มายัง สนง.พศจ.
เชียงใหม่ อีกครั้ง เพื่อ
เป็นหลักฐานยืนยันการมี
ตัวตนของผู้ร้องเรยีน 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่/ 

30 กันยายน 2564 

 

  



๗ 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ี
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/ก าหนดเสร็จ 

๒. ส ำนักงำนสวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๒.๑ การรับและพิจารณา
วินิจฉัยค าร้อง (ตามมาตรา 
๑๒๓) แห่งพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 

วัตถุประสงค์กำรควบคุม 
- เพื่อให้การรับค าร้องและ

พิจารณาวินิจฉัยค าร้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการที่กรม
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานก าหนด คือ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน     42 วัน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ผลการปฏิบตัิ งานไม่
เป็นไปตามระยะเวลา 
42 วัน ที่กรมฯ ได้
ก าหนดมาตรฐานไว ้

- ระเบียบและแนวปฏิบัติ
ของการรับค าร้องและ
วินิจฉัยค าร้อง ตาม
พระราชบัญญัติคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่ง
เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตรวจ
แรงงาน 

๑. ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ตรวจแรงงานท่ีรับค าร้องฯ 
และด าเนินการจนแล้ว
เสร็จภายใน 42 วันผ่าน
ระบบทะเบยีนค าร้อง ซึ่ง
เป็นระบบสารสนเทศของ
ส านักงานฯ 
๒. น าเรื่องที่ไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ก าหนด เข้าสู่วาระการ
ประชุมเพื่อท า KM 
3. กรณีมีความยากในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงจนไม่
สามารถด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 42 วัน 
สามารถขอขยายเวลาและ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน ตาม
กฎหมายได ้

- ผลการปฏิบตัิงานรับและ
พิจารณาค าร้องไมเ่ป็นไป
ตามทีก่รมฯก าหนด 42 
วัน จ านวน 147 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 29.76 
จากค าร้องทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จ านวน 494 
เรื่อง  

1. ติดตามผลผ่านระบบ
ทะเบียนค าร้อง ซึ่งเป็น
ระบบเตือนให้พนักงาน
ตรวจแรงงานด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2. สรปุผลการปฏิบัติงาน 
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกสิ้นเดือน เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตรวจแรงงาน 

กลุ่มงานสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงาน พื้นที ่1
และพื้นที่ 2 ส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม ่

30 ก.ย. 2564 

 

 

  



๘ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

3. ส ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงใหม่ 

     3.1 ฝ่ำยตรวจและ
คุ้มครองคนหำงำนและ
ศูนย์ร่วมบริกำรช่วยเหลือ
แรงงำนฯ 

       การเปรียบเทียบปรับ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารจดัการการท างาน
ของคนต่างด้าว กฎหมาย
ว่าด้วยการจดัหางานและ
คุ้มครองคนหางาน และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับการลงโทษ 

1.  ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

2.  การรวบรวม
พยานหลักฐานไม่
สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน 

3.  เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

1. มีการประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

2. ปรึกษาขอค าแนะน าผู้มี
ความรู้ ความช านาญ 

3. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัต ิ

1.เพียงพอ 

2. เห็นควรมีการจัด
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม 

1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

2. เจ้าหน้าท่ีขาดความ
ช านาญในการรวบรวม
พยานหลักฐาน 

1. จัดให้มีการแลกเปลีย่น
เรียนรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานทุกวัน
ภายหลังเลิกงาน 

ฝ่ายตรวจและคุ้มครอง
คนหางานและศูนย์ร่วม

บริการช่วยเหลือแรงงานฯ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม ่

 

  



๙ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำย 
ในที่มีอยู่ 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

     3.2 ฝ่ำยงำนควบคุม
กำรท ำงำนของคนต่ำง
ด้ำว 

      การควบคุมการใช้เล่ม
ใบอนุญาตท างาน (บต. 
13) 

การควบคุมการใช้เล่ม
ใบอนุญาตท างาน (บต.13)  
เกิดการสูญหายและมีการ 
การจัดท าทะเบียนคุมไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน  
การจัดเก็บเลม่ใบอนุญาต
ท างานให้อยู่ในท่ีปลอดภัย 

1.การมีจัดท าทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายและการใช้ไป
ของเล่มใบอนุญาตท างาน 
(บต.13) 

2.มีการมอบหมายเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการใช้ไปของเลม่
ใบอนุญาตท างาน 

  

 

1.มีการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายและการใช้ไปของ
เล่มใบอนุญาตท างาน(บต.
13) 

2.มีการบันทึกทะเบียนคมุ
การเบิกจ่ายเลม่ใบอนุญาต
ท างาน (บต.13) 

3. มีการจัดท าทะเบยีนคุม
เล่มใบอนุญาตท างานที่
ช ารุดหรือพิมพ์ผิด 

1.เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ
ไม่ได้ควบคุมการใช้เลม่
ใบอนุญาตท างาน (บต.13) 
และการจัดท าทะเบียนคุม
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมิได้มอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ควบคุมการใช้เลม่
ใบอนุญาตท างาน (บต.13) 

2. จัดท าทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายและการใช้ไปของ
เล่มใบอนุญาตท างานให้
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งลงทะเบยีน
คุมเลม่ใบอนุญาตท างานท่ี
ช ารุด จัดให้มสีถานท่ี
ปลอดภัยในการจัดเก็บเล่ม
ใบอนุญาตท างาน (บต.13) 

กลุ่มงานส่งเสรมิการมีงาน
ท างาน 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่ 

 

  



๑๐ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

     3.3 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป 

      การรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม เงิน
หลักประกัน เงิน
เปรียบเทยีบปรับ และ
รายได้ต่างๆ ของส านักงาน
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยผ่านเครื่อง EDC , OR 
Code , Mobile banking 
และ Bill Payment 

 

 

 

 

 

 

การรับเงินของส านักงาน
จัดหางานมีหลากหลาย
ช่องทางและมีการรับเงิน
หลายประเภท อาจท าให้
เกิดข้อผิดพลาดในการออก
ใบเสร็จรับเงิน 

ก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ตรวจสอบยอด
ใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับ
จ านวนเงินท่ีได้รับ รวมทั้ง
ตรวจสอบประเภทของเงิน
ค่าธรรมเนียมทีไ่ด้รบัให้
ถูกต้องครบถ้วน 

มีการตรวจสอบยอด
ใบเสร็จรับเงินและยอดการ
รับช าระเงินเป็นประจ าทุก
วัน เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด 

เนื่องจากมีจ านวนผูม้า
ช าระค่าธรรมเนยีมต่างๆ
เป็นจ านวนมาก  
จึงอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการออก
ใบเสร็จรับเงิน 

1. จัดท าทะเบียนคุมการ
รับเงิน โดยมีรายละเอียด 
วันท่ี ผู้จ่ายเงิน ช่อง
ทางการรับเงิน ประเภท
ของเงิน โดยสรุปยอด ณ 
สิ้นวัน เป็นประจ าทุกวัน 

2. จัดท ารายงานโดยแยก
ประเภทของเงินและ
ช่องทางการช าระเงิน เพื่อ
สอบทานกับยอด
ใบเสร็จรับเงิน 

3. จัดท ารายงาน
รายละเอียดการรบัเงิน
ประจ าวัน โดยมี
รายละเอียดของประเภท
เงิน เลขท่ีใบเสร็จ และสรุป
ยอดให้ถูกต้องตรงกัน 
รายงานให้จัดหางาน
จังหวัดทราบเป็นประจ าทุก
วัน  

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป  
 

ส านักงานจัดหางานจังหวดั
เชียงใหม ่

 



๑๑ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

3.4 ฝ่ำยแนะแนว
อำชีพ 

     โครงการเตรยีมความ
พร้อมแก่ก าลังแรงงานแนะ
แนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน กิจกรรม
ส่งเสริมการรับงานไปท าท่ี
บ้าน 

- การช าระเงินกู้กองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน 

การผิดนดัการช าระเงินกู้ 
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปท าที่
บ้าน(ช าระเงินกู้ไมต่รง
ก าหนด) 

1. ออกหนังสือแจ้งเตือน
ตามขั้นตอนในคู่มือ
แนวทางปฏิบัติงานกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปท าที่บ้าน 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) 

2. ตดิตามเยี่ยมกลุ่มที่มี
ปัญหาทางด้านการช าระเงิน 

3. แจ้งเตือนให้ช าระเงิน
หากเกินก าหนด 

4. สรา้งความรู้ความเข้าใจ
ให้ผู้กู ้

ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่าน 
slip payin และ internet 
banking (กรณีที่ช าระเงิน
ผ่าน banking 
application) 

ผู้กู้ยังขาดความเข้าใจใน
เรื่องการช าระเงินพร้อม
ดอกเบี้ยที่คิดเพิม่ กรณีผิด
นัดช าระหนี้ จึงช าระหนี้ไม่
ตรงตามก าหนด 

1. ท าแผนการออกเยี่ยม
และสร้างความเข้าใจเรื่อง
การช าระหนี้พร้อมดอกเบีย้
เพิ่มรายวันให้กับกลุ่มผู้กู ้

2. ท าแผนการแจ้งเตือนผู้กู้
ก่อนถึงก าหนดการช าระ
เงนิทุกครั้ง 

ฝ่ายแนะแนวอาชีพ 

ส านักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม ่

 

  



๑๒ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

 

กำรควบคุม 
ภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

4. ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม ่
 

     4.1 กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรขออนุญำต
เข้ำท ำประโยชน์ในเขตป่ำ
สงวนแห่งชำติตำม พรบ.
ป่ำสงวนแห่งชำติ หรือ
ตำมระเบียบและกฎหมำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การปฏิบัติที่ไม่เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย 

1. การจดัการการท างาน
ภายในส่วน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. การตรวจตดิตามของ
ผู้บังคับบัญชา 

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
อนุญาตมีความถูกต้อง และ
ทันต่อเวลาที่ก าหนด 

ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน 

1. การเร่งรัดและควบคมุ
การปฏิบัติงานโดย
ผู้บังคับบัญชา 

2. การประสานงาน 
ข้อมูล/ความรู้เป็นระบบ
ออนไลน์(คลินิกกองการ
อนุญาต) 

 

ส่วนทรัพยากรธรรมชาต ิ

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม ่

 

 



๑๓ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

 

กำรควบคุม 
ภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

4.2 ฝ่ำยน้ ำผิวดิน 

- รับค าขอประปาสัมปทาน 
- ตรวจสอบ ดูแล ประปา
สัมปทาน 
- ประสานงานด้านน้ าผิวดิน 
- ประสานงานด้าน
ทรัพยากรธรณ ี

- ปฏิบัติงานตามระเบียบและ
ข้อกฎหมายทีถ่ือปฏิบตัิและ
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 
58 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

1. ความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบข้อมลูค าขอฯ 

2. สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ทุกข้ันตอนการ
ปฏิบัต ิ

 

 

- - ส่วนทรัพยากรน้ า 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม ่

4.3 ฝ่ำยน้ ำบำดำล 

- การก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการ 
- น้ าบาดาล 

- ปฏิบัติงานตาม พรบ.น้ า
บาดาล พ.ศ. 2520  
อนุบัญญัติ ค าสั่งมติ และ
กฎหมายอื่น ๆทีเ่กี่ยวข้อง 

1. จ านวนการอนญุาต
ประกอบกิจการน้ าบาดาล
ทุกประเภท 

2. ตรวจสอบข้อมูลได้ทุก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

3. ก าหนดตัวช้ีวัดเป็น
ปริมาณผลงานประจ าป ี

- - ส่วนทรัพยากรน้ า 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดัเชียงใหม ่

 

 

 



๑๔ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

4.4 กิจกรรมกำรจัดท ำ
โครงกำรเพ่ือขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณตำม
แผนพัฒนำจังหวัดและ
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 

   เพื่อให้การจัดท า
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั 
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน  

 

การจัดท าโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั 
เป็นการจัดท าโครงการ
ล่วงหน้า ส่งผลให้บาง
กิจกรรมภายใตโ้ครงการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน หน่วยงานต้อง
ด าเนินการแจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรม 

ต่อที่ประชุม ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานกาณ์ปจัจุบัน ซึ่งอาจ
ท าให้การด าเนินงาน
โครงการล่าช้าออกไป 

จัดท าโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาจังหวดัและ
แผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัด โดยยดึ
นโยบายของรัฐบาล รวมถึง 
นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวัด 

โครงการที่เสนอได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และมีความสอดคล้องกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนด และ
สามารถด าเนินโครงการได้
ตามห้วงเวลาที่ก าหนด 

- - ส่วนยุทธศาสตร ์

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดั
เชียงใหม ่

 

  



๑๕ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุม 
ภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

4.5 ฝ่ำยควบคุมมลพิษ 
- จัดท าแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของจังหวัด 
- เฝ้าระวัง ตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลแหล่งก าเนดิ
มลพิษ 
- ประสานให้ค าแนะน า 
ส่งเสริมเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ความรูด้้าน
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การควบคุม
มลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
- บูรณาการแกไ้ขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 - ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและผูร้ับผดิชอบ
ชัดเจน      
- มีการก าหนดการสอบ
ทานโดยสายงานและการ
บังคับบัญชา  
- มีการประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานกับผูเ้กี่ยวข้อง 
ในกรณีมีกฎ ระเบยีบ
ออกมาบังคับใหม่ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า
อบรมเพื่อให้มีความรู้ใหม่ 
ๆ เกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ ควบคมุ ดูแล
แหล่งก าเนิดมลพิษ   
 

   ส่วนสิ่งแวดล้อม 
ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวดั

เชียงใหม ่
 

 



๑๖ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องหรือท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

4.6 ฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดท าแผนปฏิบตัิการเพื่อ
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวดั 

- ตรวจสอบสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
ด าเนินการเรื่องร้องเรยีน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

- บูรณาการแกไ้ขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

 

 

 

 

- 

- มกีารประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ การจดัการอบรม
ให้ทราบถึงการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมมลพิษ คุม้ครอง
สิ่งแวดล้อม แก่ทุกภาคส่วน 

 

- ก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและผูร้ับผดิชอบ
ชัดเจน มีการก าหนดการ
สอบทานโดยสายงานและ
การบังคับบัญชา                                                       

- มีการประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานกับผูเ้กี่ยวข้อง 
ในกรณีมีกฎ ระเบยีบ
ออกมาบังคับใหม่ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน                                                   

- มีการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้าน

 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 
มีความพอเพียง 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

ส่วนสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดั
เชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน

ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- พัฒนาและสรา้งเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
และเครือข่ายอื่น ๆ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 

ด าเนินการเรื่องร้องเรยีน
ด้านสิ่งแวดล้อม และการ
ด าเนินการตามกฎหมายวา่
ด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

 



๑๘ 
 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ี
จัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร หรือภำรกจิ

อื่น ๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

 

กำรควบคุม 
ภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

4.7 กิจกรรมงำนกำรเงิน
และบัญช ี

- เพื่อให้การ รับ – จ่าย 
เงินนอกงบประมาณ (ด้าน
การประกอบกิจการน้ า
บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี
การจัดเก็บเอกสาร ซึ่งมี
ปริมาณมากให้ครบถ้วน
และทันเวลา  

- ด้วยงานการเงินและ
บัญชี มีภาระงานเป็น
จ านวนมาก และบคุลากร
มีไมเ่พียงพอท่ีจะ
ปฏิบัติงาน การรับ – จ่าย 
เงินนอกงบประมาณ (ด้าน
การประกอบกิจการน้ า
บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี 
การจัดเก็บเอกสาร 

 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีให้ช่วย
ปฏิบัติงาน การรับ – จ่าย 
เงินนอกงบประมาณ (ด้าน
การประกอบกิจการน้ า
บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี 
การจัดเก็บเอกสารโดย
จัดท าเป็นค าสั่งส านักงานฯ 
อีกหน้าท่ีหนึ่งเพิ่มอีก 1 
คน 

 

- การด าเนินงานด้านการ 
รับ – จ่าย เงินนอก
งบประมาณ(ด้านการ
ประกอบกิจการน้ าบาดาล
ฯ) การบันทึกบัญชีการ
จัดเก็บเอกสาร ครบถ้วน 
และทันเวลาตามที่ก าหนด  

 

- 

 

- 

งานการเงินและบญัช ี
ส่วนอ านวยการ 

 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวดั
เชียงใหม ่

 

 

  



๑๙ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐัหรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

5. ส ำนักงำนประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
     5.1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการ
ประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า
ก าหนดมาตรการในการท าการประมง
และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ าควบคุม
ป้องกัน และปราบปรามการท าการ
ประมงและการค้าสัตว์น้ าให้เป็นไปตาม
กฎหมาย รวมทั้งป้องกัน ยับยั้งและขจัด
การท าการประมงโดยไม่ชอบด้วย 
กฎหมายทั้งในและนอกน่านน้ าไทย 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสร้างชุมชนประมงมีส่วนรว่มเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ า
จืดให้มีความยั่งยืนท่ัวประเทศ 
2) เพื่อให้การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการดา้น
การประมงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
3) เพื่อให้ชาวประมงรับรู้และมีความ
เข้าใจในกฎหมายและมาตรการในการ
ท าการประมงอย่างท่ัวถึง 

1. ชาวประมงบางส่วน
ขาดความเข้าใจการสร้าง
กลุ่มชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ทีถู่กต้อง 
2. เจ้าหน้าที่บางท่านขาด
ความรู้  ค ว าม เข้ า ใจที่
ชัดเจนและความช านาญ
ในการถ่ายทอดความรู้
ท า ง ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรประมงน้ าจืด
ให้แก่ชาวประมง 
3. การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการผู้ รับผิดชอบใน
พื้นที่และชาวประมงยังมี
ไม่เพียงพอ 
4. การรับรู้กฎหมายและ
มาตรการในการท าการ
ประมงของชาวประมงยัง
ไม่ทั่วถึง 

1. มีคู่มือในการ
ด าเนินการของ
เจ้าหน้าท่ี 
2. จัดการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีเพื่อน าไป
เผยแพร่ให้กับ
ชาวประมงในพื้นที่
เข้าร่วมโครงการ 
3. เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบเข้าไป
ส่งเสริมฯ และ
สนับสนุนให้ชาว 
ประมงเข้ามามสี่วน
ร่วมในการจดัการ
ปัญหาด้าน
ทรัพยากร 
4. ประชาสัมพันธ์
และกระจายข่าวสาร
บนเว็บไซต์
ส านักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม ่

- การควบคุมที่มี
อยู่เหมาะสมแต่ไม่
เพียงพอ 
 

- การสร้างกลุ่มล่าช้าไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น ที่
ก าหนดและอาจส่ง ผล
ต่อความส าเร็จการเกิด
ชุมชนที่มีส่วนร่วมเพื่อ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรประมงน้ าจืด
ในอนาคต 
- ชุมชนมีความสนใจ
และมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้อย 

1. ประชุมติดตามงานให้ความรู้ใน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง 
3. การตดิตามประเมินผล แกไ้ข
ปัญหาจากส่วน กลางอย่างใกล้ชิด 
4. มีการเพิ่มความต่อเนื่องในการ
เข้าไปส่งเสรมิฯ ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งตามเปา้หมาย 
5. เผยแพร่และส่งเสรมิการปฏิบัติ
ตามชุมชนต้นแบบ (Best Pratice) 

ส ำนักงำนประมง
จังหวัดเชียงใหม่ 

 



๒๐ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม

แผนกำรด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่ กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

    5.2  พัฒนา และส่ ง เสริ มการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง 
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ด้ า น ก า ร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าการท าการประมง 
การแปรรู ปสั ต ว์ น้ า และอา ชีพที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนามาตรฐาน
ฟาร์มและยื่นใบสมัครเพื่อขอตรวจ
รับรองมาตรฐานฟารม์ 
ภำรกจิอื่น 
5.2.1 ด้ำนงบประมำณ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด และเป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

เกษตรกรไมส่นใจเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 

 

 

 

 
1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด                       
 2. มีผู้ค้าน้อยรายและไม่มคีวามเข้าใจที่
จะซื้อขายกับส่วนราชการท าให้การซื้อ
จ้างล่าช้า   

ประชาสมัพันธ์ ช้ีแจง 
วัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ให้เกษตรกร
ทราบและเข้าใจ 
 
 
 
 
 
1. ประชุมเร่งรดัและ
ก าหนดมาตรการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 
และก าชับเจ้าหน้าท่ีเร่งส่ง
มอบงาน/กระบวนการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง และบริหาร
สัญญา 
2. ก าหนดแผนด าเนินการ 
และการใช้จ่ายเงินเป็นราย
ไตรมาสอยา่งชัดเจน 

การควบคุมที่มีอยู่
เหมาะสมแต่ไม่
เพียงพอ 

 

 

 

 

 

เกษตรกรบางราย
ยังให้ความส าคัญใน
การเข้าร่วมโครงการ
น้อย 

 

 

 

หน่วยงานใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนและ
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1. ให้เจ้าหน้าท่ีเข้าช้ีแจง
ให้ความเข้าใจกับ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง 

2. ให้เจ้าหน้าท่ีน าตัวอย่าง
ประโยชน์ ข้อดีของการ
เข้าร่วมโครงการ หรือ 
Best Practice ให้
เกษตรกรดูเป็นตัวอย่าง 

1. ให้หน่วยงานแจ้งผู้ 
ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงาน
เป็น ไปตามแผน และส่ง
ใบส าคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตรงเวลาอย่าง
สม่ าเสมอตามแผนและ
เป้าหมายแต่ละพ้ืนท่ีที่
ก าหนด          

2. ก าหนดตัวช้ีวัดด้านการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้กับบุคลากรภายใต้
หน่วยงานทุกคน 

ส านักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 
 

 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ

ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่ กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

 

 

 

 

 

5.2.2 ด้ำนกำรเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้งานการเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้อง
ตามระเบียบ ตรงตามความต้องการ ทันเวลา มี
การใช้เงินอย่างคุ้มค่า เป็นธรรม และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ  ของการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
พัสดุ และสินทรัพย์   

 
 
 
 
 
 
 
1. ลงนามในสัญญาแล้ว ไม่
ท า PO ในระบบ GFMIS 
ภายในก าหนด                    
 2. เจ้าหน้าที่มคีวามรูไ้ม่
เพียงพอในการจัดซื้อจัดจา้ง 
และจัดท าใบส าคญัในการ
เบิกจ่าย 

3. ให้รายงานความก้าวหน้าในการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
4. แจ้งเจ้าหน้าท่ีให้เร่งด า เนินการ
ก่อหน้ีผูกพันและเบิก จ่าย
งบประมาณตามแนวทางมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้จ่าย
งบประมาณ 
1. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและ
รับทราบกฎระเบยีบและวิธีปฏิบัต ิ
ด้านการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ 
ให้เป็นปัจจุบันมตีามหนังสือ 
2. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม
คู่มือหรือแนวทางที่ก าหนดอย่าง
รอบคอบ 

 
 
 
 
 
 
 
สามารถควบคุม
ความเสีย่งให้
ลดลงแต่ยังไม่
เพียงพอให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้

 
 
 
 
 
 
 
ลงนามในสัญญา
แล้ว ไม่ท า PO    
ในระบบ GFMIS 
ภายในก าหนด 

 

 

 

 

 

1. แจ้งเวียน/ช้ีแจง กฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและถือ
ปฏิบัต ิ
2. ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (IPA) โดยกรมประมง
ก าหนดเป็นตัวช้ีวัดของ
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานให้
บันทึก PO ในระบบ GFMIS     
ทุกครั้งหลังจากลงนามสัญญา
แล้ว 

ส านักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม ่
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่นๆท่ีส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง  กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
กำรประเมินผล                    

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคมุภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

6. ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

    6.1. ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน  

    6.2. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถยีรภาพ 
เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 4 
ประเด็น 

1) สร้างสรรค์ชุมชนให้พ่ึงตนเองได้ 
2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว 
3) เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสทิธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล 
4) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 

1. ความเสี่ยงด้านการ
บริหารโครงการ/
กิจกรรมตาม
งบประมาณประจ าป ี

2. ความเสี่ยงด้านการ
บริหารการเงินและ
งบประมาณ 

 

1. ปรับปรุงคู่มือในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการฯ ให้เหมาะสมกับ
พื้นที ่

2. ประชุมช้ีแจง จนท.พช. 
เพื่อก าหนดพันธกิจเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
จ านวน 1 ครั้ง 

3. อบรมเจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญชีของจังหวัดและจนท.
ทุกอ าเภอ จ านวน 1 ครั้ง  
ระหว่างวันท่ี 20 – 23 
ธันวาคม 2564  

4. การตดิตามงานของ
ผู้บริหารระดับอ าเภอและ
จังหวัด ประจ าทุกเดือน 

5. การลงพื้นที่ติดตามงานกิจ
กิจกรรม/โครงการของอ าเภอ
เป้าหมาย 

ในการด าเนินการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ เป็นการ ควบคุม
ภายในที่สามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้
อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้การควบคุมภายใน
ของส านักงาน-พัฒนาชุมชน
จังหวัดยังได้มีการติดตามงาน
ในพื้นที่ของผู้อ านวยการกลุ่ม
งาน นักวิชาการประจ า แต่ละ
อ าเภอ เป็นอีกส่วนหนึ่ง 

การบริหารโครงการ/ 
กิจกรรม ยังมีการ
ปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานในพ้ืนท่ี ท่ีเป็น
ข้อจ ากัดของ   
ข้อกฎหมายท าให้การ
ด าเนินงานโครงการ 
ไม่เป็นไปตามก าหนด 
เกิดความล่าช้า 

1. การตดิตามงาน 
ในการประชุม
ประจ าเดือน ของ
ผู้บริหารและ
นักวิชาการ
ประจ าเดือน 

2. การออกไป 
ติดตามงานในพ้ืนท่ี
ของอ าเภอและหา
แนวทางในการแก้ไข  
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม 

 

ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงใหม ่
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
กำรประเมินผลกำร

ควบคุม 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

7. ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
 
    7.1 การจัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 
2564-2570 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2564-
2570 ใหเ้ป็นกรอบ และทิศทางให้
หน่วยงานทุกภาคส่วน สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัได้
อย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกันและเสรมิ
ก าลังกันอย่างบูรณาการ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติตามบริบทของพื้นที ่

- การจัดท าแผนการ
ป้องกันและ  บรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. 
2564-2570 แทน
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 
2558 (ฉบับปรับปรุง 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) ต้องมี
การปรับปรุงข้อมูล         
ให้สอดคล้องกับ          
ร่างแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงชาติ พ.ศ. 
2564-2570 

 

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่           
พ.ศ. 2564-2570 และจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนฯ 

- แต่งตั้งคณะท างานจดัท า
แผนการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่           
พ.ศ. 2564-2570 และจัด
ประชุมคณะท างานฯ เพื่อ
จัดท าแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. 2564-
2570 

  

- มีการจัดประชุม
คณะกรรมการจัดท า 
แผนฯ เพื่อก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนฯ 

- มีการจัดประชุม
คณะท างานจัดท าแผนฯ  
เพื่อจัดท าแผนฯ  

- คณะกรรมการจัดท าแผน
ฯ และเสนอแผนฯ         
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ลงนาม
ประกาศใช้แผน         
เมื่อแผนการป้องกัน  
และบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2564-
2570 ได้รับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี 

- เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด     
ของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019          
ไม่สามารถเชิญ
คณะกรรมการจัดท า
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่           
พ.ศ. 2564-2570 
และคณะท างานฯ
มาร่วมประชุมฯ         
ได้ทั้งหมด  

- จัดการประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่           
พ.ศ. 2564-2570  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ zoom             -
จัดการประชุม
คณะท างานจัดท า
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่           
พ.ศ. 2564-2570  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบ zoom              

 
 
 

สนง.ปภ.จ.ชม. 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
กำรประเมินผลกำร

ควบคุม 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

     7.2 กำรส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่ม      
ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยใน
พ้ืนที่    
    
วัตถุประสงค์  
เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการจัดการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั และสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านสาธารณภัย    ให้ชุมชน 

- ชุมชนหลายแห่งที่มีความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย         
ยังขาดความรู้           
และการมีส่วนร่วม      
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย      
ในชุมชน 

- จัดอบรมการจัดการ         
ความเสี่ยงภัยพิบัติ โดย
ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM )  

- จัดการฝึกการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน 

- ชุมชนที่มีความเสี่ยง จาก
สาธารณภัยมีความรู้ และ
สร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนมากขึ้น 

- สร้างเครือข่ายในการ
ป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย  

- เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาด     
ของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019          
ไม่สามารถจัดอบรม
การจัดการ         
ความเสี่ยงภัยพิบัติ        
โดยชุมชนเป็นฐาน     
(CBDRM ) และจัดการ
ฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย   
ในชุมชนได้ตามแผน 
ทั้งหมด  

 

- จัดอบรมการจัดการ
ความเสี่ยงภัยพิบัติ     
โดยชุมชนเป็นฐาน 
(CBDRM ) และจัดการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน    
และบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชนที่มีความเสี่ยง
น้อยจากการแพร่ระบาด         
ของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 และลด
จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมฯ และ
ด าเนินการป้องกัน และ
ควบคุมโรคตามมาตรการ
ควบคุมการจัดกิจกรรม
รวมคนจ านวนมากของ
จังหวัดเชียงใหม่  

 
 
        

สนง.ปภ.จ.ชม. 
และ สนง.ปภ.จ.ชม. 

สาขา 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
กำรประเมินผลกำร

ควบคุม 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

     7.3 กำรฝึกกำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อให้ผู้
บัญชาการเหตุการณ์ตลอดจนหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เข้าใจในบทบาทหน้าท่ีในการ
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ อุทกภัย 2564 
เพื่อให้การแจ้งเตือนภยั เผชิญเหต ุบรรเทา 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว 

- อ าเภอและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องบางแห่งยัง
ขาดความรูค้วามเข้าใจ 
บทบาทของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ในการปฏิบัติ
ตามแผนเผชิญเหต ุ

 

- จัดท าแผนเผชิญเหตุอุทกภัย 
2564  

 
 

- อ าเภอและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าใจใน
บทบาทของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์และแจ้งเตือน
ภัยเผชิญเหตุบรรเทาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

- เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 ไม่
สามารถเชิญ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
มาร่วมการฝึกการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดการฝึกการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 
zoom   

 
 
 

สนง.ปภ.จ.ชม. และ 
สนง.ปภ.จ.ชม. สาขา 

 
 

 

 

 

 



๒๖ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
กำรประเมินผลกำร

ควบคุม 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

     7.4 กำรรำยงำนข้อมูลกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนน ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ในช่วงเทศกำลส ำคัญ 

 

วัตถุประสงค์  
เพื่อรายงานข้อมูลจ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุ จ านวนผู้บาดเจ็บ       และ
จ านวนผู้เสียชีวิต จากการใช้รถใช้ถนนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่           ในช่วง
เทศกาลส าคัญ เพื่อการสั่งการ วิเคราะห์ 
ปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางในการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี ให้
มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ    

- การรายงานข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง
เทศกาลส าคัญมีความ
ล่าช้า และข้อมูลมีไม่
ครบถ้วน 

 
 
 

- แจ้งให้อ าเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จดัตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตทุางถนนในช่วง
เทศกาลส าคญั 

- จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการ
เสรมิสร้างประสิทธภิาพ การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ป้องกัน และลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในระบบรายงานขอ้มูล
อุบัติเหตุทางถนน (E-report)  

 
 
 

- การรายงานข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในพืน้ที่      
ในช่วงเทศกาลส าคญัมี
ความรวดเร็วและมีข้อมูล
ทีค่รบถว้น    

- การรายงานข้อมลูการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ยังมีความล่าช้า และ
ข้อมูลไมค่รบถ้วน 
เนื่องจากจังหวัด
เชียงใหม่ มีจ านวน 
25 อ าเภอ บาง
อ าเภอเป็นพื้นที่
ห่างไกล การเกิด
อุบัติเหตุบางครั้งอยู่
บนภูเขาสูง ลาดชัน 
เป็นอุปสรรคต่อการ
ติดต่อการ
ประสานงานและ
รายงานข้อมูล  
 
 
 

- ให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม
การรายงานข้อมลู การ
เกิดอุบัติเหตุ ทางถนน 
ในพื้นที ่ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

- ประสานการปฏิบัติงาน
ระหว่างส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ ต ารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอ 
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การ
รายงานข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ในช่วงเทศกาล
ส าคัญ มคีวามรวดเร็ว
และมีข้อมลูที่ครบถ้วน                 

สนง.ปภ.จ.ชม. 
และ สนง.ปภ.จ.ชม. 

สาขา 
    

 

 



๒๗ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
กำรประเมินผลกำร

ควบคุม 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

     7.5 กำรตรวจสอบเอกสำร กำรส่ง
ชดใช้เงินยืมโครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลส ำคัญ 

 

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ผู้ปฏิบัติงานของอ าเภอ
ขาดความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการ
จัดท าเอกสาร      

- ผู้ปฏิบัติงานของอ าเภอ
ไม่เข้าใจขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน 

- มีหลักเกณฑ์ และแนวทางการ
ด าเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับอ าเภอ  

 

- การส่งชดใช้เงินยืม
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ เป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด
และมีความถูกต้อง 

 
 

- การส่งชดใช้เงินยืม
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
มีความล่าช้าเลย
ระยะเวลาที่ก าหนด 
และพบข้อผิดพลาดใน
เอกสารบางรายการ 

- จัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการด าเนินงานให้
ผู้ปฏิบัติงานระดับอ าเภอ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจมี
แนวทางการปฏิบัติที่
ตรงกัน และมีทิศทาง
เดียวกัน 

- มีเจ้าหน้าที่ติดตาม 
เร่งรัดการจัดส่งเอกสาร
การส่งชดใช้เงินยืม
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ      

 
 
 
 
 
 
 
 

สนง.ปภ.จ.ชม. 
และ สนง.ปภ.จ.ชม. 

สาขา 
 
 
 

 

 

 

 



๒๘ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
กำรประเมินผลกำร

ควบคุม 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

     7.6 กำรตรวจสอบเอกสำรขอรับโอน
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือชดใช้เงินทดรอง
รำชกำรในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019  
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน และถูกต้องตามระเบยีบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ผู้ปฏิบัติงานของอ าเภอ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
ขาดความช านาญและ
ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบเอกสาร และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องมี
จ านวนมากต้อง
ตรวจสอบอย่างละเอียด 

- มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
อ าเภอ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดท า
เอกสาร  

- อ าเภอ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท าเอกสาร
ขอรับโอนงบประมาณ
รายจ่าย  เพื่อชดใช้เงิน
ทดรองราชการในเชิง
ป้องกันหรือยับยั้งภัย
พิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณี
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 มีความถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่ก าหนด                       

- เอกสารการขอรับโอน
งบประมาณรายจ่าย
เพื่อชดใช้เงินทดรอง
ราชการในเชิงป้องกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน กรณีโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พบข้อผิดพลาด
ในเอกสารบางรายการ 

- ก าหนดผู้สอบทานในการ
ตรวจสอบเอกสารและให้
เจ้าหน้าที่การเงิน
ตรวจสอบซ้ าอีกรอบ 

 

สนง.ปภ.จ.ชม. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



๒๙ 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยที่จัดต้ัง
หน่วยงำนของรฐัหรอืภำรกจิตำม

แผนกำรด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น ๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรฐั/

วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่
กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 
ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

8. ส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม ่

      8.1 ประชำชนได้รับกำร
อ ำนวยควำมยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
    เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการ  
(9 งานบริการ) ตามมาตรฐานคลนิิก
ยุติธรรม และ พ.ร.บ.อ านวยความ
สะดวกฯ 

 

- การให้บริการประชาชน ตาม
มาตรฐานคลินิกยตุิธรรม            
จุดบริการที่ 2 ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ไม่ได้เขียนรายละเอียดข้อเท็จจริง 
ความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และ
ความคิดเห็นของที่ปรึกษา
กฎหมาย ให้ชัดเจน ตามแบบรับ
เรื่องขอใช้บริการของส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
อาจจะท าให้มีข้อร้องเรยีน ในการ
ให้บริการ และความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการพิจารณาการ
ให้ความช่วยเหลือ  

- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ประจ า
จุดบริการที่ 1 ตรวจสอบ 
คัดกรองเรื่องของผู้ใช้บริการ 
และตรวจสอบรายละเอียด
ตามแบบรับเรื่อง หลังจากท่ี
ปรึกษากฎหมายให้บริการ
แล้ว  

- ปรับปรุงแบบรับเรื่องขอ
ใช้บริการ ให้มีพื้นท่ีช่อง
กรอกรายละเอียด
ความเห็นของที่ปรึกษา
กฎหมายมากขึน้ 

- ยังมีเรื่องขอใช้
บริการปรึกษา
กฎหมาย ท่ีไม่มี
รายละเอียดและ
ความชัดเจน 

- ท าให้เจ้าหน้าท่ี
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในข้อ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
หรือการส่งต่อความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 
เกิดความคลาดเคลื่อน
ได ้

- ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
ประจ าจดุบริการที่ 1                
ให้ตรวจทาน และชี้แจงที่ปรึกษา
กฎหมายใหด้ าเนินการตาม
มาตรฐานของแบบรับเรื่องขอใช้
บริการ 

- ก าหนดใหเ้จ้าหน้าท่ีและที่
ปรึกษากฎหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการตามที่กระทรวง
ยุติธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรภีาพ ก าหนด 

กลุ่มอ านวยความ
ยุติธรรมและนิติ
การ ส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัด

เชียงใหม่/ 

30 ก.ย.65 

 

 

  



๓๐ 
 
ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น ๆ 

ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

9. ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

    9.1 การวิเคราะห์ก าหนดกรอบวงเงินกู้ประจ าปี 
ส ารวจความจ าเป็นต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ของสหกรณ์ทุกประเภท และให้เงินกู้ยืมแก่
สหกรณ์ มีวัตถุประสงคเ์พื่อ ให้สหกรณ์ทุกประเภท
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ าไดท้ั่วถึง มีขั้นตอน
การปฏิบัติงาน คือ ส ารวจความตอ้งการใช้เงินกู้ของ
สหกรณ์เพื่อทราบจ านวนสหกรณแ์ละจ านวนเงินท่ี
ต้องการกู้ยืม 

 
   9.2 โครงการขับเคลื่อนการช าระบัญชสีหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสะสางกิจการงานทุกเรื่อง 
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีเ่ลิกให้ส าเร็จ
เรียบร้อย 

- ระหว่างปีมีสหกรณ์
ขอวงเงินเพิ่มและ
ส่งคืนวงเงิน 

- ไม่ได้วเิคราะห์ความ
ต้องการใช้เงินกู้ของ
สหกรณ์ ตามความ
จ าเป็นที่แท้จริง (ไม่ใช่
เวลาทีต่้องการใช้เงิน) 
ท าให้ไม่เป็นไปตาม
แผน 

ช าระบัญชีไม่แล้วเสรจ็
ตามแผนปฏิบัติงาน 

1. ส ารวจความ 

ต้องการใช้เงินกู้ของ
สหกรณ์ให้ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริง 

2. จัดท าแผนรองรับ
ในกรณีสหกรณ์ขอ
วงเงินเพิ่ม และส่งคืน
วงเงิน 

 

ติดตามการรายงาน
การช าระบญัชีทุก
ระยะ 6 เดือน 

การควบคุมที่มีอยูย่ัง
ไม่เพียงพอ ท าให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผน 
 
 
 
 

 
 
การควบคุมที่มีอยู ่
ไม่เพียงพอ 
 

ระหว่างปีสหกรณ์มี
การแจ้งส่งคืนวงเงินกู้ 

 

 

 

 

 

- การช าระบัญชียังไม่
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 

– การช าระบัญชไีม่ได้
เป็นภารกิจหลัก 
ผู้สอบบญัชีจึงไม่ได้
บรรจไุว้ในแผนงาน
ปฏิบัติงานประจ่าปี จึง
ท าให้การช าระบญัชี
อาจมีความล่าช้า 

1. แจ้งให้สหกรณ์แจ้ง
ความประสงค์ขอใช้
เงินกู้ตามความจ าเป็น 

2. แจ้งเจ้าหน้าท่ี
ส่งเสริมสหกรณ์เข้า
ตรวจสอบการขอใช้
วงเงินกู้ 

 

1. จัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ช าระบญัชี  

2. ติดตามผลการ
ช าระบัญชีในท่ีประชุม
ของหน่วยงานเป็น
ประจ าทุกเดือน  

3. ผู้ช าระบัญชี
ประสาน ติดตามกับ
ผู้สอบบญัชีเป็นประจ า
ทุกเดือน 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม ่

30 กันยายน 2564 

 

  

 



๓๑ 
 

 

  

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น ๆ 

ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

2) เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) เพื่อช าระสะสางทรัพยส์ิน หนีส้ินและทุนคงเหลือ
อยู่ รวมทั้งกิจการงานที่ยังคั่งค้างเช่น การติดตาม
ลูกหนี้ การขายทรัพย์สินช าระหนีค้ืนให้เจ้าหนี้
ครบถ้วนและหากมีเงินคงเหลือใหจ้่ายคืนสมาชิก
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

 

สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร/สมาชิก 
อาจไมไ่ด้รับความ
เที่ยงธรรมในการช าระ
บัญช ี 

 

 

 

 

 

 

การสะสางไม่เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

ติดตามการรายงาน
การช าระบญัชีทุก
ระยะ 6 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามการรายงาน
การช าระบญัชีทุก
ระยะ 6 เดือน 

 

 

การควบคุมที่มีอยู ่

ไม่เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมที่มีอยูไ่ม่
เพียงพอ 

 

 

 

การช าระบญัชีของ 

ผู้ช าระบญัชีท่ีเป็น
บุคคลภายนอก 

ไม่แล้วเสร็จตามแผน 

 

 

 

 

 

 

การจัดการทรัพยส์ิน 
หนี้สิน ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย 

 

1. จัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ช าระบญัชี  

2. ติดตามผลการ
ช าระบัญชีเป็นประจ่า
ทุกเดือน  

3. เปลีย่นตัวผู้ช าระ
บัญชี หากการช าระ
บัญชีของผู้ช าระบัญชี
บุคคลภายนอก ไม่
เป็นไปตามแผนท่ี 

 

ก าหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ช าระบญัชี 

 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม ่

30 กันยายน 2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่ กำรประเมินผล
กำรควบคุม

ภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

        9.3 การบริหารพสัด ุ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีระบบการควบคุมเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่เหมาะสม สามารถป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทรัพย์สินช ารุด  สญูหาย 

2. การจดัเก็บครุภณัฑ์ยังไม่
เป็นหมวดหมู่ การเบิกใช้ยัง
ไม่เป็นระบบ 

3. ไมเ่ป็นไปตามระเบยีบ
พัสด ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แต่งตั้งเจ้าหนา้ที่ก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ
ครุภณัฑ์ให้มีการปฏิบตัิงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และวิธีการใช้ทรัพยส์ินอย่าง
เคร่งครดั 

2. จัดให้มเีจ้าหน้าท่ีควบคมุ
ครุภณัฑ์การเบิกจ่ายพสัดุ และ
จัดท าทะเบียนคมุให้เป็นปัจจุบัน 

3. การเบิกจ่ายพัสดุครภุัณฑ์ 
ต้องมีใบเบิกฯ พร้อมลายมือช่ือผู้
ขอเบิก ผู้รับพัสดุครภุัณฑ์ และผู้
ได้รับมอบหมายให้จ่ายฯ 
ครบถ้วน 

4. จัดสถานท่ีติดตั้งหรือเก็บ
รักษาเหมาะสมกับประเภทของ
ทรัพย์สิน 

5. จัดให้มีการตรวจนับพัสดุ
ครุภณัฑ์ให้ถูกต้องตรงกับบญุชี
คุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน และ
รายงานการใช้พัสดุประจ าป ี

การควบคุมที่มีอยู ่
ไม่เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทรัพย์สินช ารุด   

2. การจดัเก็บ
ครุภณัฑ์ยังไม่เป็น
หมวดหมู่ การเบิก
ใช้ยังไม่เป็นระบบ 

3. ไมเ่ป็นไปตาม
ระเบียบพสัด ุ

 

 

1. จัดให้มีการประชุม
ช้ีแจง หรือแจ้งเวียน
เพื่อท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบตัิในการ
ใช้และบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2. จัดให้มีการสอบ
ทานโดยหัวหน้างาน 
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม ่

30 ก.ย. 64 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

10. ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม ่

 
    10. 1  ศึ กษา  วิ เ ค ร าะห์  แ ละจั ดท า
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
ของจังหวัดก ากับการบูรณาการ และติดตาม
การใช้งบประมาณประจ าปีของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
จังหวัด 
    10.2 ก ากับ ดูแล ควบคุม ประสาน 
ด าเนินงาน ติดตามและปริเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

 การด าเนินงานและ
การเบิกจ่าย
งบประมาณในการ
ด าเนินการ ไม่
เป็นไปตามแผนงาน
ที่ก าหนด 

 
 
 
การด าเนินงานไม่
สามารถด าเนินการตาม
เป้าหมายหรือตาม
แผนงาน 

 

 มีการจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายเงินและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานเป็น
ประจ าทุกไตรมาส 

 
 
มีคณะท างานในระดับ

อ าเภอ/จังหวัด 
คณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวดั ก ากับ
และตดิตามผลการ
ด าเนินงาน 

 ท าให้หน่วยงาน
เร่งรัดและ
ด าเนินการตาม
แผนงานท่ีก าหนด
และมีการรายงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการ
ด าเนินงาน 

 
มีการตดิตามและร่วม
แก้ไขเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการและร่วม
แก้ไขปัญหาเพื่อให้
สามารถด าเนินการ
ตามเป้าหมาย 

 ในช่วงของการเกิด
ไวรัสโคโรนา 2019 
(covid -19) ระบาด
การด าเนินงาน
โดยเฉพาะการ
ฝึกอบรมไมส่ามารถ
ท าได้ และต้องขยาย
ระยะเวลาออกไป 

 
แผนงาน โครงการเก็บ
รวบรวม ได้มีการ
ขับเคลื่อนหรือท าไดต้าม
ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

 มีการปรับแผนให้
สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นและหา
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได ้

 
มีการก ากบัดูแล

ต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมโดยเฉพาะ
มีการสะท้อนปัญหา
หรือแนวทางปัญหา
มาจากระดับอ าเภอ
และจังหวัด
ด าเนินการ
ช่วยเหลือและ
สนับสนุน 

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ใน
จังหวัดเชียงใหม ่
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

11. ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวดัเชียงใหม่ 
      11.1 ด าเนินการสืบเสาะและพินิจ 
จ าเลยสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ ได้รับการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจ าคุก 
 
 
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อรายงานข้อเท็จจริงของจ าเลย/ผู้พัก
การลงโทษจ าคุกลดวันต้องโทษจ าคุกให้ผู้มี
อ านาจ ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   2.เ พื่ อ ก ลั่ น ก ร อ ง ผู้ ก ร ะ ท า ผิ ด เ ข้ า สู่
กระบวนการคุมประพฤติหรือพักการลงโทษ 
ลดวันต้องโทษ 

1.กระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากปริมาณงาน
มาก เวลาด าเนินการ
จ ากัด 

 

2. บุคลากรใหม่ยังขาด
องค์ความรู้ด้าน  
กฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

1. การก ากับติดตาม
ของหัวหน้ากลุ่ม มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของ
งานก่อนส่งไปยัง
หน่วยงานรับบริการ 

 

2.มีระบบการสอนงาน
ภายในกลุ่มงาน 

3.มีการก าหนดตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานสู่
ระดับบุคคลที่ชัดเจน 

 
 

ระบบควบคมุที่
สามารถใช้วิเคราะห์
สถานการณ์และ
ควบคุมความเสี่ยงใน
กลุ่มงานได้ แต่ยังไม่
เพียงพอในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผล
การด าเนินงาน 

 
 

1. การด าเนินงานเกี่ยวกับ
ส านวนคดียังไม่ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน เช่น 
- เอกสารเกี่ยวกับคด ี
- การสอบปากค า 
- การสรุปวิเคราะห์เขียน
รายงาน 
2. บุคลากรใหม่ขาดการ
พัฒนาศักยภาพขาด
ความรู้ ด้านกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ให้ความรู้ ทักษะ 
และการสอนงาน โดย 
เชิญผู้ที่เช่ียวชาญมา 
ถ่ายทอดในเรื่อง กฎ 
กฎหมาย ระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้อง 
 

ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ่

30 กันยายน 2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

2. การควบคุมและสอดส่อง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การบังคับใช้เงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติของผู้มีอ านาจสั่งมผีลทางปฏิบัต ิ
- เพื่อป้องกันการกระท าผิดซ้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถ
เลิกเสพยาเสพติดและใช้ชีวิตเป็นปกตใินสังคม
ได้ 

1. ด้านกระบวนการ 
- การก ากับให้ผู้กระท า
ผิด ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่
ผู้มีอ านาจสั่งก าหนดและ
มีการกระท าผิดซ้ าลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การติดตามผลการ
บ าบัดครบถ้วนไม่
ครบถ้วนให้ทันเวลา 
 

1. มีการก ากับติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการ
ตรวจสอบคดีทุกเดือน
เพื่อตรวจสอบการ
กระท าผดิซ้ าของผู้ถูกคุม
ความประพฤตแิล้ว
รายงานผูม้ีอ านาจ 
 
 
 
 
1. หัวหน้ากลุม่/งาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจากระบบ
สารสนเทศในการ
ตรวจสอบคดีครบ
ก าหนด 
2. มีการสอนงานฟ้ืนฟู 
 

เครื่องมือท่ีมีอยู่เพียง
พอที่จะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและบรรลตุาม
วัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- เครื่องมือท่ีมีสามารถ 
ก ากับให้การ
ปฏิบัติงาน 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
ด้านผลการด าเนินงาน 
และขั้นตอนและตาม 
มาตรฐานงาน 

1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บางขั้นตอนยังไม่ได้
ด าเนินการ เช่น การออก
สอดส่องเยีย่มบ้านของผู้
ถูกคุมและอาสาสมัครคุม
ประพฤต ิ
 
2 ปริมาณผู้ถูกคุมความ
ประพฤตผิิดเง่ือนไข ยังคง
มีอยู่ 10% 
 
 
 
 
- ยังต้องมีการติดตามผล 
การบ าบัดจากระบบ 
สารสนเทศ 

1.มีการก าหนดตัวช้ีวดั
ผลการด าเนินการสู่
ร ะ ดั บ ร า ย บุ ค ค ล ที่
ชั ด เ จ น เ พื่ อ ให้ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น อ อ ก
สอดส่องเยี่ยมบ้านเพิ่ม
มากขึ้น 
2. บูรณาการท างาน
ร่วมกับอาสาสมัครคุม
ป ร ะ พ ฤติ แ ล ะ ฝ่ า ย
ปกครองในพื้นที่เพื่อมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท าผิดเพื่อ
ลดการกระท าผิดซ้ า 
- ยังต้องมีการ
ตรวจสอบ 
จากหัวหน้ากลุม่โดย 
การติดตามผลการ 
บ าบัดฟื้นฟูจากระบบ 
สารสนเทศ 
 

ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ่

30 กันยายน 2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

4 งานบริการสังคมแทนค่าปรับ 
 
 
 
 
 
 
5 การสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในระบบคุม
ประพฤติ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดให้กลับตนเป็น
พลเมืองดีและไม่กระท าผิดซ้ าอีก 
 

ด้านประสิทธิภาพของ
ผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
ด้านการประสิทธิภาพ
ของผลการด าเนินการ
สงเคราะห์หลังปล่อย 
 

1. มีคู่มือการปฏิบตัิงาน
2. มีหัวหน้ากลุ่ม/งาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน3 มีการใช้
ระบบสารสนเทศในการ
ตรวจสอบคด4ี มีการ
สอนงาน 
1. มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
 
 
 
 
2. มีการประเมินสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการของผู้กระท าผิด
3.มีการบันทึกข้อมูล
ความต้องการของ
ผู้กระท าผิดในระบบ
สารสนเทศ 

การควบคุมที่มี 
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม 
 
 
 
เครื่องมือท่ีมีเพียงพอ
ต่อการควบคุมการ
ด าเนินงาน แต่ยังไม่
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผล
การด าเนินการได ้
 

ผู้ต้องขังแทนค่าปรับขาด
โอกาสถึ งสิทธิ ของการ
ท างานบริการสังคมแทน
ค่าปรับ 
 
 
 
1. ขาดการวิเคราะห์และ
จัดท าฐานข้อมูลผู้ต้องการ
รับการ ช่วยเหลือ
สงเคราะห ์
 
 
2. ขาดฐานข้อมูลของ
แหล่งทุน หรือผูส้นับสนุน 
การช่วยเหลือสงเคราะห ์
 
 

1. บูรณการการ
ท างานร่วมกับศาล
จังหวัดและเรือนจ า
จังหวัด เพื่อสร้างการ
รับรู้ให้กับ ผูต้้องขัง 
2. การติดตามผลการ 
ด าเนินงาน 
1. ท าการส ารวจและ
วิเคราะหค์วาม
ต้องการผู้รับบริการ
และจัดฐานข้อมูลผู้
ต้องการรับการ
ช่วยเหลือสงเคราะห ์
2. ค้นหาแหล่งทุน
สนับสนุนการให้การ
สงเคราะห์ให้
ครอบคลมุ ความ
ต้องการ 
3. จัดท าฐานข้อมูล
แหล่งทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการ
ช่วยเหลือสงเคราะห ์

ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ่

30 กันยายน 2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

6. การส่งเสริมสนับสนุน เกี่ยวกับการ
ด าเนินการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท า
ผิดในชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อน าประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ
และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดใน
ชุมชน 

ด้านประสิทธิภาพของ
ผลการด าเนินงานของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
และภาคีเครือข่ายในการ
มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท าผิด 

1. มีการก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ด้านการด าเนินงาน การ
ร าย ง านผลและกา ร
ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ 
2. มีคู่มือการปฏิบตัิงาน
3. มีหัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีการจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ 
5. มีการสอนงาน 
6. มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

วิธีการควบคุมที่มี
สามารถด าเนินการให้
บรรลุวตัถุประสงค์
ด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และด้านการรายงาน
ผลการด าเนินงานได้ 
แต่ยังมีความเสี่ยงท่ีจะ
ไม่บรรลดุ้าน
ประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าของผลการ
ด าเนินงาน 
 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของอาสาสมัครคุม
ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ กั บ ท า ง
ส านักงานยังมีความเสี่ยง 
คือ 
1. อ.ส.ค.ที่ไม่ร่วมกิจกรรม
หรือร่วมกิจกรรม ส่วน
ใหญ่จะเป็นรายเดิม ๆ 
2. อ.ส.ค.ที่มีอยู่ยังขาด
ทักษะและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. การอบรมความรู้
หรือการนิเทศงาน
ให้กับอาสาสมัครคมุ
ประพฤติและ
เครือข่ายยตุิธรรม
ชุมชน ยังศูนย์
ประสานงานหรือศูนย์
ยุติธรรมชุมชน 
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครคมุ
ประพฤตผิู้ปฏิบัติงาน
ที่มีผลการปฏิบตัิงานดี
เยี่ยม 
3. สรรหา อาสาสมัคร
คุมประพฤติใหม ่
4. ประชาสัมพันธ์งาน
คุมประพฤติและ
แนะน า อ.ส.ค. ต่อที่
ประชุมประจ าเดือน
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ่

30 กันยายน 2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 
 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

12. ส ำนักงำนประชำสมัพันธ์จังหวัด
เชียงใหม ่

- การประชาสมัพันธ์ผ่านแผนงาน โครงการ 
และการผลิตสื่อประชาสมัพันธ์ และข้อมลูข่า
สารเผยแพร ่

- การให้ค าปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ 

- การให้บริการแกส่ื่อมวลชน 

- การด าเนินการด้าน
การเงินและพสัดุ ตาม
แผนงาน โครงการที่
ได้รับงบประมาณ ต้อง
ใช้บุคลากรที่มีความ
ช านาญเฉพาะดา้น แต่
ตามโครงสรา้งของ
หน่วยงานไม่มี
อัตราก าลังดังกล่าว คือ
เจ้าหน้าท่ีการเงินและ
บัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่ปฏิบัติงานโดยตรง 

 

- ก าหนดเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
- ส่งบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายเข้ารับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้
ด้านการเงินและพัสด ุ
- วางแผนก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

- การตรวจสอบ 
ติดตาม และรายงาน 
การด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกเดือน 

- การปรับเปลี่ยนของ
ระเบียบกฎหมายใหม ่

- บุคลากรมภีากิจตาม
หน้าท่ีประจ าท าใหไ้ม่
สามารถไดร้ับข้อมูลอย่าง
เป็นปัจจุบัน 

- ส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนา ทักษะ 
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
- แต่งตั้งบุคลากรที่
ปฏิบัติภารกิจอื่นมา
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
การเงินและพสัดุ
เพิ่มเตมิ 

ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์จังหวัด

เชียงใหม ่

30 กันยายน 2564 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด 

      

1.กำรบริหำรโครงกำรเกี่ยวกับ
งำนรัฐพิธี, งำนนโยบำยรัฐบำล 
ตลอดจนนโยบำยของจังหวัด 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารโครงการเกี่ยวกับ
งานรัฐพิธี งานนโยบายรัฐบาล 
ตลอดจนนโยบายของจังหวัด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมาย 

1.โครงการที่ได้รับการ
ร้องขอมีความเร่งด่วน 
ระยะเวลาเตรยีมการ
น้อยและมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตลอดเวลา ท าให้กระทบ
ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.งบประมาณไมเ่พียงพอ 

1. สรปุสถิติข้อมลู
โครงการสนับสนุนท่ีผ่าน
มา เสนอแนวทางให้
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปตีามอ านาจ
หน้าท่ี 

2.ปรับปรุงกระบวนการ
ของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการที่
เกี่ยวกับงานพัสดุและ
การเบิกจ่าย 

 

1.สรุปจ านวนงานรัฐพิธี, 
งานส าคัญที่จัดเป็นประจ า
ทุกปี สามารถท าให้
คาดการณ์งบประมาณ   
ห้วงเวลาในการด าเนิน
โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.การด าเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอนและเป็นไป
ตามกระบวนการงานพัสดุ
และการเบิกจ่าย ลดความ
ผิดพลาดและการขออนุมตัิ
เบิกจ่าย 

1.งานโครงการนโยบาย
รัฐบาลและของจังหวัดที่ได้รับ
การร้องขอมีความเร่งด่วน 
ระยะเวลาเตรยีมการน้อย 
และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
2.งบประมาณไมเ่พียงพอ มี
ความจ าเป็นต้องขอโอนเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม เมื่อเกิด
โครงการเร่งด่วน เช่น 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรสัโค
โรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่ง
ยังคงต้องมีมาตรการป้องกัน
อย่างต่อเนื่อง 
3.โครงการเร่งด่วนของรัฐบาล
และของจังหวัดที่ช่วยเหลือ
ประชาชนในการลงพื้นที่
เร่งด่วน ฉุกเฉิน 

สรุปสถิติและประมาณ
การวงเงินงบประมาณ 
และเสนอแนวทาง
พิจารณาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตาม
อ านาจหน้าที่ให้
ครอบคลมุ 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

2. กิจกรรมกำรด ำเนินงำนแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การป้องกันยาเสพติดและ
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 

 

1. ปัญหายาเสพติดยังไม่
หมดไปจากชุมชน 

2. มีเยาวชนติดยาเสพตดิ
เพิ่มมากข้ึนผูไ้ดร้ับการบ าบัด
แล้วหันกลับมาเสพอีก 

 

1. แต่งตั้งคณะท างาน
ป้องกันและจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

2.จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

3.ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ตลอดจน
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน       
กลุ่มผู้น าต่างๆในชุมชน 

 

-  ใช้แบบประเมินความพึง
พอใจ เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการ ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง  

ควำมเสี่ยง  

1. ปัญหายาเสพติดยังไม่
หมดไปจากชุมชน 

2. มีเยาวชนตดิยาเสพตดิ
เพิ่มมากข้ึน ผูไ้ดร้ับการ
บ าบัดแล้วหันกลับมาเสพ
ยาอีก 

สำเหตุ 

- เด็กและเยาวชนไมไ่ด้
เรียนหนังสือต่อ เนื่องจาก
มีฐานะยากจน ผู้ได้รับการ
บ าบัดแล้วไม่มีงานท า จึง
หันมาเสพและคา้ยา 

 

1. แต่งตั้งคณะท างาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด 

2.จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดการรณรงค์ 
การประชาสัมพนัธ์ และ
การจัดกิจกรรมต่างๆ
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3.สร้างความร่วมมือกับ
ภาคส่วนตา่งๆแบบ
บูรณาการ 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

 

3. กิจกรรมกำรจ่ำยเงินเบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอำยุ เบ้ียควำมพิกำร
และเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยัง
ชีพส ำหรับผู้ป่วยเอดส ์

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การด าเนินการจัด
สวัสดิการเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี้ยความพิการและเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับ
ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ 
ครม.และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

1. ประชาชนผูม้ีสิทธิไม่มา
รับเงินเบี้ยยังชีพตาม
ก าหนดเวลานัดหมาย  

2. จัดระบบการท า
เอกสารใหม้ีประสิทธิภาพ                                

3. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสอบใหล้ะเอียด             
ถี่ถ้วนเป็นประจ าทุกเดือน  

4. ซักซ้อมท าความเข้าใจ
ให้กับผู้มีสิทธิ  ผู้น าชุมชน 
ส.ท. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

5. ผูสู้งอายุไมม่ีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ย
ยังชีพ ในกรณีย้าย
ภูมิล าเนา 

1. ตรวจเยี่ยมผูสู้งอายุ คน
พิการ 

2. สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิหน้าท่ีของตนเองที่จะ
ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 

 

1.เมื่อมีผูสู้งอายุเสยีชีวิตไม่
มีใครมาแจ้งให้ทางการ
รับทราบ  

2. การควบคมุที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลมุ อีกทั้งในการ
ตรวจสอบต้องตรวจสอบ
จากฐานทะเบียนราษฎร
ของอ าเภอ 

๑. ประชาชนผูม้ีสิทธิไม่มา
รับเงินเบี้ยยังชีพตาม
ก าหนดเวลานัดหมาย  

๒. ผู้มสีิทธิเสียชีวิตหรือ
ย้ายภูมลิ าเนาโดยไมไ่ดม้ี
การแจ้งให้ทราบสาเหต ุ

๓. ผู้น าชุมชน แจ้งการ
เสียชีวิตหรือย้ายภูมิล าเนา
ของผู้มีสิทธิล่าช้า ท าให้
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผิดพลาด ผูร้ับเงินขาด
ความต่อเนื่องในการรับ
เงินเบี้ยยังชีพ 

 

 

1. ปรับปรุงการ
ประชาสมัพันธ์การรับเงิน
เบี้ยยังชีพอย่างท่ัวถึงและ
ต่อเนื่อง 

2. การออกหน่วยบริการ
ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 

3. ประสานงานกับผู้น า
หมู่บ้านในการส ารวจ
ข้อมูลผูสู้งอายุให้เป็น
ปัจจุบัน 

4. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
โดยการโอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคาร/การมอบอ านาจ
ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ 

5. การตรวจเช็คจาก
ทะเบียนราษฎร์อ าเภอทุก
เดือน 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

 

4. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
หมอกควันและไฟป่ำ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือเจ็บป่วยอัน
เนื่องมาจากหมอกควันท่ีเกิดจาก
การเผา 

- เพื่อลดการเผาที่ท าให้เกิดหมอก
ควัน 

1.ยังเกิดการเผาที่ท าให้
เกิดหมอกควันและไฟป่า 

2.อาจท าให้เกิดการ
เจ็บป่วยเนื่องจากหมอก
ควันท่ีเกิดจากการเผา 

3.ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม 

 

1.จัดท าแผนป้องกันและ
ควบคุมหมอกควันท่ีเกิด
จากการเผา โดยก าชับให้
ทุกส่วนราชการถือปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัด 

2.ประชาสัมพันธ์แจ้งให้
ประชาชนถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการของจังหวัด
เชียงใหม่อย่างเคร่งครดั 

3.แจ้งประชาสัมพันธ์การ
ห้ามเผาเดด็ขาดโดย
ก าหนดมาตรการลงโทษ
แก่ผู้เผา 

1.ค่า P.M.2.5 ในพื้นที่
ยังคงมีระดับสูง 

2.ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนเรื่องปญัหา
ฝุ่นและหมอกควัน 

1.ยังเกิดการเผาที่ท าให้
เกิดหมอกควันและไฟป่า 

2.อาจท าให้เกิดการ
เจ็บป่วยเนื่องจากหมอก
ควันท่ีเกิดจากการเผา 

3.ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม 

 

1.ประชาสัมพันธ์การงด
เผาอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่องมาตรการทาง
กฎหมายอย่างเคร่งครดั
ต่อผู้ฝ่าฝืนค าสั่งจังหวัด
เชียงใหม ่

2.จัดสายตรวจเคลื่อนที่
โดยใช้ อปพร. ซึ่งอยู่ใน
ชุมชน ร่วมตรวจสอบ
และตักเตือนหากพบการ
เผาที่ท าให้เกิดหมอกควัน 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

5. กำรควบคุมโรคไข้เลือดออก 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์
ยุงลายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน วัด 
โรงเรียน  

- เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ/์
เคมีภณัฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

1. เนื่องจากโรค
ไข้เลือดออกเป็นโรค
ประจ าถิ่น เกดิขึ้นตาม
ฤดูกาลที่มียุงลายเป็น
พาหะน าโรค จึงจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรค 

2.บางพื้นที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการควบคมุ
ป้องกันโรค 

1. มีการจัดกิจกรรมการ
ส ารวจและก าจดัแหล่ง
เพาะพันธ์ุลูกน้ ายุงลาย 

2.มีการแจกทรายก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย 

3.ออกปฏิบัติงานควบคมุ
โรคไขเ้ลือดออกในกรณี
เร่งด่วนภายใน 24 
ช่ัวโมง รอบสองหลังจาก
รอบแรก 7-14 วัน 

4.มีการจัดหาวสัด/ุ
อุปกรณ์/เคมภีัณฑ์ท่ีใช้ใน
การป้องกันและควบคมุ
โรค 

5.ปฏิบตัิตามมาตรการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

1. ประชาชนบางส่วนขาด
ความตระหนักถึงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และขาด
บุคลากรในการท าการพ่น
หมอกควัน 

 

1. จ านวนประชากรที่ติด
เชื้อโรคไขเ้ลือดออกยังมี
จ านวนสูงและมีแนวโน้ม
จะเพิ่มมากขึ้น 

1. ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความตระหนั ก ให้ กั บ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
2.มีการบูรณาการการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่โดย
ทุกภาคส่วน 
3.มีการประชุมเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ร่วมกับเครือข่ายทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง 
4.จัดเตรียมวัสด/ุอุปกรณ์
ใช้การควบคุมป้องกันโรค
ให้เพียงพอและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ

อื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

6. กำรเตือนภัยธรรมชำติ
และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ทีป่ระสบภัย
ธรรมชำติรวมถึงกำร
ตรวจสอบควำมถกูต้อง 
แม่นย ำของพ้ืนที่ประสบภัย
ธรรมชำติที่ได้รับควำม
เสียหำย 

วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อให้ด าเนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้
รวดเร็วถูกต้อง แต่เนื่องจาก
จ านวนเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ
ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ตรวจสอบและด าเนินการ
ช่วยเหลือ  

1. ในการตรวจสอบพื้นที่
เสียหายจากผูป้ระสบภยั
ธรรมชาติซึ่งต้อง
ด าเนินการตรวจสอบ  
ด้วยความรวดเร็วและ
แม่นย าเพื่อให้ด าเนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้
รวดเร็วถูกต้อง            
แต่เนื่องจากจ านวน
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอท า
ให้เกิดความล่าช้าในการ
ตรวจสอบและ
ด าเนินการช่วย 

2. เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบไมม่ีเครื่องจับ
GPS 

3.ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง 

 

1.จัดเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร ด้าน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัธรรมชาติ 
และส ารวจช่วยเหลือ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

1.การท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าท่ีงาน โดยมีค าสั่งให้
เจ้าหน้าที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภยัธรรมชาติและ
ส ารวจพ้ืนท่ีเสียหาย 

2.ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการตาม
ระเบียบพสัด ุ

1.ยังมผีู้ประสบภยั
ธรรมชาติที่ยังไม่ได ้
รับความช่วยเหลือ 

2.ท าให้เกษตรกร เกิด
ความเดือดร้อนเมื่อเกิด
เหตุภยัธรรมชาต ิ

1.ขอความร่วมมือจาก
ส านกังานเกษตร 
จังหวัด/อ าเภอ  
ส่งเจ้าหน้าท่ีร่วม
ตรวจสอบพ้ืนท่ีความ
เสียหาย 

2.การตรวจสอบพื้นที่
ต้องตรวจสอบทุกคนใหม้ี
ข้อมูลตรงกับข้อมลูที่ขอ
ความช่วยเหลือ 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

7. กิจกรรมปกป้อง เทิดทูน 
สถำบันพระมหำกษัตริย์ และ
สร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อปกป้องสถาบันเบื้องสูง 

- เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

- เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

- เพื่อสนองนโยบาย ของ
รัฐบาล 

- เกิดความขัดแย้งของ
ประชาชนในทางการเมือง           
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
แบ่งฝัก แบ่งฝ่าย และความ
ขัดแย้งทางการเมืองการ
แสวงหาผล ประโยชน์ของ
นักการเมืองและบุคคลบาง
กลุ่ม 

1. ให้มีการจดังานรัฐพิธีใน
วันส าคัญๆ ของชาติ อาทิ 
การจัดงานวันปิยมหาราช
งานวันจักรีงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 

2. ให้มีการจัดโครงการ         
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสที่ส าคญัๆ อาทิ 
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน ฯ 

 

- ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกัน
ของประชาชนในทาง
การเมือง น ามาซึ่งความ
ขัดแย้งและแตกต่างจนน า
สถาบันเบื้องสูงเข้ามา
เกี่ยวข้อง กลายเป็นการ
สร้างความแตกแยก และ
น าไปสู่การขาดความรัก 
ความสมคัรสมานสามัคคี
ของคนในชาติ 

1. ความขัดแย้งของ
ประชาชนในทางการเมือง 

2. การแบ่งพรรคแบ่งพวก 
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย  

3. ความขัดแย้งทาง
การเมืองและการแสวงหา
ผลประโยชน์ของ
นักการเมืองและบุคคล
บางกลุ่ม 

1. จัดท าโครงการเพื่อให้
เกิดการละลายพฤติกรรม 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. จัดท าโครงการ               
เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ

อื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

8. กิจกรรมสถำนธนำนุ
บำล 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของยอดเงินสด
คงเหลือในแต่ละวัน 

- การบันทึกข้อมูลของ
สถานธนานุบาล 

 

- มีการสอบทานการ
บันทึกบัญชีกับเอกสาร
การรับเงิน การจ่ายเงิน 
และจัดท ารายงานในทุก
สิ้นวันท าการและเป็น
ปัจจุบัน 

- มีการปฏิบัตจิริงตามการ
ควบคุม 

- เนื่องจากสถาน 

ธนานุบาลฯไดร้ับการ
บรรจุแต่งตั้งพนักงาน
บัญชีเข้ามาปฏบิัติงาน
ใหม่    ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ยังมีการบันทึกบัญชีไม่
ครบถ้วนถูกต้อง 

1. ผู้บังคับบญัชาไดม้ีการ
ก าชับให้ศึกษาวิธกีาร
ปฏิบัติงานให้ละเอียด
รอบคอบและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างสม่ าเสมอ 

2. ด าเนินการส่ง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่เข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งจะสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ที่มีสถานธนานุบาล
ทั้ง 15 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ

อื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

9. กิจกรรมกำรบริหำร
จัดกำรขยะ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชนให้น้อยลงและลด
งบประมาณในการจดัเก็บ
ขยะให้น้อยลง 

2. ให้ประชาชนได้คัดแยก
ขยะอินทรีย์ประเภทเศษ
อาหาร เศษผัก ในครัวเรือน 
งานศพ งานบุญ รวมทั้ง 
ร้านค้า ตลาด ตลาดนดัเพื่อ
ป้องกันและลดเหตรุ าคาญ
จากกลิ่นเน่าเหม็นของขยะ
อินทรีย์ 

 

1. การจดัเก็บ การขน
และการก าจัดขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นท่ีอปท. มี
ประชาชนนอกเขตพื้นท่ี
ได้น าขยะมูลฝอยมาทิ้ง
ในเขตรับผดิชอบ ท าให้
เกิดปัญหาในการจัดเก็บ 

2. ประชาชนยังขาด
ความตระหนัก ความรู้ 
ความเข้าใจในการคดั
แยกขยะและวิธีบริหาร
จัดการขยะอินทรีย ์

3. ประชาชนไม่ปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ อปท. 
ก าหนด 

4. มีการลักลอบก าจัด
ขยะโดยการเผา และ
ลักลอบน าขยะมาทิ้งโดย
ไม่ช าระค่าธรรมเนียม 

 

1. จัดให้มีการประชุม
หรือประชาสัมพันธ์แจ้ง
ประชาชนนอกเขตพื้นท่ี 
เพื่อมิให้น าขยะมลูฝอย
มาทิ้งภายในเขต
รับผิดชอบ 

2. มีกิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะอินทรีย ์

3. การบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมยานพาหนะให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงาน 

4. ด าเนินการจ้างเหมา
เก็บขนขยะและก าจัด
ขยะในพ้ืนท่ี 

5. ให้ความรู้แกเ่ยาวชน
และประชาชนในการแยก
ขยะ และจดัการกับขยะ 

1.ยังคงมีปัญหาในเรื่อง
ขยะมูลฝอยนอกพ้ืนท่ี ซึ่ง
ลักลอบมาทิ้งในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

2. มีการบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์ที่หลากหลาย
ตลอดจนชุมชนและ
ครัวเรือนสามารถบริหาร
จัดการขยะอินทรีย์ได้เอง 

3. มียานพาหนะพร้อมใช้
เพื่ออกบริการจัดเก็บขยะ
อินทรีย์ 

4. การวางแผนเตรยีม
ความพร้อมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

5. การส่งเสริมให้
ประชาชนมีการลดปริมาณ
ขยะในครัวเรือน 

 

1.ประชาชนยังไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎ เช่น ไม่ทิ้งขยะ
ลงถัง ไม่เข้าใจการทิ้ง
ขยะที่ถูกวิธีไม่คัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง ท าให้มี
ปริมาณขยะเพิม่มากข้ึน 

2. การเก็บขนขยะมลู
ฝอยมีความล่าช้า และมี
ขยะตกค้าง 

1. การจดัให้มีมาตรการ
ในการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยโดยการจดัท า
โครงการลด คัดแยกขยะ
โดยวิธีการต่างๆ ให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

2. จัดให้มีการประชุม
หรือประชาสัมพันธ์แจ้ง
ประชาชนนอกเขตพื้นท่ี 
เพื่อมิให้น าขยะมลูฝอย
มาทิ้งภายในเขต
รับผิดชอบ 

3. รณรงค์ 
ประชาสมัพันธ์ อบรมให้
ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ
อินทรีย์ 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ

อื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

10. กิจกรรม กำรปอ้งกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อให้แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและภัย
ธรรมชาติและภัยต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ท่ีสามารถปฏิบตัิ
ได้จริงช่วยเหลือประชาชน
ได้ทันท่วงที การปฏิบัติ
ภารกิจป้องกันบรรเทาภยั
สัมฤทธิผล 

 

1. ภัยธรรมชาตมิีความ
รุนแรงมากขึน้ 

2. อปท.มีเงินส ารองจ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
ไม่เพียงพอ 

 

1. ตั้งคณะท างานส ารวจ
ความเสยีหายประชาชน
เสียชีวิตกี่คนสูญหายกี่
คน อยู่ในพ้ืนท่ีติดต่อ
ยากกี่คน และในพื้นที่ท่ี
สามารถติดต่อสื่อสารได้
กี่คน 

2. จัดท าแผนการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ
เพิ่มเตมิ น าเรื่องเข้าสภา
ขอจ่ายขาดเงินสะสม 

 

- อปท.ก็ยังไม่สามารถให้
ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัได้อย่างท่ัวถึง 

 

 

 

 

1. ภัยธรรมชาตมิีความ
รุนแรงมากขึ้น 

2. ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนี้ไวไ้ม่เพียงพอและ
เป็นระยะต้น
ปีงบประมาณจึงไม่อาจ
โอนเงินส่วนใดส่วนหน่ึง
มาเพิ่มจ่ายได ้

 

1. ตั้งคณะท างานส ารวจ
ความเสยีหายประชาชน
เสียชีวิตกี่คน สูญหายกี่คน 
อยู่ในพ้ืนท่ีติดต่อยากกี่คน 
และในพื้นที่ท่ีสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้กีค่น
เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

11. กำรระงับโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโควิด - 19 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโควิด – 19 ได้รับการ
ควบคุม และเป็นการป้องกัน 

ตนเอง 

เป็นโรคอุบตัิใหม่ที่ท่ัวโลก
ต้องเผชิญ เนื่องจากไม่มี
วัคซีนป้องกันแพร่ติดต่อ
ทางระบบทางเดินหายใจ 
การสัมผัส ประชาชนต้อง 

ระมัดระวัง 

1. การร่วมกันรณรงค์ของ 

กลุ่มองค์กรต่าง ๆ         
ทีร่่วมมือกันให้เข้าใจถึง
โรคที่ต้องระมัดระวังเวลา
อยู่รวมตัวกันในท่ีชุมนุมชน 

2. การจดัจุดบริการล้าง
มือเจลแอลกอฮอล์ การวัด 

อุณหภูมิในร่างกาย ก่อน 

เข้ารวมกลุ่มใหญ่  

3. จัดกิจกรรมให้ความรู ้

เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส 

โควิด - 19 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่

มีความเพียงพอ และส าเร็จ 

อยู่ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไร
ก็ตามการแพร่ระบาดของ 

โรคยังต้องระมัดระวัง 

เนื่องจากไม่มีวัคซีนป้องกัน 

โรค และยังต้องเฝา้ติดตาม 

อย่างต่อเนื่อง 

เป็นโรคอุบตัิใหม่ที่ท่ัวโลก 

ต้องเผชิญ เนื่องจากไม่ม ี

วัคซีนป้องกันแพร่ติดต่อ 

ทางระบบทางเดินหายใจ  

การสัมผัส ประชาชนต้อง 

ระมัดระวัง 

 

1. จัดตั้งศูนย์บริหารสถาน 

การณ์บริหารจัดการใน
พื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงาน
พื้นที่สาธารณสุข ผู้น า
ชุมชน ให้ความร่วมมือ 
ด าเนินการร่วมรณรงค์  

2. ให้ความส าคัญกับการ 

ล้างมือ การสวมใส่
หน้ากากอนามัยเวลาออก
จากบ้าน 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

12.กิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ความรู้ ค าแนะน า การ
ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง
เรื่องโรค COVID-19 ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีของอปท. 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัย
ไข้เจ็บ 

1.เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  
ด้านสาธารณสุข 
ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

2.พื้นที่มีเขตติดกับ
ชายแดนประเทศเมียนมา 

3.มีบุคคลจากสถานท่ี
เสี่ยงเดินทางกลับมาพักใน
พื้นที่ อปท.  

4.ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นท่ี 
เนื่องจากประชาชนยังมี
พฤติการณเ์สี่ยงและยัง
ขาดการดูแลรักษาอยา่ง
ถูกวิธีและต่อเนื่อง 

 

1.ตั้งจุดคดักรองใน 
การเข้าตดิต่องาน 
ในสถานท่ีราชการ 

2.ประชาสัมพันธใ์ห้
ประชาชนสวมใสห่น้ากาก
อนามัยและหากพบบุคคล
ที่ต้องสงสัยแอบข้าม
ชายแดนให้แจ้ง อสม. 
หรือผู้น าหมู่บ้านในพื้นที ่

3.ร่วมมือกับผู้น าหมู่บ้าน 
อสม.ในพื้นที่ เพื่อกักตัว
บุคคลที่มีความเสีย่ง 14 
วัน 

 

การควบคุมที่มีอยู ่
มีความเหมาะสม 
แต่ยังไมเ่พียงพอ เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 เป็นปญัหา
ระดับโลกมคีวามรุนแรงใน
การแพร่เช้ือและ 
อยู่ระหว่างการผลติวัคซีน
ป้องกันโรคฯ 

 

 

1.เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  
ด้านสาธารณสุข 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

2.พื้นที่มีเขตติดกับชายแดน
ประเทศเมียนมา และขนาด
เขตพื้นท่ีมากท าให้ยากต่อ
การควบคุมได้ทั่วถึง 

3.มีตา่งด้าวลักลอบเข้ามาใน
พื้นที ่

1.อบรมเพื่อให้ความรู้
และวิธีป้องกันเกี่ยวกับ
โรค COVID-19  

2.ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้การ
ป้องกันและการเฝ้าระวัง
ลดต่ าลง  

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

13. กิจกรรมกำรปฏิบัติงำน
ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนส่งโรงพยาบาล
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. เพื่อให้รับบริการที่เจ็บป่วย
ฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุ
ได้รับบริการอย่างทันท่วงที 
 

1. ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ทาง 

2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ 

3. งบประมาณ 

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึ ก ใ ห้ อ บ ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ใน กา ร
ท างาน 

2 .  จั ดหาวั สดุ อุ ปกรณ์
เครื่องมือให้ครบเพื่อพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชนได้
ทันท่วงที  
3. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น 

   

การออกให้บริการประชาชน
ในเขตพื้นท่ีและนอกพ้ืนท่ี 
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร ตลอด 
24 ช่ัวโมง  

1 .  ไ ม่ มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
ป ฏิ บั ติ ง า น ต ร ง ต า ม
ต าแหน่งเฉพาะทาง 
2. วัสดุอุปกรณ์บางชนิด
ใ ช้ ง า น ม า น า น แ ล ะ
บางอย่างไม่สามารถจัดซื้อ
ได้ 
3.งบประมาณไดร้ับการ
จัดสรรไม่เพียงพอ 

1.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับ
การอบรม 

2. จัดซื้อและซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ให้ใช้งานได้
ทันท่วงที 

3. ขอเพิ่มงบประมาณใน
การจัดส่งเจ้าหน้าท่ีอบรม 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ

อื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

14. กิจกรรมด้ำนกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้ง เดือดร้อน ของ
ประชาชนท่ีเกิดขึ้นได้รับการ
แก้ไขอย่างเป็นธรรม  

- เพื่อให้การแก้ไขปัญหา 

เรื่องเหตุเดือดร้อนร าคาญ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เนื่องจากเมื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สาเหตุเกิดจากความเห็น
ต่างทางความคิดของ
ประชาชนเป้นพ้ืนฐาน
และไม่สามารถเจรจา
เบื้องต้นได ้

2. ขาดเจา้หน้าท่ีผูม้ี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
เหตุเดือดร้อนร าคาญ 

3. การแก้ไขปัญหาเรื่อง
เหตุ เดือดร้อนร าคาญ
เป็นไปด้วยความล่าช้า 
เนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น จ ะ ต้ อ ง
ประส านง านร่ ว มกั บ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ประสานงานกับฝา่ย
ปกครองชุมชนโดย
เบื้องต้นด าเนินการไกล่
เกลี่ยความขัดแย้งท่ี
เกิดขึ้น 

2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข ์

3. มีการประสานขอความ
อนุเคราะหเ์จ้าหน้าท่ีผู้มี
ความรู้ทางสาธารณสุข 
เข้าร่วมด าเนินการ
ตรวจสอบและแนะน า
วิธีการแก้ไขปัญหา 

 

1. ไกล่เกลีย่ปัญหาและ
ช้ีแจงเหตุผล ตามหลัก
กฎหมายเบื้องต้น 

2. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ค ร อ บ ค ลุ ม เ พี ย ง พ อ 
เนื่องจาก ในส่วนของการ
แก้ ไ ขปัญหาล่ า ช้ า เ ป็ น
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือหน่วยงานอื่น 
ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ 
และการจัดการเกี่ยวกับ
งานสาธารณสุขยั ง ไม่ มี
ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพี ย งพอ
เนื่องจากขาดบุคลากรผู้มี
ความรู้ทางการสาธารณสุข 

1. ประชาชนยังมี
ความเห็นตา่ง 

2 .  ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน
ร า ค า ญ ยั ง ข า ด
ประสิทธิภาพในด้านการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร
สาธารณสุขโดยใช้หลัก
วิชาการ อันจะท าให้
ปัญหานั้นถูกแก้ไขอย่าง
ยั่งยืน 

3. องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดบุคลากรผู้มี
ความรู้ความสามารถใน
ด้ า น ง านส าธ า รณสุ ข
โดยเฉพาะ 

1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น2. สรรหา
บุคลากรต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ ตาม 
พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

15. ด้ำนกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยและกำร
ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
  
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานดา้น
การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น  
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน  

1. เจ้าหน้าท่ี อปพร.       
มีน้อยไมเ่พียงพอหากต้อง
ออกปฏิบัติภารกิจนอก
พื้นที ่ 
 
2. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ ์
เครื่องมือในการปฏิบตัิงาน
บางอย่างเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน  

1. การสร้างเครือข่ายที่มา
จากภาคประชาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืน  
 

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้
เพียงพอและพร้อมใช้งาน  

1. การประเมินผลการ
ค ว บ คุ ม ยั ง มี เ จ้ า ห น้ า ที่     
อปพร. จ านวนเท่าเดิม   
ควรแสวงหาความร่วมมือ
เพิ่มขึ้นและจัดหา อปพร. 
ที่มาจากภาคประชาชน  
 

2. วัสดุอุปกรณม์ีความ
เพียงพอ แต่บางอย่างเสื่อม 
สภาพตามอายุการใช้งาน  

1. การออกปฏิบั ติ การ
ช่วยเหลือสาธารณภัยนอก
พื้นที่เพ่ิมขึ้นแต่เจ้าหน้าท่ีมี
จ านวนน้อยอาจท าให้เกิด
คว ามล่ า ช้ าห รื อคว าม
ผิดพลาดได้  
 

2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานท่ีต้องจัดหาให้
เพียงพอ  

1. จั ด ห า อ ป พ ร .               
เพิ่มหรือแสวงหาความ
ร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
มาร่วมปฏิบัติภารกิจ  
2. จัดท าแผนการจดัหา
พัสดุและควบคุม
ตรวจสอบอยูเ่ป็นประจ า  

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

16. กิจกรรมลดภำวะโลก
ร้อน 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน 

- เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ     
ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก 

- เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล 

1. พื้นที่รับผดิชอบมีการ
เผาป่า / เผาวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร และมีการ            
ลักลอบตดัไม้ท าลายป่า 

2. ไมม่ีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรง และ
เจ้าหน้าท่ีมีปริมาณงาน
รับผิดชอบมากเกินไป 

 

1. จัดสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน 

ในพื้นที่ ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหา
โลกร้อน  

2. จัดตั้งศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและ แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งหมอกควันและ 

ไฟป่า 

3. จัดให้มีแผนป้องกัน
และแก้ไขปญัหาหมอก
ควันและไฟป่า 

4. จัดท าโครงการเกษตร
อินทรีย์เพื่อลดการเผาเศษ
วัสดุของเกษตรกร  

1. กิจกรรมด้านการลด
ปัญหามลภาวะโลกร้อนมี
การอบรมให้ความรู้
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และมีความเช่ือในเรื่องของ
การเผาเศษวัสดุการเกษตร
จะท าให้ต้นพืชที่ปลูกใหม่
เจริญงอกงามด ี

3.  มีการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าและใช้พื้นที่ในการ
เพาะปลูก 

1. ประชาชนเข้าไปหา 

ของป่า และลักลอบตัดไม้
ท าลายป่า  

2. ไมม่ีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรง 

3.  มีการเผาป่า/เผาวัสดุ
เหลือใช้ ทางการเกษตร 

 

 

1. จัดสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหา
โลกร้อน  

2. สรา้งเครือข่าย
ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น 

3. จัดท าโครงการเกษตร
อินทรีย์เพื่อลดการเผา 

4. จัดท าโครงการปลูกป่า
ทดแทน 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

17.ด้ำนกำรศึกษำศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กภำยใต้
สถำนกำรณ์โรคติดต่อ    
โควิด-19 (Covid-19) 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อการป้องกัน
โรคติดต่อโควิด – 19 ตาม
นโยบายของรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถาบันการศึกษาส าหรับ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน      
ซึ่งการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เด็กนักเรียนไม่
อาจนั่งเรียนเพียงล าพังได้ 
จึงจ าเป็นต้องไดร้ับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองเป็น
อย่างยิ่ง 

1. ประชาสัมพันธ์และขอ
ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองให้เข้าร่วมการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ร่วมกับบุตรของ
ตนอย่างสม่ าเสมอ 

2. จัดช่วงเวลาให้ครูหรือ
ผู้ดูแลเด็กจดัการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ให้แก่
เด็กนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

 

1. ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถาบันการศึกษาส าหรับ
เ ด็ ก เ ล็ ก ก่ อ น วั ย เ รี ย น      
ซึ่งการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เด็กนักเรียนไม่
อาจนั่งเรียนเพียงล าพังได้ 
จึ งจ า เป็นต้องขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง 

1. ประชาสัมพันธ์และขอ
ความร่วมมือผู้ปกครองให้
เข้าร่วมการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ร่วมกับบุตร
ของตนอย่างสม่ าเสมอ 

2. จัดซ่วงเวลาให้ครูหรือ
ผู้ดูแลเด็กจดัการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ใหเ้ด็ก
แบบรายบุคคล  

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจ

อื่นๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

18. กิจกรรมด้ำนกำร
ซ่อมแซมไฟฟ้ำ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน
และเกดิประโยชน์อย่าง
สูงสุด 

- เพื่อให้งานเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน และ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสดุ 

- เพื่อส่งเสริมใหเ้จ้าหน้าท่ี
เกิดความรับผดิชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

 

- มอบหมายให้ช่างไฟฟ้า
ท างานด้วยความรอบคอบ 
ไม่ประมาท 

- การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อซ้ืออุปกรณ์
และเครื่องมือมีน้อยซ่ึงอาจ
ไม่เพียงพอต่อการจัดซ้ือ 
และงบประมาณต้อง
จัดสรรไปบริหารจัดการ
ด้านอื่น ๆ 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ไม่
มีความพร้อมและความรู้
ความสามารถเพียงพอ
เกี่ยวกับการติดต้ังไฟฟ้า
และซ่อมแซม ท าให้การ
ติดตั้งอาจเกิดอันตรายต่อ
ตัวผู้ปฏิบัติงาน 

-จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ
การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 

- การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับซื้อมีจ ากดั 
เนื่องจากต้องจัดสรร
งบประมาณไปบริหาร
จัดการดา้นอ่ืนๆ อาจท าให้
มีงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการจัดซื้ออุปกรณไ์ฟฟ้า
ที่มีคุณภาพดี ราคาแพง 
เพื่อประหยดังบประมาณ
อีกทางหนึ่ง 

- ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการตดิตาม
และประเมินผลและ
รายงานให้ผู้บังคับบญัชา
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือมีน้อย      
ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการ
จัดซื้อ และงบประมาณ
ต้องจัดสรรไปบริหาร
จัดการดา้นอ่ืน ๆ 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน 
ไม่มีความพร้อมและ
ความรู้ความสามารถ
เพียงพอเกี่ยวกับการ
ติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซม 
ท าให้การติดตั้งอาจเกิด
อันตรายต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

- ให้ช่างผู้ควบคุมงาน 

ควบคุมงานก่อสร้างไม่
เว้นวันหยุดราชการ 
เพื่อให้งานเป็นไปตาม
รูปแบบในสัญญา 

- เสนอเพิ่มอัตราก าลัง
และรับโอน(ย้าย) 
พนักงาน /บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ หรือจัดจ้างพนักงาน
จ้างเพ่ิม 

- ออกค าลั่งแบ่งงานท่ี
ชัดเจนในแต่ละส่วนงาน 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

19. กิจกรรมด้ำนกฎหมำย 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ทุกข้ันตอน 

 

-หน่วยงานไม่มีนติิกร จึง
ส่งผลใหย้ังขาดความ
แม่นย า ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

-มีการส่งเจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องเข้า
ประชุมสมัมนาและ
ฝึกอบรมความรู้เกีย่วกับ
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

-มีการน าความรู้ที่ไดจ้ากการ
เข้าร่วมประชุมสมัมนา และ
ฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง 
เนื่องจากกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ อปท.น้ันมีจ านวนมาก 

 

-เจ้าหน้าท่ียังขาดความ
แม่นย า ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดให้เกิดความ
ผิดพลาดในการท างานได ้

 

- เจ้าหน้าท่ีเข้า
ประชุมสมัมนาและ
ฝึกอบรมความรู้เกีย่วกับ
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

- ก าชับให้มีการศึกษา
กฎหมายและระเบยีบ 
ต่าง ๆ เพิ่มเตมิ 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

20. งำนส่งเสริมกำรเกษตร
และปศุสัตว ์

กจิกรรม 

การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ท้ังทางด้าน
วิชาการ ด้านภัยพิบัตแิละตาม
นโยบาย ข้อสั่งการของ
ผู้บริหาร  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มี
ความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

2. เพื่อตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ของผู้บริหาร/รัฐบาล 

นโยบายภาครัฐในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรไม่มี
ความแน่นอนและบาง
นโยบายไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกร 

สำเหตุ 

 นโยบายของรัฐบาลบาง
ข้อไม่ได้มาจากความ
ต้องการของเกษตรกร 

 

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
เป็นฝ่ายที่ก่อตั้งมาใหม่
รูปแบบการปฏิบัติงานยัง
ไม่มรีูปแบบที่ชัดเจนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ตามนโยบายมาจากรัฐบาล 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนา้ในพื้นที ่

-ฝ่ายส่งเสรมิการเกษตร
ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมายเสรจ็แล้ว สรุปผล 
รวบรวม เสนอให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

- รูปแบบการท างานของ
ฝ่ายส่งเสรมิการเกษตร
เป็นไปตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาและ
สถานการณ์เฉพาะหน้าท่ี
เกิดขึ้นในชุมชน 

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม
เกี่ยวกับงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีรปูแบบท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม และ
เข้ากับบริบทของชุมชน 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

21. กิจกรรมกำรควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
ปราศจากโรคภยั และเพื่อ
ควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด
ในพื้นที่ 

- ขาดการกระตุ้น 
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนตระหนักในการ
ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง 

 

- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การป้องกันโรค 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีบางส่วน
ยังป่วยเป็นโรคติดต่อ 

- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การป้องกันโรคตดิต่อยังไม่
ทั่วถึง 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี     
ป่วยเป็นโรคติดต่อ 

- ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อเข้ามา
ให้ความรู้แก่ผู้น าชุมชน 
ประชาชน 

- รณรงค์การป้องกัน
โรคตดิต่ออย่างต่อเนื่อง 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

22.งำนสวัสดิกำรและ
พัฒนำชุมชน 

กิจกรรม 

การประสานการท าบัตร
ประจ าตัวคนพิการ กรณีบัตร
หมดอาย ุ
วัตถุประสงค์ 
-เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

 

 

-มีคนพิการบางรายทีไ่ม่
ด าเนินการไปต่อบตัรที่
หมดอายุหรือประสานให้
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนของ 
อปท.ไปด าเนินการแทน 
เนื่องจากบางรายไม่อยู่ใน
พื้นที่ โดยไม่แจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีทราบ และคน
พิการไมต่รวจสอบวัน
หมดอายุของตนเอง 

 

-ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
นักพัฒนาชุมชน จะ
ด าเนินการตรวจสอบบัตร
คนพิการหากพบว่าบัตร
คนพิการหมดอายุแล้วหรือ
ใกล้หมดอายุแล้วจะแจ้งให้
คนพิการทราบเพื่อไปต่อ
อายุบัตรด้วยตนเองหรือ
มอบให้นักพัฒนาชุมชน 
อบต.แม่ทะลบไป
ด าเนินการแทน ที่ พมจ.
เชียงใหม่ เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่คน
พิการ 

-มีคนพิการบางรายทีไ่มไ่ป
ด าเนินการต่อบัตรประจ าตัว
คนพิการที่หมดอายุ 
เนื่องจากไม่ทราบ หรือไม่ได้
ตรวจดูวันหมดอายุของบัตร
คนพิการของตนเอง 

-ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ คน
พิการที่ไม่ด าเนินการต่อ
บัตรคนพิการที่หมดอายุ 
จะระงับการจ่ายเบี้ยความ
พิการช่ัวคราว จนกว่าจะ
ต่ออายุบัตรประจ าตัวคน
พิการให้เรียบร้อย 

 

-จัดท าทะเบียนคนพิการ
ให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบวันออกบัตรและ
วันหมดอายุของบัตร
ประจ าตัวคนพิการได้อย่าง
ถูกต้อง 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

23. กิจกรรมงำนควบคุม
งำนก่อสร้ำง 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้งานควบคุมอาคาร           
ได้ตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้าง และเป็นไปตาม
ระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเท่าท่ีมีอยู่
อย่างประหยดัและคุ้มค่ามาก
ที่สุด 

1. การก่อสร้างโครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือ
ตามข้อก าหนดของแบบ
ก่อสร้าง                                                                  
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน
มีเพียง  1  คน  ท าให้การ
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
และพืน้ท่ีส่วนใหญเ่ป็น
ภูเขาจึงท าให ้อปท. อาจ
เสียเปรียบผู้รับจา้งได ้

 

1. จัดให้มีการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน 
และให้ได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่อนการใช้งานทุก
ครั้ง                                          
2. ให้โบนัสแกเ่จ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและ
จิตส านึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อน
การใช้งานไม่ทั่วถึงและ
บางส่วนไมไ่ดผ้่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนการใช้งาน 

1. การก่อสร้าง  โครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                  
2. เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน มี
เพียง  1  คน  ท าให้การ
ควบคุมงานก่อสร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
และพื้นที่ส่วนใหญเ่ป็นภเูขา  
จึงท าให ้อปท.อาจ
เสียเปรียบผู้รับจา้งได ้

 

1. การใช้กฎหมาย  
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

2. การส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับ
การควบคุมการก่อสรา้ง
และบรหิารจดัการ
เป็นไปตามระเบียบ 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 

 

 

  



62 
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

24. กิจกรรมโครงกำรพ้ืนฟู
เศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ี
มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ขาด
รายได้ ให้รู้จักด าเนินตามรอย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

 

 

1. ประชาชนยังไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เท่าที่ควร เนื่องจากการ
ประชาสมัพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ประชาชนบางส่วนยังมี
หนี้สินนอกระบบ และบาง
พื้นที่มีสภาพแห้งแล้งขาด
แคลนน้ าดืม่อุปโภค – 
บริโภค ท าให้การท า
การเกษตรไมไ่ดผ้ลดี
เท่าที่ควร 

 

1. ตั้งงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มคีวาม
เดือดร้อน 

2. พนักงานส่วนท้องถิ่น
เข้าไปมสี่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือในด้านตา่งๆ 

 

1. กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับหนึ่ง 
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้เนื่องจากปัญหาของ
ประชาชนท่ียังไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง อันเกิด
จากปัจจัยการใช้จ่ายเงินเพื่อ
ด ารงชีพท่ีไม่เพียงพอกับ
รายได้เนื่องจากหนีส้ินและ
ความฟุ้งเฟ้อ 

 

1. ประชาชนยังไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เท่าที่ควร เนื่องจากการ
ประชาสมัพันธ์ไม่ทั่วถึง 
ประชาชนบางส่วนยังมี
หนี้สินนอกระบบ และบาง
พื้นที่มีสภาพแห้งแล้งขาด
แคลนน้ าดืม่อุปโภค – 
บริโภค ท าให้การท า
การเกษตรไมไ่ดผ้ลดี
เท่าที่ควร 

 

1. ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการตดิตามผล
เพื่อสอบถามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัตติ้อง
ติดตามก ากับดูแลและ
เพื่อให้งานของส่วน
สวัสดิการสังคมมีการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
และตรวจสอบทุกเดือน 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

25. กิจกรรมกำรขออนุญำต
ใช้พ้ืนที่ป่ำไม้ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การใช้พื้นที่ส าหรับ
การก่อสร้างของหน่วยงาน
ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง 

 

 

 

- ท าให้โครงการก่อสรา้ง
ต่างๆ ของหน่วยงานต้อง
ชะงัก 

  

 

- ท าหนังสือขออนุญาตใช้
พื้นที่ไปยังหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่ เพื่อให้ได้รับ
การอนุญาตก่อนเข้าท า
ประโยชน์หรือด าเนินการ 

 

 

- กระบวนการตรวจสอบ
พื้นที่/การอนุญาตใช้พื้นทีใ่ช้
ระยะเวลายาวนาน 

 

- ท าให้โครงการการก่อสร้าง
ต่างๆ ของหน่วยงานต้อง
ชะงัก 

- ประชาชนและหน่วยงาน
เสียประโยชน์และโอกาสใน
การพัฒนา                     

 

 

- ท าหนังสือขอใช้พื้นที่
ไปยังหน่วยงานเจ้าของ
พื้นที ่

- ท าหนังสือหารือไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาใน
ประเด็นการขอใช้พื้นที่
ส าหรับหน่วยงาน
ราชการ 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

26. กิจกรรมงำนด้ำนกำรขอ
อนุญำตเจำะหรือใช้น้ ำบำดำล 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การขออนุญาตเจาะ
น้ าบาดาล ขออนุญาตใช้น้ า
บาดาล เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง เรียบร้อย  

2.เพื่อส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มคีวามรู้ ความ
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถมีส่วนร่วม
ในการขออนุญาตเจาะน้ า
บาดาล และขออนุญาตใช้น้ า
บาดาล 

 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ
เจาะหรือใช้น้ าบาดาลโดย
ไม่ได้รับอนญุาต 

2. บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
รวมถึงประชาชนในพ้ืนท่ี
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัตติามระเบียบ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล
การด าเนินการถ่ายโอน
ภารกิจน้ าบาดาล 

 

1.มีการมอบหมาย
บุคลากร/เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารที่แนบ สถานท่ีขอ
อนุญาต และตรวจสอบ
ความถูกต้องในการขอ
อนุญาตให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ าบาดาล 
พ.ศ.2522 และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ  

2. มีการตรวจสอบจาก
ผู้บริหารตามล าดับขั้น  

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการขออนุญาต
เจาะหรือใช้น้ าบาดาลแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ 

 

1. การควบคมุที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอท่ีจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เนื่องจากบุคลากร/
เจ้าหน้าท่ีในกองช่าง มี
จ านวนน้อยและขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติ  

2. การด าเนินการถ่ายโอน
ภารกิจน้ าบาดาล อีกท้ัง
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการ
ขออนุญาตเจาะหรือใช้น้ า
บาดาล 

 

1. การขออนุญาตยังมี
ความล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีในกอง
ช่าง มีจ านวนน้อย ขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาลการ
ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ
น้ าบาดาล  

2.ประชาชนมีการเจาะ
บาดาลโดยไมไ่ด้รบั
อนุญาต 

 

1. จัดส่งบุคลากร/
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ใน
หลักสตูรตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มากข้ึน 

2. การประชาสมัพันธ์
ให้แก่ประชาชนให้ความรู้
ความเข้าใจในการขอ
อนุญาตเจาะน้ าบาดาล
และขออนุญาตใช้น้ า
บาดาล ระเบียบ 
ข้อก าหนดและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

27. กิจกรรมด้ำนงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรมใน
พื้นที่รับผิดชอบของอปท. 
ได้รับการพัฒนามากยิ่งข้ึน 
ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

 

 

 

- อาชีพเกษตรกรรมใน
พื้นที่รับผิดชอบของ อปท. 
ยังไม่พัฒนาเท่าท่ีควร 

- ภัยธรรมชาต ิ

 

- จัดอบรมส่งเสรมิ ให้
ความรู้ทางด้านการเกษตร
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีฯ 

- ให้เจ้าหน้าที่ท าการลง
พื้นที่เพ่ือศึกษาเรื่องการ
ปลูกพืชต่างๆ              
ในพื้นที่ รวมทั้งปรึกษา
นักวิชาการเกษตร 
นักวิชาการประมง 

 

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่
เห็นความส าคัญของการเข้า
ร่วมการฝึกอบรม 

- ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งท่ี
ควบคุมไมไ่ด ้

 

- อาชีพเกษตรกรรมใน
พื้นที่เขตรับผดิชอบของ
อปท. ยังไม่พัฒนา
เท่าที่ควร 

- ภัยธรรมชาต ิ

 

- ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจเพื่อให้
ประชาชนเล็งเห็น
ความส าคญัในการ
ฝึกอบรม 

- ตั้งงบประมาณเพ่ือให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภยั 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

28. งำนส่งเสริมกำรเกษตร
และปศุสัตว ์

กจิกรรม 

การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรในพ้ืนท่ี ท้ังทางด้าน
วิชาการ ด้านภัยพิบัตแิละตาม
นโยบาย ข้อสั่งการของ
ผู้บริหาร  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มี
ความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได ้

2. เพื่อตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ของผู้บริหาร/รัฐบาล 

ควำมเสี่ยง  

นโยบายภาครัฐในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรไม่มี
ความแน่นอนและบาง
นโยบายไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกร 

สำเหตุ 

 นโยบายของรัฐบาลบาง
ข้อไม่ได้มาจากความ
ต้องการของเกษตรกร 

 

    

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
เป็นฝ่ายที่ก่อตั้งมาใหม่
รูปแบบการปฏิบัติงานยัง
ไม่มรีูปแบบที่ชัดเจนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
ตามนโยบายมาจากรัฐบาล 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนา้ในพื้นที ่

  

-ฝ่ายส่งเสรมิการเกษตร
ปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมายเสรจ็แล้ว สรุปผล 
รวบรวม เสนอให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

- รูปแบบการท างานของ
ฝ่ายส่งเสรมิการเกษตร
เป็นไปตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาและ
สถานการณ์เฉพาะหน้าท่ี
เกิดขึ้นในชุมชน 

 

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
ศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม
เกี่ยวกับงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีรปูแบบท่ี
ถูกต้องและเหมาะสม และ
เข้ากับบริบทของชุมชน 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

29. กิจกรรมกำรสงเครำะห์
ประชำชนผู้ยำกไร้ ไร้ที่พ่ึง 
คนชรำ คนพิกำรและทุพพล
ภำพ และเงินช่วยเหลือ กำร
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตำม
นโยบำยรัฐบำล 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง 
คนชรา คนพิการและทุพพล
ภาพและเงินช่วยเหลือการ
เลี้ยงดเูด็กแรกเกิด 

1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
เรื่องระเบยีบและกฎหมาย 

2. ประชาชนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน ์

 

1. ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับการขอ
ความช่วยเหลือในเรื่อง    
ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา 
คนพิการ 

2. ประชาสัมพันธ์ให้หญิง
ตั้งครรภ์ที่คลอดบตุรมา
ลงทะเบียนเด็กแรกเกดิ
เพื่อรับสวสัดิการเลีย้งดู
เด็กแรกเกดิตามนโยบาย
รัฐบาล  

- ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ 
และหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนท่ี 

ควำมเสี่ยง 

1. เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
เรื่องระเบยีบและกฎหมาย 

2. ประชาชนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน ์

สำเหตุ 

- ประชาชนในพ้ืนท่ียังไม่
ค่อยมีความรู้ในเรื่องการ
ขอความช่วยเหลือตาม
สิทธิประโยชน์ 

1. ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ในเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ดา้นสวสัดิการ
ด้านผูสู้งอายุ ผู้พิการ      
ผู้ยากไร้ และเด็กแรกเกิด 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

30. กิจกรรมด้ำนงำนกำร
ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำสุนัข
และแมว 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส ารวจและขึ้นทะเบยีน
สุนัขและแมว 

2.สุนัขและแมวไดร้ับการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทุกตัว 

-สุนัขและแมวมีโอกาสเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 

1. ต้องมีการส ารวจและ
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ทุกตัวทั้งที่มีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของ 

2. สุขนักและแมวทุกตัว
ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว 

 

 

- ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จะฉีดให้กับสุนัข
และแมวทุกตัวท่ีได้ขึ้น
ทะเบียนทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มเีจ้าของ จึงท าให้สุนัข
และแมวท่ีไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 

1. มีเจ้าของสุนัขและแมว
ที่ไม่มาขึ้นทะเบียน จึงท า
ให้อาจจะเสีย่งต่อการเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 

1. เจ้าของสุนัขและแมว
ต้องมาขึ้นทะเบียนทุกป ี

2.สุนัขและแมวทุกตัวต้อง
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิศ
สุนัขบ้าทุกตัว 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

31. กิจกรรมกำรป้องกัน
และช่วยเหลือประชำชนจำก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID-19) 

วัตถุประสงค์ 

-เพื่อป้องกันประชาชนจาก
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

มีหนังสือสั่งการมาทุกวัน
และให้ปฏิบตัิอย่างเร่งด่วน 
การจัดเตรียมอุปกรณ์ก็
เป็นเรื่องยาก เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ห่างไกล การหา
ซื้ออุปกรณ์เพื่อเป็นการ
ป้องกันฯก็เป็นเรื่องที่ยาก 
บางครั้งไม่มัน อปท.ท่ีอยู่
ในตัวเมืองเชียงใหม่ 

เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายหารือกัน
ไม่ใช่เพียงงานสาธารณสุข
ที่รับผิดชอบเพียงอย่าง
เดียว แต่ต้องเป็นการ
ประสานความร่วมมือของ
ทุกฝ่าย เพื่อช่วยติดตาม
หนังสือสั่งการ และ
ข่าวสารตา่งๆ  

 

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 
ติดตามหนังสือสั่งการและ
ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพ่ือให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการให้
มากที่สุด  

1.ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการป้องกัน
ตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019    
(COVID-19) เช่น       
การกักตัว 

2.เมื่อมีการพักงานหรือตก
งาน ประชาชนก็กลับมา
บ้านตนเองท าให้ควบคุม
ยาก 

ให้ผู้น าชุมชน รพ.สต. และ 
อสม. ร่วมกันสอดส่องดูแล
ประชาชนภายในหมู่บา้น
ของตนเอง รวมทั้งช้ีแจง
แนวทางการปฏิบัติในการ
ป้องกันโรคฯผา่นช่องทาง
อิเล็กทรอนิกสเ์พ่อให้เกิด
ความรวดเร็ว 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

32. กำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยชุมชน 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การด าเนินการ
จัดเก็บขยะรักษาความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ มติ ครม. และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

1. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น มี
การทิ้งขยะโดยไมไ่ด้คดั
แยกก่อนท้ิง 

 

1. มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 

2. รณรงค์ให้ประชาชน                      
คัดแยกก่อนทิ้ง 

 

1. ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้น 
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ    
ในการคัดแยกก่อนท้ิง 

1. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 
และไม่ได้ มีการคดัแยก
ขยะก่อนทิ้ง 

2. การร้องเรียนเหตุ
ร าคาญของชุมชนจากกลิ่น
ขยะที่เน่าเหม็น 

1. จัดท าแผนปฏิบตัิการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และส่งเสรมิให้ประชาชน                 
มีส่วนร่วมในการก าจัด
ขยะ และคดัแยกขยะก่อน
ทิ้งอย่างต่อเนื่อง 

2. จัดท ามาตรการเพื่อ
ควบคุมในการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนอย่างเป็นระบบ 

3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมลูฝอย
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ 
ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของ

รัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

33. กิจกรรมด้ำนกำรขอ
อนุญำตก่อสร้ำง 

 วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อควบคุมแบบแปลนใน
การขออนุญาตก่อสร้างของ
ประชาชน 

๒.เพื่อให้ตรงตาม
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร  
พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

1.ประชาชนไม่ค่อยมี
ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
อาคารต้องขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารได้อย่างไร 

 

 

- ลดความเสี่ยงโดยการ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
เอกสารที่ใช้ประกอบการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 

- มีการควบคุมที่เพียงพอ
บรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดบัหนึ่งได้
ด าเนินการดังนี ้

1. การประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา 

2. สอบทานการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

 

1.ประชาชนไม่ค่อยมี
ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
อาคารต้องขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารได้อย่างไร 

2.เนื่องจากการ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร
และผลกระทบของการไม่
มาขออนุญาต 

 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตก่อสร้างว่าต้องท า
อย่างไรในการขออนุญาต
ก่อสร้างและต้องใช้
เอกสารอะไรในการ
ประกอบขออนุญาต
ก่อสร้างและผลกระทบ
ของการไม่มาขออนุญาต 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

 

 

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 

กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

34. กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีคุณภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

2. เพื่อให้การปฏบิัติงานด้าน
บริหารและวิชาการมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้
งานบริหารการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

1. ครูยังขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
เอกสาร หลักฐาน มีเพียง
การปฏิบัติงานแบบ
ประจักษ ์

2. บุคลากรครู (ผู้ดูแล
เด็ก) ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา ท า
ให้การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษามีความ
ผิดพลาดและไม่เป็นไป
ตามแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขอ
กงรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

1. ให้ครูผู้ดูแลเด็กรายงานการ
ด าเนินงาน ตามมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2. ผู้บังคับบัญชามีการก ากับดูแลให้
บุคลากรครูหมั่นคอยตรวจสอบดู
หนังสือสั่งการและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับงานในด้านการจัดท า2. 
แผนพัฒนาการศึกษา 

3. ให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องช่วยกัน
ระดมความคิดและท างานร่วมกัน
เป็นทีมเพ่ือช่วยกันในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

4. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจากหน่วยงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง 

1. ก าชับให้มีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.การจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลในปีท่ีผ่านมา
บุคลากรที่เกีย่วข้อง
กับงานด้านการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ช่วยกันระดมความคิด
และท างานร่วมกัน
เป็นทีม พร้อมทั้ง
ศึกษาหนังสือสั่งการ
และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

1. ครูยังขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลใน            
เชิงเอกสารหลักฐาน  
มีเพียงการปฏบิัติงาน
แบบประจักษ ์

1. ประชุม หารือ และ
ก าหนดหลักรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็น
ลักษณะการเชิง
วิเคราะห์ และมีเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจนทุกตัว
บ่งช้ี 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง

หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น 
ๆ ท่ีส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ /

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

35. กิจกรรมด้ำนกีฬำ นันทนำกำร และ
กำรท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การด าเนินงานการพัฒนากจิกรรม
ด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 

ควำมเสี่ยง 

- การปฏิบัติงานด้านกีฬา 
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว ขาด
ประสิทธิภาพ 

สำเหตุ 
(1) ขาดการจดัเตรียม
ข้อมูลเอกสารให้เป็นระบบ  

(2) จ านวนบุคลากร ไม่
เพียงพอต่อการบริหารงาน
ลานกีฬา 

(1) ตรวจสอบมาตรฐานลาน
กีฬาทุกแห่งของ อปท. 

(2) เกลี่ยงานเจา้หน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ 

(3) จัดท าข้อมูลชมรมกีฬา 

(4) จัดท าข้อมูลสถานท่ี
ท่องเที่ยวโบราณสถาน 

(5) จัดท าข้อมูลประชาชน 
เยาวชน 

 

(1) ตรวจสอบ
มาตรฐานลานกีฬาทุก
แห่งของ อปท. 

(2) เกลี่ยงาน
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ 

(3) จัดท าข้อมูลชมรม
กีฬา 

(4) จัดท าข้อมูล
สถานท่ีท่องเที่ยว
โบราณสถาน 

(5) จัดท าข้อมูล
ประชาชน เยาวชน 

- การปฏิบัติงาน    
ด้านกีฬา นันทนาการ
และการท่องเที่ยว 
ขาดประสิทธิภาพ 

 

 
 

(1) จัดท าข้อมูลชมรม
กีฬา อปท. 

(2) เผยแพรส่่งเสริมการ
ออกก าลังกาย ผ่านทาง
เว็บไซต ์

(3) เผยแพร่ข้อมูล
โบราณสถาน สถานท่ี
ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร ์

(4) ท ากิจกรรมยกย่อง
เกียรติและเชิดชูปราชญ์
ชาวบ้าน 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ /
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

36. งำนทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสด ุ
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินเป็นไป
อย่ า งถู กต้ อง  เหมาะสม คุ้ มค่ า 
โปร่ งใส  ตรวจสอบได้  และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ควำมเสี่ยง 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า 
และเกดิการผิดพลาดได้
ง่าย 

 

สำเหตุ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างมีจ านวน 
1 คน ซึ่งไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ต้องท าซึ่งมี
ปริมาณมาก 
 
 
 

(1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน
ศึกษาข้อมูลในระบบ และวิธีการ
ด า เนินการตามขั้ นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบ 

(2) ตรวจสอบและก ากับ 

ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 

(1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้
ป ฏิ บั ติ  ง า น ศึ ก ษ า
ข้อมูลในระบบ และ
วิธีการด าเนินการตาม
ขั้ น ต อ น ก า ร จั ด ซื้ อ
จัดจ้างอย่างรอบคอบ 

(2) ตรวจสอบและ
ก ากับ 

ดู แ ล เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
ระเบียบ กฎหมายที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  อ ย่ า ง
เคร่งครัด 
 

- การปฏิบัติงานลา่ช้า 
และเกดิการผิดพลาด
ได้ง่าย 

 
 

(1) ใช้งานระบบ
อินเตอร์เนต็ ในการจัดส่ง
ข้อมูลและสืบค้นระเบยีบ 
ข้อกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ  

(2) จัดส่งเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม
ในระบบงานท่ีต้องบันทึก
ในระบบอินเตอรเ์น็ต 
เพื่อให้มีความรู้และความ
เข้าใจในระบบงานมาก
ยิ่งข้ึน 

 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ /
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

37. กิจกรรมด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงิน 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็น 
ไปตามระเบียบที่ก าหนดไว ้
- เพื่อให้มีการตรวจสอบอนุมัตฎิีกา
เบิกจ่ายเงิน และการควบคมุการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในฐานะ
หน่วยงานผู้เบิก (วางฎีกา) 

ควำมเสี่ยง 

- การเบิกจ่ายเงินเอกสาร
ไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามล าดับขั้นตอน และ
ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สำเหตุ 
มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินโดยที่เอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ยังไม่ครบถ้วนและ
หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้วาง
ฎีกากับหน่วยงานคลังตาม
ระเบียบฯ  

(1) ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั 

(2) ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่
ละกองวางฎีกา และตรวจสอบ
เอกสารพร้ อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินทุก
ครั้ง 
 

(1) ให้เจ้าหน้าท่ีถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระ ทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่าย เงินฯ อย่าง
เคร่งครดั 

(2) ให้มีการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ก่อนการ
ด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ในแต่ละรายการ 

 
 

- ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
เอกสารไม่ครบถ้วน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง 

 

(1) ให้มีการปรับปรุงค าสั่ง
แบ่งงานภายในกองคลัง 
ให้มีความรับผิดชอบงานท่ี
เพิ่มขึ้นมาใหม่ รวมทั้งให้มี
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานทาง
การเงิน การบัญชี ท้ังที่ท า
มือและในระบบบันทึก
ข้อมูลทางอินเตอร์เนต็ 
ก่อนท่ีจะมีการเบิกจ่ายเงิน 

(2) ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยการรับเงิน การฝาก
เงิน ฯลฯ และเตรียมความ
พร้อมไว้ส าหรับรอรับการ
ตรวจสอบจากส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด และ
หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ /
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

38. กิจกรรมด้ำนงำนแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้
ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตาม
กฏหมายและระเบยีบที่ก าหนดไว ้
 

ควำมเสี่ยง 

- ไม่สามารถน าระบบมาใช้
ประโยชน์ในการท างานได้ 
 
สำเหตุ 
- ขาดเจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากรที่มคีวามรู้ในการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี
 
 
 
 
 

1) เร่งรัดการจัดท าแผนที่ภาษี
แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้
ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่ อจะได้
น ามาในใช้ในการจัดเก็บภาษีให้
เป็นระบบมากยิ่งข้ึน 
 

(1) จัดส่งเจา้หน้าท่ี
เข้ารับการฝึกอบรมให้
มีความรูด้้านการ
จัดท าแผนที่ภาษี  

(2) จัดท าโครงการ
จัดท าจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  

 
 

- ไม่สามารถน าระบบ
มาใช้ประโยชน์ในการ
ท างานได้ 
 

(1) ใช้ระบบอินเตอรเ์น็ต 
และการประสานงานทาง
โทรศัพท์กับหน่วยงานหรือ
องค์กรที่สามารถ
ด าเนินการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินได ้

(2) จัดส่งบุคลากรเขา้รับ
การฝึกอบรมการจดัท า
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน เพื่อน าความรู้
มาพัฒนาในหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ /
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 

 
กำรปรับปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

39. กิจกรรมด้ำนศำสนำ 
วัฒนธรรม และประเพณี 

 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การด าเนินงานการพัฒนา
กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 

ควำมเสี่ยง 

- การปฏิบัติงานด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี ขาด
ประสิทธิภาพ 

 

สำเหตุ 
(1)เจ้าหน้าท่ียังขาด
ประสบการณ์และความรู้
เฉพาะด้าน 

(1) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรม ฝึกประสบการณ์เพิ่มเติม 

 

(1) ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรม ฝึก
ประสบการณ์ด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณ ี

 

- การปฏิบัติงานด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี ขาด
ประสิทธิภาพ 

 

 
 

(1) ให้บุคลากรศึกษาหา
ความรู้จาก Internet, 
Website ของกรมส่งเสรมิ
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
และส่วนอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

(2) จัดท าข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการเผยแพร่
ข้อมูล ศาสนสถานท่ีส าคญั
ทางเว็บไซต์ฯ 

 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ทั้ง 211 แห่ง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

14 ที่ท ำกำรปกครองจั งหวัดเชียงใหม่         
14.1 การปฏิบัติงานสารบรรณ 
- เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงาน
ภายนอก ส่งต่อไปยังกลุ่มงานที่เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบให้เป็นไปโดยความถูกต้อง รวดเร็ว 
ตามล าดับความเร่งด่วนของหนังสือ 

- ลงทะเบียนหนังสือรับให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ได้รับหนังสือโดยมีหัวหน้างานรับ -ส่ง
หนังสือเป็นผู้ตรวจความถูกต้อง 

 

- อาจมีการส่งหนังสือไม่
ตรงตามภารกิจของแต่
ละกลุ่มงาน 

 

 

- มีการลงทะเบียนรับ-
ส่งหนังสือด้วยให้แล้ว
เสร็จภายในหนึ่งวัน โดย
มี หั ว ห น้ า ง า นรั บ -ส่ ง
หนังสือรับผิดชอบในการ
ตรวจทางความถูกต้อง
และปฏิบัติตามระเบียบ
งานสารบรรณ 

- ท าการแจกจ่ายหนังสือ
ใ ห้ ก ลุ่ ม ง า น ต่ า ง ๆ ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ โ ด ย ใ ห้
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบลง
ลายมือช่ือรับหนังสือ 

 

 

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ และใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 

- 

 

 

- 

 

กลุ่มงานปกครอง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

   14.2 การบริหารงานบุคคล 

- เพื่ อ ให้ ระบบฐานข้อมู ลบุคลากรของ
หน่วยงานเป็นปัจจุบัน 

 

- การบันทึกข้อมูลใน
ระบบไม่เป็นปัจจุบัน 

 

- ก ากับดูแลการบันทึก
ข้ อมู ลของบุ คลากร ให้
สามารถบันทึกได้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน 

 

- มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงพอต่อการ
ด าเนินการข้อมลูของ
บุคลากรสามารถบันทึกได้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

 

- 

 

- 

กลุ่มงานปกครอง 

  14.3 การเบิกจ่ายเงิน 

- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ
และสามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การเบิกจ่ายเงิน
บางรายการอาจมี
ความล่าช้าเนื่องจาก
มีขบวนการหลาย
ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

- มีค าสั่งแบ่งงานในการ
ควบคุม โดยแบ่งแยก
หน้าท่ีระหว่างผูเ้บิกและผู้
จ่ายเงิน 

- ปฏิบัติตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการก าหนด 

- มีการตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการเบิกเงิน โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัตติาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ก าหนด 

- การควบคุมที่มีอยู่มีความ
เพียงพอท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 

- 

 

- 

 

กลุ่มงานการเงินและ
บัญช ี
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

   14.4 การรับเงนิ การเก็บรักษาเงิน และ
การน าส่งเงิน 

- เพื่อให้การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าส่งเงิน ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา 

 

 

 

 

 

- บางครั้งการน าส่งเงิน
ผ่านระบบมี
ข้อผิดพลาด เนื่องจาก
ผู้น าส่ง(อ าเภอ) น าส่ง
เงินผิดประเภท 

 

 

 

- ก าชับให้อ าเภอตรวจสอบ
รายละเอียดก่อนการน าส่ง
เงินทุกครั้ง และแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีส่งเอกสารให้
จังหวัดภายในวันท่ีน าส่งเงิน
เพื่อตรวจสอบหากเกิด
ข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้
ภายในวันท่ีน าส่ง 

 

 

- การควบคุมที่มีอยู่มี
ความเพียงพอท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

กลุ่มงานการเงินและ
บัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

  14.5 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

- เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี และตามที่กรมการปกครอง
ก าหนด 

 

 

- การบริหาร
งบประมาณ 

บางรายการอาจมี
ความล่าช้าเนื่องจากมี
ขบวนการหลาย
ขั้นตอน 

 

- มีการเร่งรดัการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามที่
กรมการปกครองก าหนด 

- จัดท ารายงาน ร้อยละการ
เบิกจ่าย และสรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งให้
อ าเภอทุกสิ้นเดือน 

 

- การควบคุมที่มีอยู่มี
ความเพียงพอท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

 

- 

 

- 

กลุ่มงานการเงินและ
บัญช ี
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ
ภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/ 

วตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

  14.6 การควบคุมลูกหนี้เงินยืม 

- เพื่อให้ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด 

 

- ลูกหนี้ส่งใช้ เ งินยืม
เ กิ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ระเบียบก าหนด 

 

- มีค าสั่งแบ่งงานในการ
ควบคุม 

- ปฏิบัติตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการก าหนด 

- ติดตามทวงถาม และแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัตติาม
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การก าหนด 

- การควบคุมที่มีอยู่มีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ระเบียบ แต่มลีูกหนี้บาง
รายส่งหลักฐานเกิน
ระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้
มีลูกหนี้คงค้าง 

 

- ลูกหนี้ เ งินยืม
ยังไม่ส่งหลักฐาน
หรื อ เ งิน เหลื อ
จ่าย (ถ้ามี) เพื่อ
ชดใช้เงินยืม 

 

- ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
ส าหรับลูกหนี้
ค้าง โดยไม่
ให้ยืมเงินใน
ครั้งต่อไป หรือ
ปฏิบัติตาม
สัญญายืมเงิน
โดยเคร่งครดั 

กลุ่มงานการเงินและ
บัญช ี
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ

หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

     15 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

  15.1 โครงการปราบปรามการประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย 

 

 

 

 

 

เนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการ
ฆ่าสัตวโ์ดยถูกฎหมาย 
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียก่อโรค 
สารตกค้าง และการ
แพร่กระจายของโรค
ระบาดสัตวร์ะหว่าง
พื้นที่ได้สูง และท าให้
ผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัยทางอาหาร
ต่ า 

การบังคับใช้กฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
การฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
2559 และ พ.ร.บ.
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 โดยการตรวจ
ติดตาม และด าเนินคดี
หากพบการกระท า
ความผิด จ านวน 1 
ครั้ง/6เดือน 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ยังไม่มเีพียงพอ ท า
ให้ยังคงพบผู้กระท า
ผิดกฎหมายอยู ่

 

 

 

 

 ยังคงพบเชื้อ
แบคทีเรียก่อโรค และ 
สารตกค้าง ปนเปื้อน
ในตัวอย่างเนื้อสัตว์
จากโรงฆ่าสัตว์และ
สถานประกอบการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่สุม่
เก็บตัวอย่างตรวจ 

การบังคับใช้กฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
การฆ่าสัตว์และ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
2559 และ พ.ร.บ.
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 โดยการตรวจ
ติดตาม และด าเนินคดี
หากพบการกระท า
ความผิด 4 ครั้ง/6
เดือน 

- ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอพื้นที ่

- ส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม ่

- ส านักงานปศุสัตว์เขต 
5 

- ด่านกักกันสัตว์
เชียงใหม ่
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ

หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำย 
ในที่มีอยู่ 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

   15.2 การออกใบอนุญาตจดัตั้งและเป็น
ผู้ด าเนินการสถานพยาบาลสัตว ์

ใบอนุญาตให้ตั้งและ
ด าเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์
ของผู้ประกอบการ
หมดอาย ุ

- ท าหนังสือแจ้งเตือน
ให้ผู้ประกอบการมา
ต่อใบอนุญาตฯก่อน
วันหมดอายุ 60 วัน 

- มีข้อความแจ้งโทษ
ปรับ ท้ายใบอนุญาต 

 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ยังไม่มเีพียงพอ 
ยังคงมีผู้ประกอบการ
บางส่วนไมด่ าเนินการ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ 
ตามก าหนด 

ผู้ประกอบการ
บางส่วนไมด่ าเนินการ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตามก าหนด 

การบังคับใช้กฎหมาย
ตาม พ.ร.บ. 
สถานพยาบาลสัตว์ 
พ.ศ. 2533 และ 
พ.ร.บ. สถานพยาบาล
สัตว์ (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 
2557 โดยด าเนินการ
ปรับเงินตามบท
ก าหนดโทษ หากพบ
การกระท าความผดิ 

กลุ่มพัฒนา 

สุขภาพสตัว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่

   15.3 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือนประจ าป ี

การปรับปรุงทะเบียน
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ติดตามผล
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานเป็นประจ า
ทุกเดือนผ่านการ
ประชุมประจ าเดือน 

สามารถก ากับติดตาม
การปรับปรุงทะเบียน
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดได ้

ไม่ม ี - กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ 

การปศุสตัว์ ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม ่
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

    16. ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
เชียงใหม ่

  16.๑ ด้านวิชาการขนส่ง 

กิจกรรม  การด าเนินงานดา้น
ประกอบการขนส่ง 

        เพื่อให้การปฏิบตัิงานของกลุ่ม
วิชาการขนส่ง ด้านประกอบการขนส่ง
และงานด้านตรวจการขนส่ง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ ค.ร.ม.ที่
เกี่ยวข้อง และไม่ก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ราชการ รวมทั้งท าให้การ
บริการประชาชนเป็นธรรม โปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ 

 

 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ียังไม่
เข้าใจข้ันตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
หรือเอกสารประกอบการด าเนินงาน
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 

๑. มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบตัิงาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มี กฎ ระเบียบ 
ออกมาบังคับใหม่ เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

๒. ก าหนดขั้นตอนการปฏิบตัิงานและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน  

๓. มีการก าหนดการสอบทานโดยสาย
งานและการบังคับบัญชา  

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายในมคีวาม
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพสามารถ
ควบคุม ป้องกันความ
เสี่ยงได ้

 

- 

 

- 

 

กลุ่มวิชาการขนส่ง 

 

  



85 
 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   16.๒ ด้านทะเบียนและภาษีรถ  

กิจกรรม  กระบวนงานการด าเนินการด้าน
ทะเบียนและภาษรีถ 

        เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสารประกอบค าขอให้

เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่ยังไม่
เข้าใจข้ันตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
หรือเอกสารประกอบการด าเนินงาน
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  

มีการซักซ้อมใหผู้้ปฏิบตัิงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการ
ด าเนินการอยา่งสม่ าเสมอและมีการ
มอบหมายการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน รวมทั้ง
มีการสับเปลีย่นหมุนเวยีนการปฏบิัติงาน 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ 
สามารถควบคุม 
ภายในได ้ 

  ฝ่ายทะเบยีนรถ
ส านักงานขนส่ง
สาขา ๓ แห่ง 

 

    16.๓ ด้านการออกใบอนุญาตขับรถ
และใบอนุญาตผู้ประจ ารถ  

กิจกรรม  กระบวนงานการออกใบอนุญาต 
ขับรถและใบอนุญาตผู้ประจ ารถ  
    16.๓.๑ เพื่อเสริมสร้างใหผู้้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถมีความรู้ในการปฏิบัติตาม
กฎจราจร ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฯ 
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย
 ในการใช้รถใช้ถนน อันจะเป็น
การช่วยลดอุบตัิเหตุและปญัหาจราจรได้ 
รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ใหผู้้อื่นได้
ทราบ 

 

 

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่ยังไม่
เข้าใจข้ันตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
หรือเอกสารประกอบการด าเนินงาน
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๑. มีการแจ้งเวียนค าสั่ง กฎ ระเบยีบและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง 
๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ในกฎ ระเบียบใหม่ ๆ และเพื่อ
ปลูกฝังจิตส านึกในการปฏิบัติหนา้ที ่
๓. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้
ทราบถึงขั้นตอนการขอรับใบอนญุาตขับ
รถและใบอนุญาตผู้ประจ ารถ 
๔. ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานมีความ
ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร
ในการขอรับใบอนุญาตขับรถ  

การประเมินผลการ
ควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ 
สามารถควบคุม
ภายในได ้

 

- 

 

- 

 

ฝ่ายใบอนุญาตขับ
รถ และส านักงาน

ขนส่งสาขา ๓  
แห่ง 
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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

   16.๔ ด้านการตรวจสภาพรถและ
สถานตรวจสภาพรถ 

กิจกรรม การด าเนินงานด้านการตรวจ
สภาพรถ   

      เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบสภาพรถเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ ท าให้ยานพาหนะที่ใช้บนท้อง
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง สมบรูณ์และ
ปลอดภัย 

       เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสถาน
ตรวจสภาพรถเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีที่
ยังไม่เข้าใจข้ันตอนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหรือเอกสาร
ประกอบการด าเนินงานตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและให้
ค าแนะน าการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ี รวมถึง
ควบคุมการตรวจสอบปฏิบัติงาน 
๒. มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบตัิงานเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าท่ี 

๓. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถ 
๔. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและออกใบเสร็จรับเงิน
และหลักฐานตามระเบียบราชการ  
5. ผู้บังคับบัญชาแนะน าช้ีแจงระเบียบ
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การต่ออายุ การย้ายและ
การตรวจสอบการด าเนินงานตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกีย่วข้องแก่เจ้าหน้าที ่
6. จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสภาพรถใหม่ ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงกวดขันให้เจ้าหนา้ที่สถาน
ตรวจ-สภาพรถปฏบิัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด 

 

 

การประเมินผลการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

ฝ่ายตรวจสภาพ
รถ และ

ส านักงานขนส่ง
สาขา ๓  แห่ง 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู ่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
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   16.๔ ด้านการตรวจสภาพรถและ
สถานตรวจสภาพรถ (ต่อ) 

กิจกรรม การด าเนินการด้านสถานตรวจ
สภาพรถ 

       เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสถาน
ตรวจสภาพรถเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- 

 

 

7. แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานตรวจสภาพรถอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

การประเมินผลการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ 

 

 

 

- - ฝ่ายตรวจสภาพ
รถ และ

ส านักงานขนส่ง
สาขา ๓  แห่ง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ

ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ก ำหนด

เสร็จ 

           17 ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

       17.1 กลุ่มงานวิชาการ 

งำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำตอบข้อหำรือกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธปีฏิบัตด้ิำนกำรเงิน กำรคลัง 
กำรบัญชี และกำรพัสด ุ

- เพื่อให้ผู้รับค าปรึกษาไดร้ับบริการในการให้ค าปรึกษาท่ี
ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถน าไปปฏิบัตไิด ้

 

 

 

 

- กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติด้านการเงิน 
การคลัง การบญัชี 
และการพสัด ุมีการ
ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ท าให้
ไม่สามารถตอบข้อ
หารือแทนกันได้
อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

-การสร้างวิทยากรตัว
คูณ วิทยากรหลัก 
วิทยากรผู้ช่วย เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ และ
เกิดทักษะจากการ
ปฏิบัติจริง  

 

 

 

 

- ได้ผลดี และเพียงพอ
ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในระดับ
หนึ่ง 

 

 

 

- กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติด้านการเงิน 
การคลัง การบญัชี 
และการพสัด ุมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
ท าให้ไม่สามารถตอบ
ข้อหารือแทนกันได้
อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

-การสร้างวิทยากรตัว
คูณ วิทยากรหลัก 
วิทยากรผู้ช่วย เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ และ
เกิดทักษะจากการ
ปฏิบัติจริง  

 

 

 

 

กลุ่มงำนวิชำกำร 

30 ก.ย. 65 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ

ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ก ำหนด

เสร็จ 

    17.2 กลุ่มงำนระบบกำรคลัง 

งำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำวิธีปฏิบัติงำนในระบบ 
GFMIS และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS 

ขั้นตอนกระบวนงำนต่ำง ๆ ในระบบ New GFMIS 
Thai   

 

 

ส่วนราชการบันทึก
รหัสงบประมาณ 
รหัสแหล่งของเงิน 

รหัสบญัชีแยก
ประเภท วันท่ีผ่าน
รายการ และบญัชี

เงินฝากธนาคารของ
ผู้ขาย ไม่ถูกต้อง 

เป็นเหตุใหเ้กิดข้อ
คลาดเคลื่อน

รายการทางบญัชี 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีของ
ส านักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ ให้ค าปรึกษา

แนะน าวิธีการ
ปฏิบัติงาน และ 

ตรวจสอบรายการขอ
เบิกเงินก่อนจะอนุมัติ
รายการอยา่งละเอยีด

ทุกครั้ง 

 

 

 

 

กิจกรรมควบคุม มีความ
เพียงพอในระดับหนึ่ง 

อย่างไรก็ตามยังมีความ
เสี่ยงอันเนื่องจาก

ปริมาณส่วนราชการของ
จังหวัดเชียงใหม่มี

จ านวนมาก ท าให้การ
ตรวจสอบไม่ทั่วถึง 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีของส่วน
ราชการมีการ

สับเปลี่ยน และขาด
ความรู้ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS และจะมีการ
ปรับเปลีย่นขั้นตอน
วิธีการ กระบวนการ
ปฏิบัติงานในระบบ 
GFMIS เป็น New 
GFMIS Thai ซึ่งอยู่
ระหว่างการอบรม
เตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรของ

ส านักงานคลังจังหวัด
และเจา้หน้าท่ีของส่วน
ราชการไปพร้อมกัน 

 

 

- จัดท าคู่มือขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานในระบบ 
New GFMIS Thai 

และที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและก ากับ

ดูแล รวมทั้งให้
ค าปรึกษา แนะน าวิธี
ปฏิบัติงานในระบบ 

New GFMIS Thai ได้
อย่างถูกต้อง 

- จัดประชุมช้ีแจงเพื่อ
สร้างความรู้ความ

เข้าใจ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ ให้

สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง  

 

กลุ่มงำนระบบกำร
คลัง 

 30 ก.ย. 2565 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ

ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 

ที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 

ที่รับผิดชอบ 

/ก ำหนดเสร็จ 

17.3 กลุ่มงำนนโยบำยและเศรษฐกจิจังหวัด 
 
17.3.1 ควำมส ำเร็จของเกณฑก์ำรพิจำรณำคณะผู้บริหำร
กำรคลังประจ ำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น 
- เพื่อให้การด าเนินการตามตัวช้ีวัดของเกณฑ์การพจิารณา
คณะผู้บริหารการคลังประจ าจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น มี
ความส าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.3.2 กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรฐับำล 
- เพื่อใหป้ระชาชนที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนนิงานตาม
นโยบายของรัฐบาล ไดม้ีการรับทราบโครงการส าคญัๆ ตา่ง
อย่างถูกตอ้ง ทั่วถึงและเปน็ไปในทศิทางเดียวกัน รวมถึงเปน็
การอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงาน 
 
 
 

- ความรู้ ความเขา้ใจ
ของหน่วยงานที่
รับผดิชอบตัวช้ีวดัถึง
กระบวนงาน ขั้นตอน
และเอกสารประกอบ
ตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การรบัรู้                 
ความเข้าใจของ
ประชาชนเกีย่วกับ
การด าเนินนโยบาย
รัฐบาลและช่องทาง
การตดิต่อยังไม่
ครอบคลมุ 
 

- ช้ีแจง และตดิตามผล
การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของเกณฑก์าร
พิจารณาฯในการ
ประชุมคณะผู้บริหาร
การคลังประจ าจังหวัด
แตล่ะครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์นโยบาย
รัฐบาลผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น Website 
Facebook                 
การแถลงข่าว                 
รายการถา่ยทอดสดและ
รายการวิทยุ             
เป็นตน้ 

- ผลความส าเร็จตาม
ตัวช้ีวัดของเกณฑก์าร
พิจารณาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนทีส่อบถามใน
เรื่องนโยบายรัฐบาล ผา่น
ทางโทรศพัท์             
การ Walk-In และ 
Facebook  เป็นตน้ 
 
 
 

- ผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการตามตัวช้ีวัด
ของเกณฑ์การพิจารณา
ฯ มีการโยกย้าย ส่งผล
ให้การด าเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชนใน
บางโครงการของรฐับาล 
 

- มีการจดัท า 
กระบวนการท างาน 
ขั้นตอนและเอกสารที่
ต้องใช้ประกอบการ
ด าเนนิการตามตัวช้ีวัด
ของเกณฑ์การพิจารณา
ฯ 
- มีการประชุม
คณะท างานของ
ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดเพื่อ
ติดตามผลการ
ด าเนนิงาน รวมถึง
ปัญหา และอุปสรรคใน
การด าเนินการตาม
ตัวช้ีวัด 
 
- มีการจดัท าคูม่ือ             
การด าเนินงานตาม
นโยบายรฐับาล 
 
- เน้นการ
ประชาสมัพันธ์ช่องทาง
การตดิต่อของนโยบาบ
รัฐบาล หากประชาชน                      
มีข้อสงสัย 

กลุม่งำนนโยบำยและ
เศรษฐกจิจังหวัด/ ตำม
เกณฑ์กำรพิจรณำคณะ

ผู้บริหำรกำรคลัง
ประจ ำจังหวัด (คบจ.) 

ดีเด่น 
30 ก.ย. 2565 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น ๆ 

ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/ 
ก ำหนดเสร็จ 

    18. ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 

  18.1. งานจัดที่ดิน  
          เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็น
เจ้าของที่ดินภายใต้กฏหมายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม โดยด าเนินการในท่ีดนิ 2 ประเภท 
ได้แก่ ท่ีดิน  ของรัฐและที่ดินเอกชน  

  18.2. งานพัฒนา  
             ด าเนินงานในส่วนทีไ่ม่ซ้ าซอ้นกับหน่วยงาน
อื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยให้การ
สนับสนุนเกีย่วกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ า เพื่อยกระดับสภาพความ
เป็นอยูต่ามความจ าเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  

 

- ความไม่ถูกต้อง 

ด้านการออกหนังสือ
อนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน 

- การสูญหายของ    
ส.ป.ก. 4-01 ฉบับ
ของทางราชการ 

- การน าแบบพิมพ์   
ส.ป.ก. 4-01 ไปใช้
ในทางมิชอบ 

- ตรวจสอบข้อมลูของ
เกษตรกรใหล้ะเอียด
ก่อนด าเนินการ  

- จัดท าทะเบียน
ควบคุมการขอใช้     
ส.ป.ก. 4-01 ฉบับ
ของทางราชการ 

- จัดท าทะเบียน
ควบคุมการเบิก – จ่าย 
แบบพิมพ์ ส.ป.ก.4-01 

การควบคุมทีม่ีอยู่
เพียงพอ สามารถลด
ความเสีย่งได้ในระดับ
หนึ่ง 

เอกสารส.ป.ก.4-01 
ฉบับของทางราชการ 
มีการน าไปใช้งาน
หลายฝ่าย เสี่ยงต่อ
การสญูหาย 

 

มีการตรวจสอบ
ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้น ตั้งแต่
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
(ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย) และ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
(หัวหน้าหน่วยงาน) 

 

เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน/ 

30 ก.ย. 2563 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกจิตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น ๆ 

ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

   18.3. งานเพิ่มรายได ้ 
            เป็นการด าเนินงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิตและโครงสรา้งทางการเกษตร จัดตั้ง
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปท่ีดิน จดัหาสินเช่ือและ
ปัจจัยการผลติ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรและนอกการเกษตร การให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ
อื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และมติของ 
คณะกรรมการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งเสรมิ
ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ดินชุมชน และที่ดินที่จดัให้
เกษตรกร โดยจะประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตามสภาพของท้องที่น้ันๆ สอดคลอ้งกับความ
ต้องการของเกษตรกร 

- ผู้ถือครองท่ีดินให้
ข้อมูลในการสอบสวน
สิทธิเป็นเท็จ 

- การตีความกฎหมาย 
ระเบียบ มติและค าสั่ง
คลาดเคลื่อน 

- ตรวจสอบข้อมลูจาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ โดย
ประสานงานกับ
ผู้ปกครองท้องที่และ
หน่วยงานท้องถิ่น 

- ศึกษา ค้นคว้า 
กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติและแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครดั 

    

เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน/ 

30 ก.ย. 2563 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐและวัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

        19. ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
 
    19.1 การบันทึกข้อมูลการใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
(ระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหากรณี
ฉุกเฉิน สป.) 
 
วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อให้มีฐานข้อมลูของผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมทีไ่ด้รับการช่วยเหลือ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงิน
อุดหนุน) 
2) เพื่อช่วยให้การตรวจสอบการให้การ
ช่วยเหลือเ งินสงเคราะห์ไม่ ให้มีการ
จ่ายเงินซ้ าซ้อน 

 
 
 
- การจัดสรรงบประมาณ
มาล่าช้าในช่วงปลายปี
งบประมาณ ท าให้
เจ้าหน้าท่ีต้องเร่งรัด
ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
เวลาจ ากดั  
- การลงข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาผดิพลาด เช่น เลข
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ช่ือ-นามสกลุ 
 

 
 
 
- ก าหนดแผนการลง
ข้อมูลและวันเวลาทีต่้อง
แล้วเสร็จ 
- ก าหนดผู้รับผิดชอบลง
ข้อมูล 
- ควบคุม และตดิตาม
การลงข้อมูลโดย
ผู้บังคับบัญชา 
 

 

 

 
 
 
- การจัดสรร
งบประมาณมาล่าช้า
ในช่วงปลายปี
งบประมาณและ
จ านวนมาก 

 

 
 
 
- การลงข้อมูลเสร็จล่าช้า
ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายใน
เดือนกันยายน 
- การกรอกเอกสารของ
เจ้าหน้าท่ีไม่ครบถ้วน 
สมบูรณ์  
 

 
 
 
- เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการลง
ข้อมูลในระบบเพิ่มในกรณีที่
เบิกจ่ายในเดือนกันยายน 
- เ น้ น ย้ า ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอ บ ต ร ว จ ส อ บ
เอกสารให้ครบถ้วน และลง
ลายมื อ ช่ื อ เพื่ อ ส าม า รถ
ติ ดตามในกรณีข้ อมู ล ไม่
ครบถ้วน 

 
 
 

กลุ่มนโยบายและ
วิชาการ 

-น.ส.วริสรา บุญมา 
-นายณัฐกรณ์ ชูแก้ว  
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน

ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนหรือภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐและวัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่ กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนทีร่ับผิดชอบ 

    19.2 การด าเนินโครงการเสริมสร้าง
กลไกการพัฒนาผู้ สู งอายุ ใน ชุมชน 
รายการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผูสู้งอายุได้มีสถานท่ีในการจัด
กิจกรรมและบริการส าหรับผูสู้งอายุ 

๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอาย ุ

3.เพื่อเป็นศูนยส์่งเสริมอาชีพและการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาของผูสู้งอายุในชุมชน 

๔.เพื่อส่งเสรมิให้ผูสู้งอายุไดร้ับการ
พัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม 

5.เพื่อเป็นศูนยส์่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครดแูลผู้สูงอาย ุ

 

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เ ช้ื อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า 
2019 จะท าให้การ
ด าเนินกระบวนการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย
องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น จ ะ มี ค ว า ม
ล่าช้า  

1.จัดประชุมช้ีแจงขั้นตอนการ
ด า เ นิ น ง าน และ ขั้ น ตอน กา ร
เบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนนุ 
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับงบประมาณ โดยขอความ
ร่วมมือเบิกจ่ายเป็น 2 งวดงาน 

2. มีหนังสือเร่งด าเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้ างกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับงบประมาณ  

ทั้งนี้เพื่อบริหารงบประมาณให้
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ และไม่
กระทบต่อการบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน 

3. จัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์ 
เพื่อติดตามผลการก่อสร้างและขอ
ความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายกับ
ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ผล กา ร เบิ ก จ่ า ยก า ร
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส. )  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น
สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
เป้าหมาย 

กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างของบางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทันในปีงบประมาณ 
2564  

มีหนังสือติดตามผลการ
ด าเนินงานกระบวนการ
จั ดซื้ อ จั ดจ้ า ง และส่ ง
ส าเนาสัญญาจ้าง เพื่อ
ด าเนินการส่งเงินเหลือ
จ่ า ยคื นแก่ ก ระทรวง 
การพัฒนาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

30 กันยายน 2564 

กลุ่มการพัฒนาสังคม
และสวสัดิการ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐและวัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

    19.3 กองทุนส่งเสรมิและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร (กำรกู้ยมืเงิน
เพ่ือกำรประกอบอำชีพคนพิกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ และเบอร์โทรของ
ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 

2. การไม่จ่ายเงินตาม
งวดที่ตกลงตามสัญญา 

1. จัดให้มีการติดตาม
โดยวิธีการส่งจดหมาย
เตือนให้แก่ลูกหนี้และผู้ค้ า
ประกันทราบ ในกรณีที่
ขาดส่ ง เ งิ นหลายงวด
ติดต่อกัน  

2. จัดโซนลงพื้นที่เพื่อ
เยี่ยมบ้านหากไม่มีการ
ต อ บ รั บ ก ลั บ ม า ยั ง
เจ้าหน้าที่ และให้ลูกหนี้
ล งนามในหนั งสื อ รั บ
สภาพหนี้  หากหนี้ใกล้
หมดอายุความ 

 

1. การส่งจดหมาย นั้นมี
เจ้าหน้าท่ีส่งจดหมายทุก
วัน วันละ 15 - 20 ราย
และหากไมไ่ด้รับการตอบ
รับภายในระยะเวลาที่
ก าหนดจะมีการลงพื้นที่
เพื่อประเมินผลทันท ี

2. การลงพื้นที่ จะจัดให้มี
การลงพื้นที่อย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อเห็นว่ามี
สัญญาใดใกล้หมดอายุ
ความเพื่อให้ลูกหนีล้งนาม
ในหนังสือรับสภาพหน้ี 

ในบางกรณีลูกหนี้
ตกเป็นผูไ้มส่ามารถ
ช าระหนี้คืนให้แก่
กองทุนได้ เนื่องจาก
ไม่มรีายได้ใดและอยู่
ในสภาพที่แก่ชรา
มากเกินจะประกอบ
อาชีพใดๆ 

1. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ ที่ลงพื้นที่ 
ติดตาม บันทึกข้อมูลอย่างละเอียด 
และประเมินผลอยู่ตลอดเวลา 

2. พูดคุยกับผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้กู้ 
อาทิ ทายาท เพื่อให้ช่วยช าระหนี้
เงินคืนแก่กองทุนในกรณีที่ผู้กู้ไม่
อยู่ในฐานะที่จะช าระเงิน 

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางาน 
และพยายามช่วยเหลือให้ผู้กู้หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องที่ว่างงาน ได้ประกอบ
อาชีพ เพื่อน าเงินมาช าระคืนแก่
กองทุน 

3. มีการประเมินผลเพื่อมอบเงิน
สงเคราะห์ให้แก่กรณีที่ผู้กู้ปราศจาก
รายได้และเป็นกรณีฉุกเฉินจริง เพื่อ
น าเงินบางส่วนไปลงทุนอื่น ๆ หรือ
เพื่อตั้งตัว และน าเงินมาช าระคืน
ให้แก่กองทุนต่อไป ก่อนจะติดต่อ
กับผู้ค้ าประกันให้ช าระหนี้แทนผู้กู้
ในล าดับต่อไป 

ศูนย์บริการคนพิการ 
จังหวัด เชียงใหม่ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำน
ของรฐั หรือภำรกจิตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐและวัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

กำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่ กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

ก ำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

    19.4 กำรจัดซ้ือครุภัณฑ์ของ
ส ำนักงำน ฯ 

 

 

 

 

 

การจัดซื้อ จัดจ้างครุภณัฑ์ 
และการจ าหน่ายครุภณัฑ ์

1. มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับ
ในการจัดซื้อและ
จ าหน่ายครภุณัฑ ์

2. มีแผนการจัดซื้อ จัด
จ้าง การบริหารภาครัฐ 
ปี 2561 

- ได้ครภุัณฑ์แล้วจึงท า
การบันทึกเลขรหัส
ครุภณัฑ์ส านักงาน ฯ 
ทุกๆชิ้น 

- จัดวางระบบการยืม
ครุภณัฑ์ส านักงาน ฯ 

1. ครภุัณฑ์บางประเภท
อายุการใช้งานน้อย ซ่อม
บ่อย เสียค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมมากกว่าค่าเสื่อมราคา
ที่เหลืออยู ่

2. ส านักงาน ฯ ไม่
สามารถจัดซื้อครุภณัฑ์ได้
ต้องรอสนับสนุนจาก
ส่วนกลางท าให้ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

- ควรมีการตรวจสอบ
ครุภณัฑ์ทุกป ี

- มีการบันทึกครุภณัฑ์ที่ใช้
งานได้และช ารุดเพื่อ
จ าหน่าย 

สิ้นปีงบประมาณ 
2564 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม

แผนกำรด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุม 
ภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุม 

 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

     20. ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด
เชียงใหม ่

   20.๑. โครงการแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4  

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
และผูไ้ดร้ับความเดือดร้อนด้านอาชีพ 
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีงานท า  
มีรายได้ด้วยการจ้างงานพัฒนา
สาธารณประโยชน์และพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ 

- จัดซื้อวัสดฝุึกอบรม 
- การยืมเงินงบประมาณ
โครงการ เพื่อน าไปจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่า
เบี้ยเลีย้งผู้เข้าอบรม 

1. การจดัซื้อวัสดฝุึกอบรม
ได้ปฏิบตัิ ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติม 

2. การตรวจรับพัสดุ   ได้
เชิญผู้น าชุมชนอาสาสมัคร
แรงงานวิทยากรฝึกอบรม
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการ 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ทั้งในระหว่าง
การปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ ดังนี้  

1. การตรวจสอบเอกสาร ต่าง 
ๆ เช่น เอกสารการเบิกจ่าย 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร  

2. มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคมุภายใน
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

 

- จัดซื้อวัสดฝุึกอบรม 
- การยืมเงินงบประมาณ
โครงการ เพื่อน าไปจ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร/     
ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าอบรม 

๑. ก าหนดหลักสตูรการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
หลักสตูรที่ก าหนด 
เพื่อท่ี จะประมาณ
ค่าใช้จ่ายวิทยากร และ
ค่าวัสดฝุึกอบรมให้
สอดคล้องเหมาะสมเกิด
ความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง
แรงงานว่าด้วยการใช้
จ่ายเพื่อการจ้างงาน
เร่งด่วนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. การจดัซื้อวัสดุ
ฝึกอบรมได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และแก้ไขเพิ่มเติม 

30 กันยายน 
2564 

หัวหน้ากลุ่ม 

งานยุทธศาสตร ์
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง

หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรด ำเนินกำร หรือภำรกจิอื่น 
ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุม 
ภำยในที่มีอยู ่

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุม 

 
 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

(ต่อ)  

20.๑ โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนด้ำนอำชีพปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

๒. ค่ำตอบแทนอำสำสมัครแรงงำน 
(อสร.)  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้แก่อามา
สมัครแรงงานในรูปแบบสวสัดิการ
ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิงาน
ให้บริการด้านแรงงานเพื่อให้ปฏิบตัิ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

- อาสาสมัครแรงงาน
ระดับต าบลรายงานผล
การด าเนินงานตามแบบ
รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
แรงงาน (แบบสภ.1) ทุก
วันท่ี ๒๕ ของเดือน 

 

- การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
แรงงานระดบัต าบลเปน็
รายเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

- โอนเงินค่าตอบแทน
ผ่านระบบบัญชีธนาคาร
เป็นหลักฐานยืนยนัเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง 

 

ส านักงานฯ ได้ด าเนินการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ทั้งในระหว่าง
การปฏิบัติงาน    และการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอดังน้ี  

1. การตรวจสอบเอกสาร
ต่าง ๆ เช่น เอกสารการ
เบิกจ่าย และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

2. มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่าง
ผู้ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไขแนว
ทางการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน อสร. ที่มี
การเปลี่ยน แปลงแต่ทาง  
อสร. ไม่ได้แจ้งเจ้าหนา้ที่
ทันทีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. การตรวจรับพัสดุ ได้
เชิญผู้น าชุมชนอาสาสมัคร
แรงงานวิทยากรฝึกอบรม
เข้ามามสี่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  
๔. ติดตามผลก่อน / 
ระหว่างและหลัง
ด าเนินงาน 

 

- ปรับปรุงและจดัท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร
แรงงานระดับต าบลให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

- ปรับปรุงและจดัท า
ค าสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร
แรงงานระดับต าบลให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 

- ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน อสร. เป็น
ประจ าทุกเดือน 

30 กันยายน  
2564 

หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร ์
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผล 

กำรควบคุม
ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

       21. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม ่

    21.1 กิจกรรมงานสารบรรณ 

วัตถุประสงค์ 
- การเร่งรัดเสนอหนังสือและการติดตามหนังสือ 
ที่เสนอต่อผู้บังคับบญัชา เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา 

การปฏิบัต ิ
- การรวบรวมเอกสารในการเสนอขอความเห็นชอบในด้าน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

- งานไม่ส าเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดหนังสือ
ออกไม่ทันระยะเวลาที่ต้อง
ปฏิบัติ 

- ห นั ง สื อ อ อ ก ไ ม่ ทั น
ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ 

 

 

- การเสนอเรื่องต่อ ก.ท.จ. 
และ ก.อบต. จังหวัดล่าช้า 

ท าให้ไม่ทันในการเสนอที่
ประชุมพิจารณประจ าเดือน 

๑. มอบหน้าที่ติดตามหนังสือ
ใน e-office 

2.ให้เสนอหนังสือตามล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน 

3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
ติ ดตามแฟ้มที่ เ ส นอไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 

๑. ได้จัดท าหนังสือซักซ้อม
การเสนอเอกสารในการขอ
ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ 

2 . แ จ้ ง ก า ห นด ก า ร จั ด ส่ ง
เ อกสารตามระยะ เ วลาที่
ก าหนด เพื่อการจัดท าวาระ
การประชุมเสนอ ก. จังหวัด
ทันตามก าหนด 

กิ จ ก ร ร ม ที่
ด า เ นิ น ก า ร
สามารถลดความ
เสี่ยงลงได้ 

 

 

 

 

กิจกรรมควบคุม    
ที่ มี อ ยู่ บ ร ร ลุ ผ ล
ส า เ ร็ จ ใน ร ะ ดั บ
หนึ่ง ยังมีองค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นเสนอเรื่อง
ล่า ช้า  ไม่ เป็นไป
ตามก าหนด 

๑ .  ห นั ง สื อ ใ น ร ะ บ บ     
e-office เลยเวลาปฏิบัติ 

๒. การติดตามแฟ้มยัง 
ไม่มีความถี่มากพอ 

 

 

 

องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจัดท าเอกสารไม่
ค ร บ ถ้ ว น  ท า ใ ห้ ก า ร
ปฏิ บั ติ ง าน เ กิ ด ค ว าม
ล่าช้า มีผลท าให้จัดท า
วาระการประชุมล่าช้า 

 

๑. ให้ทุกคนในฝ่าย
ปฏิบัติตามกิจกรรมที่
ก าหนด  

2.ประชุมติดตามผล
ทุกระยะ ๒ เดือน 

 

 

ซักซ้อมแนวทางใน
การจัดส่งเอกสาร 

 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป 

 

 

 

 

 

กลุ่มงาน
มาตรฐานการ
บริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

  



100 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น ๆ      ที่ส ำคัญ

ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ กำรประเมินผล 

กำรควบคุม
ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

    21.2 กิจกรรมระบบสำรสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 
- การบันทึกข้อมูลในระบบ INFO เพื่อตรวจสอบและติดตาม
เร่งรัดการด าเนินการบันทึกข้อมลูในระบบ 

- การติดตามเร่งรัดการด าเนินการ 

 

 

 

 

 

    21.3 กิจกรรมด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย 

วัตถุประสงค์ 
- การให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบขอ้หารือ ด้านระเบียบ 
กฎหมาย การร้องทุกข์ กล่าวโทษ การร้องเรียน กรณี
พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างของกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้บริหาร อปท. สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

- มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ บ่ อ ย ๆ         
และ อปท.บางแห่งยังไม่ให้
ความส าคัญในบาง เรื่ อ ง
เท่าที่ควร 

- การด าเนินการแต่ละ 
อปท. จะมีรหัสในการเข้าไป
ด าเนินการ 

 

 

- เ จ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ
จัด เก็บ เอกสารลับ  และ
ส านวนคดี ไว้ ในตู้ จั ด เก็บ
เอกสาร ซึ่งไม่มีกุญแจอาจมี
บุคคลอื่นหยิบไป เกิดการ
สูญหายได้ 

 

 

- ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตรวจสอบและติดตาม
เร่งรัดการด าเนินการให้แล้ว
เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า        
ที่ก าหนด 

 

 

 

 

- ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละคนส่ง
ส านวนเก็บในห้องเก็บเอกสาร 
เ มื่ อ เ รื่ อ ง นั้ น ป ฏิ บั ติ ง า น
เรียบร้อย โดยท าระบบสาร
บรรณ 

 

 

กา รด า เ นิ นกา ร
ข อ ง อ ป ท .      
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ควบคุมที่ ปฏิบั ติ
อ ยู่ ส า ม า ร ถ ล ด
ความเสี่ยงได้ 

 

 

๑ .  เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
บันทึกข้อมูลของ อปท. 

๒. ความใส่ ใจในการ
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
บางรายไม่ได้น าส านวน
เข้าระบบ 

 

 

ก า ชั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้องติดตามและ
ตรวจสอบบันทึกอย่าง
สม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

ให้มีการประชุมเพื่อ
ว า ง แ ผ น  ก า ห น ด
เป้าหมายและวิธีการ
ด า เนินการร่ วมกัน 
แ ล ะ ติ ด ต า ม
ข้ อ ก า ห น ด ใ ห้
เคร่งครัด 

 

ก ลุ่ ม ง า น
ส่ ง เ ส ริ ม และ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

ก ลุ่ ม ง า น
ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบ และ
เรื่องร้องทุกข ์
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น ๆ      ที่ส ำคัญ

ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่ กำรประเมินผล 

กำรควบคุม
ภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่ กำรปรบัปรุง 

กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

    21.4 กิจกรรมด้ำนกำรเบิกจำ่ยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 - เพื่อรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจดัสรร
ใหก้รมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง ครบถว้น           เป็นปัจจุบัน
และทันเวลา 

- เพื่อควบคุม ก ากับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และกฎหมาย ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

 
 

 

1 .  ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2.สถานะการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ       
e-Plan ไม่ เป็น
ปัจจุบัน 

1 . แ จ้ ง แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ ให้ เตรียมการจัดซื้อจัด
จ้ า ง เ มื่ อ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้
รับจ้างและพร้อมที่จะลงนามสัญญา
ทันที เมื่ อ ได้ รับแจ้ งการ โอนเ งิน
จัดสรร 

2 . แ จ้ ง เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณแต่ละไตรมาสให้ทราบ 

3.ให้รายงานผลการด าเนินการใน
ร ะ บ บ  e-Plan ทุ ก วั น ศุ ก ร์ ข อ ง
สัปดาห์จนกว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น 

4.ประชุมช้ีแจง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่าย รวมทั้งรายงาน
ปัญหาอุปสรรค 

5.มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

การควบคุมที่มีอยู่ 
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
แต่ยังไมเ่พียงพอ 

 

1. ยังไม่สามารถใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ด้ ต า ม
แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

2.สถานะการใช้จ่าย
งบประมาณในระบบ      
e-Plan ยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 

 

1.ให้ จนท . ติดตาม
เ ร่ ง รั ด ใ ห้ เ ท ศบ า ล
ต าบลและองค์การ
บริ ห า ร ส่ ว นต า บ ล
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการในระบบ   
e-Plan ทุ ก วั น ศุ ก ร์
ของสัปดาห์จนกว่าจะ
เบิกจ่ายเสร็จสิ้น 

2.จัดประชุมเร่งรัด 
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร  เ ป็ น
ประจ าทุกเดือน 

3.ให้คณะกรรมการที่
ไ ด้ รั บ ค า สั่ ง ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า  แ ก้ ไ ข
ปัญหา และลงพื้นที่
ก ร ณี มี ปั ญ ห า แ ล ะ
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ด าเนินการ 

 

กลุ่มงาน
การเงิน บัญชี 
และตรวจสอบ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือ
ภำรกจิอื่น ๆ ที่ส ำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

       22. ส ำนักงำนสถิติจังหวัด
เชียงใหม ่

   22.๑ ด้านการจดัเก็บข้อมลู 

๑. บุคลากรมไีม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน 

๒. บุคลากรปฏิบตัิงาน
หลายโครงการในคาบเวลา
เดียวกัน 

๓. ไมไ่ดร้ับความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม 

๔.ประสบปญัหา
ภูมิอากาศความ
ยากล าบากในการเข้าพื้นที่
ที่ปฏิบัติงาน 

๑. จัดตางรางการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนเพื่อไม่ใหซ้้ าซ้อนกับโครงการ
อื่น ๆ 

๒.ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานและ
สร้างเครือข่ายในชุมชนหรือหมู่บ้าน 

๓.ท าหนังสือขอความร่วมมือ 

 

ควบคุมให้พนักงานต้อง
ปฏิบัติงานให้เสร็จภายใน
คาบเวลาที่ก าหนด และ
ออกสังเกตการณ์ให้
ค าแนะน าตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานสนาม และการ
ประชาสมัพันธ์การ
ปฏิบัติการในกับในเขต
พื้นที่ ๆ ปฏิบัติงาน เช่น 
จัดท าหนังสือของความ
ร่วมมือ  

การปฏิบัติงานหลายพร้อมกัน
หลายโครงการพร้อมกันท าให้
คุณภาพข้อมลูไม่ครบถ้วและการ
ใช้ตัวอย่างซ้ ารายเดมิมผีลต่อการ
ได้รับความร่วมมือ 

๑. ออกสังเกตการณ์ให้
ค าแนะน าตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานสนาม และการ
ประชาสมัพันธ์การ
ปฏิบัติการในกับในเขต
พื้นที่ ๆ ปฏิบัติงาน เช่น 
จัดท าหนังสือของความ
ร่วมมือ 

๒. อบรมให้ความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและ
เน้นย้ าให้ปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามก าหนด 

ผอ.กลุ่มปฏิบัติการ
สถิต ิ

   22.๒. ด้านคณุภาพของข้อมูล ๑. การได้รับความร่วมมือ
จากผู้ตอบสัมภาษณ์  

๒.ความคลาดเคลื่อนและ
คุณภาพของข้อมูล 

๓. อุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

๑. อธิบายให้ผูต้อบสัมภาษณ์และ
สถานประกอบการ เข้าใจถึงการให้
ข้อมูลเพื่อให้เห็นความส าคญัของให้
ข้อมูล 

๒. จัดการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของ
ครัวเรือน และสถานประกอบการ
ทราบถึงการปฏิบตัิงานให้ทั่วถึง 

ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
อย่างสม่ าเสมอ ให้อบรม
ก่อนการปฏิบัติงานเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนข้อมูล 
และมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง   อ่ืน ๆ ให้
ทั้งถึง 

๑.ผูต้อบสัมภาษณ์และสถาน
ประกอบการยังขาดความร่วมมือ
เนื่องจากไม่เห็นความส าคัญ   

๒.การประชาสมัพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 
ท าให้เจ้าของครัวเรือน และ
สถานประกอบการไม่ทราบถึง
การปฏิบัติงานของส านักงาน 

มีการประชาสัมพันธ์
โครงการปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
อย่างสม่ าเสมอและอบรม
พนักงานก่อนปฏิบัติการ
งานสนามทุกครั้ง 

ผอ.กลุ่มปฏิบัติการ
สถิต ิ

ผอ.กลุ่มวิชาการ
สถิติฯ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร หรือภำรกิจ

อื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่ กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ควำม
เสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุม

ภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

    23. ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 

   23.1 กลุ่มนโยบำยและแผนงำน 
ศึกษา วิเคราะห์ และจดัท าข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดและกลุม่จังหวัด 

วัตถุประสงค์  
ใช้เป็นข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

- ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน 
เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่
จัดเก็บ หรือรูปแบบในการ
จัดเก็บข้อมลูไมต่รง
วัตถุประสงค์ 

- ก าหนดเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมลู ท่ี
เป็นระบบ และจดัท ารูปแบบ ขั้นตอนท่ี
เข้าใจง่าย ตรงประเด็น มเีจ้าหน้าที่คอย
ให้ค าแนะน า 

เพียงพอ 

 

  กลุ่มนโยบายและ
แผนงาน 30 ก.ย. 

64 

    23.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม 
ด าเนินการตามแผนส่งเสรมิและพัฒนา
อุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนในส่วนภูมิภาค 

วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ผู้รับบริการดา้นการรบัรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน มีความเช่ือมั่นในกระบวนการ
อนุญาตที่ถูกต้อง และมรีะบบแบบแผน 

- มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน
มีประมาณ 1,355 
มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมี
ขั้นตอนในการขออนุญาต
แตกต่างกัน บุคลากรที่
รับผิดชอบดา้นนี้ต้องมีความ
รอบคอบ และประสบการณ์
เฉพาะด้าน 

- มีการส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรมเกี่ยวกับ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชนทุกป ีและมี
ข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Procedure) รวมทั้งเอกสารที่เกีย่วข้อง 
กับกระบวนงาน : การรับรองคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน  

 

เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การให้บริการ 

 

  กลุ่มส่งเสรมิและ
พัฒนา

อุตสาหกรรม30 
ก.ย. 64 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ังหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรด ำเนินกำร 

หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่ส ำคัญของหน่วยงำน
ของรฐั/วัตถุประสงค ์

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

กำรปรบัปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
ก ำหนดเสร็จ 

     24. ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม ่

   24.1 การควบคุมส านวนช้ันยดึทรัพย์เข้า
สู่ช้ันขายภายในระยะเวลา 

วัตถุประสงค์ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
-เพ่ือให้กำรบังคับคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว 
และส ำนวนที่ขออนุญำตขำยได้ภำยใน 
150 วัน นับแต่วัน 

- ไม่มีการลงนัดตดิตามผล
การส่งหมาย, ประกาศแจ้ง
การยึด 

 

 - ไม่มีการลงคุมส านวน 

- มีการลงนัดตดิตามผลการส่ง
หมายในระบบแพ่งใหม่ 

 

 - การคุมส านวนโดยนิติกร
เจ้าของ 

- สามารถด าเนินการขอ
อนุญาตขายได้ภายใน
ระยะเวลา 150 วัน นับ
แต่วันยึด 

- ส่งหมาย,ปิดประกาศ
ไม่ได้ เนื่องจากบ้านจ าเลย
รื้อถอน หรือแผนท่ีที่โจทก์
น าส่งไม่ชัดเจน 

- ตรวจสอบและ
ก าชับใหผู้้แทน
โจทก์ ส่งเอกสารให้
ถูกต้องตั้งแต่ยึด 

 

นิติกรธุรกำร 

 ผู้อ ำนวยกำร
ฯ 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้หน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร

ด ำเนินกำร หรือภำรกิจอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน 
ที่มีอยู่ 

กำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

กำรปรับปรุง 
กำรควบคุมภำยใน 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ/

ก ำหนดเสร็จ 

     25. ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัด
เชียงใหม ่
 
   25.1.ด้านระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ เพื่อระบบคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งฐานข้อมูล และข้อมูลที่ส าคัญ
ปลอดภัยจากความเสยีหายจากสาเหตุ
ต่างๆ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ฐานข้อมูล/แฟ้มข้อมูล
เกิดการช ารุด หรือ
เสียหาย 

1.ให้มีการส ารองข้อมูล 
2.มีการถ่ายทอดความรู้
ในการใช้คอมพิวเตอร์
แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

1.มีการส ารองข้อมูล แต่
ไม่เป็นปัจจุบนั และไม่
ครบถ้วนทุกกลุ่มงาน 
2.บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
ดูแลระบบ 

1.ข้อมูลบางอย่างไม่มี
การส ารองข้อมูล 
2.บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
ดูแลระบบ  

1.ก าหนดให้มีการส ารอง
ข้อมูลทุกวัน 
2.ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

นางสาวมาริสา 
สุขไส 

30 ก.ย. 64 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ก ำหนด

เสร็จ 

     26. ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ 

   26.1 กระบวนการด้านงานบรกิาร
ของหน่วยบริการ(ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ,โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล) 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อควบคุม ป้องกันการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้เป็นไป

ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ห น ด  แ ล ะ

ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยจาก

การรับบริการ 

 

 

 

 

- ผู้ให้บริการได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่นเสี่ยงต่อการติดเช้ือ
โรคจากการให้การรักษา 

 

- ผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการ
รับบริการ เช่น บางรายไม่ เข้าใจ
ขั้นตอนการ 

 

 

- ปรับปรุ งขั้นตอน/แนว
ทางการปฏิบัติงานให้บริการ
ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด 

 

- ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ใน
การรับบริการให้มีความ
ชัดเจนยิ่ งขึ้น เพื่อให้ เกิด
ความพึงพอใจ 

- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน 

 

 

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ 

 

 

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- สสอ.ทุกแห่งและ
รพ.สต.ทุกแห่ง/30 
กันยายน 2564 

 

 

- สสอ.ทุกแห่งและรพ.
สต .ทุ กแห่ ง / 3 0 
กันยายน 2564  
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ก ำหนด

เสร็จ 

    26.2 กระบวนการด้านงาน
บริการของหน่วยบริการ(โรงพยาบาล) 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อควบคุม ป้องกันการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการให้เป็นไป

ต า ม ม า ต ร ฐ า น ก า ห น ด  แ ล ะ

ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยจาก

การรับบริการ 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ให้บริการได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่นเสี่ยงต่อการติดเช้ือ
โรคจากการให้การรักษา 

 

 

 

- ผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการ
รับบริการ เช่น บางรายไม่ เข้าใจ
ขั้นตอนการ 

 

 

- ปรับปรุ งขั้นตอน/แนว
ทางการปฏิบัติงานให้บริการ
ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน
ก าหนด 

 

 

- ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ใน
การรับบริการให้มีความ
ชัดเจนยิ่ งขึ้น  เพื่อให้ เกิด
ความพึงพอใจ 

- ปรั บปรุ งศู นย์ รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน 

 

 

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ 

 

 

 

 

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- รพ.ทุกแห่ง/30 
กันยายน 2564  

 

 

 

 

- รพ.ทุ กแห่ ง/ 3 0 
กันยายน 2564  

 

 

  



108 
 

ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 

 

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ก ำหนด

เสร็จ 

    26.3 กระบวนการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่ อพัฒนาระบบการ เฝ้ า ระวั ง 

สอบสวนป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ 

- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน

การด าเนินงานในระดับพื้นที่ สามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด

ไว ้

 

 

 

 

 

 

- พบผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อส าคัญ เช่น 
PUI ไข้เลือดออก วัณโรค อาหารเป็น
พิษ ในพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

- มีระบบเฝ้าระวังโรคต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้มาตรฐานงาน 

- มีการนิเทศควบคุม ก ากับ 
ติดตามงาน  

- มีการวิเคราะห์ GAP , 
SAP,กระบวนงาน 

- จัดท าแผนการปฏิบัติงาน/
โครงการป้องกันควบคุม
โรคติดต่อทุกระดับ 

- จัดท าคู่มือ/แนวทางการ
ด าเนิน CPG โรคที่ส าคัญ
และเป็นปัญหา 

 

 

- ก า ร ค ว บ คุ ม ที่ มี อ ยู่
เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ ป รั บ เ ป ลี่ ย น
กระบวนการควบคุมความ
เ สี่ ย ง ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์
โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

สสจ.เชียงใหม่ 

30 กันยายน 
2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำร

ด ำเนินงำนหรือภำรกจิอื่นๆ ที่ส ำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่ กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ 

 

กำรปรบัปรุงกำร
ควบคุมภำยใน 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/ก ำหนด

เสร็จ 

    26.4 กระบวนการด้านการจดั 
วางระบบควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

- การจัดท ารายงานควบคุม 
ภายในยังไมเ่ป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- มีการจัดประชุมอบรม 
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม ่ประกอบด้วย 
รพท.,รพช.,สสอ.  

- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม ่
เพียงพอ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 จึงไม่ได้จดั
อบรมรพ.สต. 

- รพ.สต.ในสังกัด ส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวดั เชียงใหม่ 
มีปริมาณจ านวนมาก การ
อบรมจึงยังไมค่รอบคลุมไป
ยังรพ.สต. 

- สถานการณโ์รคระบาดโค
วิด-19 จึงไม่ได้จัดอบรมรพ.
สต. 

- ด าเนินการจดั
ประชุมอบรม
ผู้รับผิดชอบให้ 
ครอบคลมุทุกหน่วย 
บริการในสังกัด
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
เชียงใหม่ 

งานควบคุมภายใน 
30 กันยายน 

2565 

     26.6 กระบวนการด้านงาน
ตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค ์เพื่อ
ก ากับ ดูแล หน่วยงาน ในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุข จังหวัด
เชียงใหม่ ให้ปฏิบัติงานในแต่ละดา้น
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 

- การออกปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน ไม่
ครอบคลมุทุกหน่วยงานย่อย 

-ระยะเวลาในการออก
ปฏิบัติงานยังมีความเสีย่งใน
เรื่องของการเดินทาง 
เนื่องจากหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพ้ืนท่ี
ห่างไกล 

- มีคณะกรรมกรตรวจสอบ 
ภายในระดับจังหวัด  

- มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ภายในในระดบัอ าเภอ 

-ก าหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้
สอดคล้องในการเดินทาง ใน
พื้นที่ห่างไกล 

 

การควบคุมที่มีอยูไ่ม ่
เพียงพอ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19  จึงไม่ได้ออก
ตรวจสอบ 

- การเดินทางเข้าใน พื้นที่
ในบางกรณี ยัง ไ ม่ ส า ม า 
ร ถ ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ เ 
นื่ อ ง จ า ก ส ภ า พ แ ว 
ด ล้ อ ม ภ า ย น อ ก ที่ ไ 
ม ่สามารถควบคุมได ้เช่น 
สภาพอากาศ 

-สถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 จึงไม่ได้ออก
ตรวจสอบ 

ป รั บ แ ผ น 
ตรวจสอบภายใน 
โดยการสุ่มตรวจสอบ
บางหน่วยบริการ 

งานตรวจสอบ
ภายใน 30 

กันยายน 2565 
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ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
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ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/

ก ำหนดส ำเร็จ 

27. เรือนจ ำอ ำเภอฝำง       
  1. ภำรกิจด้ำนกำรควบคุมผู้ต้องขัง 
มีภำรกิจหน้ำที่ในด้ำนกำรควบคุม
ผู้ ต้องขั ง ไม่ ให้ หลบหนีตำมค ำ
พิพำกษำของศำล 

๑. การควบคมุภายใน
เรือนจ า 
 
 

1. ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ 
2. ผู้บังคับบญัชาก ากับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวดและทั่วถึง 
3. ความพร้อมของเจา้หน้าท่ีเรือนจ าต่อ
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
4. มีการใช้เครื่องพันธนาการตามความ
เหมาะสมตามระเบียบกรมฯ อย่าง
เคร่งครดั 

เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ
ด าเนินการไดต้าม
ระเบียบ ข้อบังคับ 
และหนังสือสั่งการ
กรมอย่างเคร่งครัด
เป็นไปตามขั้นตอน
การควบคุมทุก
กระบวนการ 
 

1. อัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ี
ไม่เพียงพอต่อการควบคุม
ผู้ต้องขัง 
2. ผู้ต้องขังเข้าใหม่ยังไม่
เข้าใจระเบยีบของเรือนจ า 
3. ผู้ต้องขังชนเผ่า สื่อสาร
ภาษาไทยไมไ่ด ้
4. ผู้ต้องขังเข้าใหม่มีอาการ
เมาสิ่งเสพติดสื่อสารไม่
เข้าใจ 
 
 

1. รายงานการขาดแคลน
อัตราก าลังไปยังกรมราชทัณฑ์
และก าชับเจ้าหน้าท่ีให้
ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการของ
กรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
2 .มีการอบรมปฐมนเิทศ
ผู้ต้องขังเข้าใหม่เพื่อท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของเรือนจ า 
3. จัดให้มีล่ามแปลภาษาชนเผ่า 
4. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
สังเกตผูต้้องขังเข้าใหม่รายงาน
ผู้บังคับบัญชาหากพบมีอาการ
เมาสิ่งเสพติดและเน้นย้ าให้
ปฏิบัติตามข้อวิธีปฏิบัตติาม
ระเบียบกรมฯ อย่างเคร่งครดั 

 -ฝ่ายควบคุม
และรักษาการณ ์
-เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

2. การควบคุม
ผู้ต้องขังภายนอก
เรือนจ า  
2.1 การควบคุม
ผู้ต้องขังไปศาล 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การควบคุม
ผู้ต้องขังออกท างาน
นอกเรือนจ า 
 
 

1. ท าสมุดเบิกตัวผู้ต้องขังไปศาล ที่
บันทึกข้อมูลรายละเอยีดผู้ต้องขังที่เบิก
ในแต่ละวัน  
2. มีการตรวจสอบความถูกต้อง 
3. แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจและศาลกรณีมี
ผู้ต้องขังคดีรายส าคญัให้เฝา้ระวัง 
4.ก าชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความแน่น
หนาของเครื่องพันธนาการก่อนส่งตัว
ออกจากเรือนจ า  
 
 
 
1. จัดท าสมุดประวัตผิู้ต้องขัง 
2. พิจารณาในรูปคณะกรรมการในกรณี
ผู้ต้องขังออกท างานนอกเรือนจ าให้
เป็นไปตามระเบียบกรมฯ อย่างเคร่งครัด 
3. ให้เจ้าหน้าที่อบรมผูต้้องขังเป็นประจ า
สม่ าเสมอ 

การควบคุมตัว
ผู้ต้องขังไปศาลเป็นไป
ตามมาตรการควบคุม
โดยเคร่งครดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
การควบคุมเป็นไป
ตามมาตรการโดย
เคร่งครดั มีการอบรม
ผู้ต้องขังให้อยู่ภายใต้
ระเบียบ 
วินัยของกรมฯ ไมม่ี
ปัญหาในการควบคมุ
ผู้ต้องขังออกท างาน
นอกเรือนจ า 

1.ญาติหรือบุคคลภายนอก
จะเข้าถึงตัวผูต้้องขังระหว่าง
ควบคุมคุมขึ้นรถหรือลงรถ
ขนย้ายเดินทางไปศาล 
2.ผูต้้องขังหลบหนีระหว่าง
การควบคุม 
 
 
 
 
 
 
1. พื้นที่เรือนจ าฯ เป็นเขต
ชายแดนมีความเสี่ยง
ผู้ต้องขังหลบหนีออกนอก
เขตชายแดนง่าย 
2. เรือนจ าอ าเภอฝางมีพื้นท่ี
กว้าง ท าให้การควบคุมมี
ความเสีย่งสูง 
3. เรือนจ าไมม่ีรั้วรอบท่ี
มั่นคง 

1. ก าชับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีควบคุมให้ปฏิบัตติาม
ระเบียบกรมราชทัณฑ์อย่าง
เคร่งครดัและประสานงาน
เจ้าหน้าท่ีต ารวจให้เข้มงวดเฝ้า
ระวัง 
2. ตรวจยานพาหนะ ตรวจค้น
สิ่งของที่ไม่อนุญาตต่างๆ ใน
ยานพาหนะขนย้ายโดยละเอียด 
พร้อมท้ังก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติหน้าท่ีควบคมุอย่างมีสติ 
ไม่ประมาท มไีหวพริบในการ
ควบคุม 
1. จัดให้มีการตรวจตราควบคุม
อย่างใกล้ชิดพร้อมก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องปฏิบตัิหน้าที่
ตามระเบียบกรมฯ อย่าง
เคร่งครดั 
2. จัดให้มหีน้าท่ีเวรตรวจผู้ใหญ่
ตรวจการปฏิบัตหิน้าท่ีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจตราพื้นที่ภายนอกเรือนจ า 

ฝ่ายควบคมุและ
รักษาการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ฝ่ายควบคุมและ
รักษาการณ์  
-ฝ่ายฝึกวิชาชีพ 
-ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
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ควำมเสี่ยง 

 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 2.3 การควบคุม
ผู้ต้องขังไป
โรงพยาบาล /รักษา
ตัวที่โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ด าเนินการตรวจเช็คประวัติโดย
ละเอียด 
2. ตรวจวินิจฉัยและสั่งส่งตัวรักษาตาม
ความเห็นบุคลากรทางการแพทย์เท่าน้ัน  
3. ประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
ในการตรวจรักษา 
4. ก าชับการควบคุมตามระเบยีบโดย
เคร่งครดั  
5. จัดเวรตรวจการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี 
6. ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพือ่ขอ
พื้นที่ควบคุมพิเศษส าหรับผูต้้องขังป่วยท่ี
จ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนอกเรือนจ า 
7. พันธนาการตามความเหมาะสม 

การควบคุมเป็นไป
ตามมาตรการโดย
เคร่งครดัสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พื้นที่เป็นเขตชายแดนมี
ความเสีย่งผู้ต้องขังหลบหนี
ออกนอกเขตชายแดนง่าย 
2.การตรวจเอกสารการ
เยี่ยมของญาติที่โรงพยาบาล 
3. เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าไม่
สามารถบริหารจัดการ
เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้าน
อาคารสถานท่ีได้ เนื่องจาก
ถูกก าหนดด้วยกระบวนการ
การรักษาของแพทย์และ
โครงสร้างของโรงพยาบาล
นั้นๆ 
 

1. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีควบคุม
อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบกรมฯ อย่าง
เคร่งครดัเฝา้ระวังด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่ประมาท   เพิ่ม
บทลงโทษเมื่อเวรเวรตรวจพบ
เจ้าหน้าท่ีบกพร่องในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 
2. ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัตติาม
ระเบียบการเข้าเยี่ยมของญาติ 
ตรวจสอบความสมัพันธ์ด้วย
บัตรประจ าตัวประชาชนญาติที่
จะเข้าเยีย่มผู้ต้องขังป่วยท่ีเข้า
รับการรักษาโรงพยาบาลนอก
เรือนจ าต้องได้รับอนญุาตจาก
เจ้าหน้าท่ีควบคุมและปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อสั่งการกรม
ฯ อย่างเคร่งครดั 
3.จัดใหม้ีเจ้าหน้าทีเ่วรตรวจ
ผู้ใหญ่ตรวจการปฏิบัติหนา้ที่
ของเจ้าหน้าท่ี พร้อมทั้งให้
เจ้าหน้าท่ีควบคุมรายงานการ
ควบคุมทางแอพลิเคช่ันไลน์
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

-ฝ่ายควบคุมและ
รักษาการณ์  
 -เจ้าหน้าท่ี
ควบคุมผูต้้องขัง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
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ควำมเสี่ยง 

 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 การควบคุม
ผู้ต้องขังย้ายเรือนจ า 

1. ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัตงิาน
ของกรมราชทัณฑ ์

2.รายงานการปฏิบตัิหน้าที่ต่อ
ผู้บังคับบัญชาทันท่ีที่ภารกิจส าเร็จ 

ด าเนินงานตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง   

เส้นทางการขนย้ายเป็น
ภูเขาคดเคี้ยว อันตรายและ
เป็นเส้นทางเขตชายแดน
ประเทศ 

เนื่องจากเส้นทางการขนย้าย
เป็นภูเขาคดเคี้ยวก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีเพิ่มความระมัดระวัง
ในการควบคุม และตรวจสอบ
อุปกรณ์ในการขนยา้ยให้พร้อม
ใช้งานเสมอ เพื่อรับมือด้านภูมิ
ประเทศชายแดนที่มีความเสี่ยง
ในการขนย้ายพร้อมทั้ง
ตรวจสอบพาหนะในการขนย้าย
อย่างสม่ าเสมอ ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- ฝ่ายควบคุม
และรักษาการณ ์

- เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

     2. ภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

๒.๑ กำรศึกษำและพัฒนำจิตใจ การศึกษาและพัฒนา
จิตใจ 

 

 

 

 

 

 

1. ส ารวจระดับการศึกษาผูต้้องขัง 
2. จัดกลุ่มการเรียนการสอน 
3.ประสานงานศูนย์การศึกษานอกระบบ
จัดการศึกษาใหผู้้ต้องขัง 
4. ด าเนินการตามกระบวนการจดั
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ 
5. สถานท่ีการศึกษาและพัฒนาจติใจมี
ความมั่นคงแข็งแรง 
6. จัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้
ความสามารถในการสอนเพื่อทดแทน
บุคคลากรจากภายนอกที่ไมส่ามารถเข้า
มาท าการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 
 

การด าเนินการเป็นไป
ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนท่ีก าหนด 

1. ผู้ต้องขังไม่สนใจเรียนรู ้
2. การบริหารเวลาการ
ท างานและการเรียนหนังสือ
ไม่ชัดเจนในทางปฏิบตั ิ
3. การย้ายผูต้้องขังระหว่าง
เรียนท าให้ขาดความ
ต่อเนื่อง 
4. ผู้ต้องขังบางกลุ่มเป็นชน
กลุ่มน้อยที่ไม่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ ท าให้
การเรยีนการสอนเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก 
5.การขาดแคลนอุปกรณ์ที่
จ าเป็นส าหรับการเรยีนการ
สอน 
 

1. ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ท าการอบรมเพื่อเสรมิสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ต้องขังในการ
เรียนหนังสือและใฝรู่ ้
2. เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดเวลาเรยีนที่ชัดเจนให้
ผู้ต้องขังปฏิบัติพร้อมท้ังช้ีแจง
ท าความเข้าใจ 
3. ประสานงานเรือนจ าที่เป็น
ฝ่ายรับย้ายในการส่งต่อผูต้้องขัง
เรียนหนังสือเพื่อความต่อเนื่อง
ในการเรียนของผูต้้องขัง 
4.ใช้ล่ามชนเผ่าท าหน้าที่ในการ
แปลภาษาเพื่อความเข้าใจใน
การเรยีนการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น 
5.จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้เพียงพอโดยการประสานกับ
ศูนย์การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องแจ้ง
ความขาดแคลนในเชิงปริมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรยีน 

-ฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ 

-ฝ่ายควบคุมและ
รักษาการณ ์

-เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒.๒ กำรฝึกวิชำชีพ 

 

 

การฝึกวิชาชีพ 1. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าท่ี 

2. ใช้มติคณะกรรมการจ าแนกฯ ส่งตัว
ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกวิชาชีพ 

 3. จ่ายเงินปันผลใหผู้้ต้องขังตาม
ระเบียบ  

4. จัดท างบเดือน และ ๖ เดือนเงนิผล
พลอยได้ รายงานกรมฯ ตามก าหนด 

5. จัดท ารายงานการใช้แรงงานผูต้้องขัง 

6. ประสานงานหน่วยงานภายนอกเข้า
มาฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง แต่ในภาวะ
ปัจจุบันเรือนจ าอ าเภอฝางได้งด
บุคคลภายนอกเข้าเรือนจ าโดยปฏบิัติ
ตามระเบียบและข้อสั่งการกรมภายใต้
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 ภายในเรือนจ า 

การด าเนินการเป็นไป
ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนท่ีก าหนด 

1. ผู้ต้องขังบางส่วนไม่
เข้าใจมติคณะกรรมการ
จ าแนกไม่เข้ารับการฝึก
วิชาชีพตามมต ิ

2. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิไม่ส่ง
ตัวผู้ต้องขังไปฝึกวิชาชีพตาม
มติคณะกรรมการ 

3. สังคมภายนอกไม่ทราบ
ภารกิจส่วนการฝึกวิชาชีพ
ให้ผู้ต้องชังในเรือนจ า  

4. ผู้ต้องขังไมส่ามารถน า
วิชาชีพท่ีได้ออกไปประกอบ
อาชีพ 

 

1. จัดระบบการส่งตัวผู้ต้องขังที่
ผ่านการจ าแนกเข้ารับการฝึก
วิชาชีพให้ชัดเจนและช้ีแจงให้ผู้
ต้องเข้าใจใจ และท าการติดตาม
การเรยีนการสอนเป็นรายบุคคล 

2. แจ้งเจ้าหน้าท่ีทุกระดับให้
เข้าใจระบบการปฏิบตัิต่อ
ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลตาม
ระเบียบกรมฯ 

3. น าผลิตภัณฑ์การฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังออกเผยแพร่แกส่ังคม
นอกเรือนจ า 

4. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
เข้ามามสี่วนร่วมในการฝึก
วิชาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อสามารถ
น าไปประกอบอาชีพได้อย่าง
แท้จริงและมีการจัดตั้งศูนย์ 
CARE เพื่อติดตามผู้ต้องขังหลัง
พ้นโทษ 

- ฝ่ายฝึกวิชาชีพ 

- เจ้าหน้าท่ีทุก
คนท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีในเรือนจ า 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๒.๓ กำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนปล่อย 

 การเตรยีมความ
พร้อมก่อนปล่อยตัว
ผู้ต้องขังออกเรือนจ า 

1. จัดอบรมความรู้ทักษะชีวิตให้ผูต้้องขัง
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกับสังคม 

2. ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 

3. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เพื่อ
เตรียมความพร้อมปรับตัวกับครอบครัวที่
จะออกไปอยู่ร่วมกัน  

 

 

 

การด าเนินการครบ
ตามกระบวนการ
โปรแกรมที่กรม
ราชทัณฑ์ก าหนด 

1. การส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษ
ให้หน่วยงานภาคสังคมยังไม่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เท่าที่ควร 

2.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
กระช้ันชิดกับระยะเวลา
ปล่อยหากมโีอกาสพิเศษ
พระราชทานอภัยโทษ 

1. เรือจ าฯ ได้ มอบหมายให้
ศูนย์ Care ประสานงาน
เครือข่ายภาคสังคมเพื่อส่งต่อ
ข้อมูลผู้พ้นโทษเพื่อดูแลใน
ชุมชน และก าชับให้เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องคอยติดตามและ
ประเมินผล 

2. จัดท าระบบข้อมลูผู้ใกล้พ้น
โทษในคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้
ง่ายต่อการคัดเลือกเข้า
โปรแกรม 

-ฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ 

-ฝ่ายจ าแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง 

-ศูนย์ Care 
เรือนจ าอ าเภอ
ฝาง 

3. ภำรกจิด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ 

- มีไม่มีผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ในควำมควบคุม 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๔.  ภำรกิจอื่นๆ 

๔.๑ ด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรและกำร
สงเครำะห์ผู้ต้องขัง 

 

๑.การดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้ต้องขัง 
๒.การเลื่อน-ลดชั้น
ผู้ต้องขัง การพักการ
ลงโทษ การลดวัน
ต้องโทษจ าคุก 
 
3. การใหผู้้ต้องขัง
ติดต่อบุคคลภายนอก 
4.การเยี่ยมผู้ต้องขัง
ผ่านช่องทางไลน ์
 
 
 
 

1. ด าเนินการตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และหนังสือสั่งการ 
2. ปฏิบัติตามข้อก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของ
สหประชาชาต ิ
1.ด าเนินการตาม  นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. การด าเนินการตาม
นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
(QUIC WIN) การแก้ไข
ปัญหาผูต้้องขังล้นเรือนจ า 
การเพิ่ม/เร่ง ปล่อยตัว
ผู้ต้องขังออกจากเรือนจ า 
 
 

ด าเนินการไดต้ามที่
ก าหนดเป็นการควบคุม
ภายในภายใต้กฎระเบียบ
ข้อบังคับกรมราชทัณฑ ์
 
 
1.ด าเนินการในรูป
คณะกรรมการได้ตาม
นโยบาย 
2. ผู้ต้องขังเข้าถึงข้อมูล
ของตนเองและได้รับ
ประโยชน์อันพึงจะได้ตาม
ระเบียบฯ 
 
 
 
 
 

1. ความเสี่ยงในการติดเชื้อ
กรณีภาวะโรคระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ปัจจุบัน 
2. สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
3. ผู้ต้องขังมีโรคประจ าตัว
ก่อนเข้าเรือนจ า 
4. บุคลากรทางการแพทย์
ไม่เพียงพอ 
 
1. ข้อมูลนักโทษมีความ
เคลื่อนไหว ไม่นิ่ง สืบ
เนื่องมาจาก การลงโทษทาง
วินัย ก าหนดเวลาเดด็ขาด 
ตลอดจนการได้รับ
พระราชทานอภัยโทษ 
2. การถูกร้องเรียน ฟ้องร้อง 
 
 

1. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในผูต้อ้งขัง
เข้าใหม่ก่อนเข้าเรือนจ าทุกคนเพื่อ
ก าหนดเขตควบคุม และป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อฯ ตลอดจน
ปฏิบัติการตามแผน BCP กรณีเกดิโรค
ระบาดฯ ในเรือนจ าอ าเภอฝาง และข้อ
สั่งการของ ศบค. รจอ.ฝาง, ศบค.กรม
ราชทัณฑ,์ ศบค.กระทรวงยตุิธรรม 
อย่างเคร่งครัด 
2. เตรียมรับมือกับสภาพอากาศโดย
การเน้นย้ าเจ้าหน้าท่ีควบคมุให้ควบคุม
ตามระเบียบ และแนวทางที่กรมฯ 
ก าหนดในแต่ละช่วงฤดู 
3. ตรวจคัดกรองโรคประจ าตัวผู้ตอ้งขัง
เพื่อเตรียมการรักษา และรักษาตอ่เนื่อง
เมื่อพบว่าผู้ต้องขัง รับประทานยาและ
รักษาตัวอยู่แล้วก่อนเข้าเรือนจ า   
4. อบรมพัฒนาให้ความรู้ อส.รจ.เพื่อ
ช่วยเหลืองานบุคลากรทางการแพทย์
เรือนจ าเพื่อแบ่งเบาหนา้ที่ภายใตก้าร
อบรมฯ และการควบคุมอย่างใกลชิ้ด
และเคร่งครัดเคร่งครัด 

-ผู้บัญชาการ
เรือนจ าและ
เจ้าหน้าท่ี 

-สถานพยาบาล
เรือนจ า 

-ฝ่ายควบคุม
ผู้ต้องขัง 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการตามนโยบาย  
กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์
จากการด าเนินนโยบาย 
การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย สังคม
ภายนอกรับรู้ภารกิจ 
บทบาท ของเรือนจ า 

 

เยี่ยมผู้ต้องขังผ่านช่องทาง
ไลน์อยูภ่ายใต้กฏ ระเบยีบ 
กรมฯ อย่างเคร่งครัด 
ผู้ต้องขังและญาติได้รับ
ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ 

 

1.การลักลอบน าสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าเรือนจ า 

2.ผูต้้องขังมีความเสีย่งโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

 

 

1.ญาติที่เข้าเยีย่มในระบบ
อาจไม่ใช่คนท่ีลงทะเบียนขอ
เยี่ยม 

2.การถูกร้องเรียนเนื่องจาก
ความล่าช้าของกระบวนการ
ที่เป็นไปตามขั้นตอน 

 

 

1.ก าชับเจ้าหน้าที่ท่ีรับผดิชอบให้
ติดตามความเคลื่อนไหวของประโยชน์
ผู้ต้องขัง ให้ทันต่อปัจจุบัน และทนัต่อ
สถานการณ์ พร้อมทั้งก าชับเรื่องระบบ
การจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบตัิงาน สืบคน้
ข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นย า 

2. ก าชับเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบให้
ตรวจสอบ 

ข้อมูลนักโทษที่เข้าเกณฑ์ให ้

ละเอียดรอบคอบ ปฏิบตัิหน้าที่ไดอ้ย่าง
แม่นย าถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตอบ
ค าถามผูต้้องขังและญาติผูต้้องขังที่มี
ความสงสยัและคับข้องใจได้อย่าง
ชัดเจนรอบคอบถูกต้อง เพื่อป้องกันการ
ถูกร้องเรียน 

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ 

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบของ
เรือนจ า ให้บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ
ผู้ต้องขังได้ทราบพร้อมทั้ง ท าการตรวจ
ค้นโดยละเอียด ทั้งบุคคล สิ่งของและ
ยานพาหนะ 

2. เรือนจ าฯ มีการจัดท าแผนการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต 
(แผน BCP) และด าเนินการตามแผนฯ 
ตลอดจนปฏิบัตติามมาตรการการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง การแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 อย่าง
เคร่งครดัสถานการณ ์

 

1.ก าชับเจ้าหน้าทีผู่้ควบคุมใหเ้ครง่ครัด
ในการตรวจสอบบุคคลที่ขอเยี่ยมกับ
บุคคลที่เข้าเยี่ยมให้ถูกต้องตรงกัน 

2.สื่อสารท าความเข้าใจกับญาติดา้น
กระบวนการ ขั้นตอนในการเยี่ยมญาติ
ผ่านช่องทางไลน์ และเพิ่ม 

เจ้าหน้าท่ี
เรือนจ าทุกคน     
และทุกฝ่าย      
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายสวสัดิการฯ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

4.2 ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดและสิ่งของ
ต้องห้ำมเข้ำเรือนจ ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๓ กำรป้องกันและระงับเหตุร้ำย
ในเรือนจ ำ 

 

การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
และสิ่งของต้องห้าม
เข้าเรือนจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกิดการก่อเหตุร้ายใน
เรือนจ า 

 

1. ด าเนินการตามมาตรการ ๕ ก้าวย่าง 

2. ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ
ลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจ า 

 

 

 

 

 

 

 

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ
สังการที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับเหตรุ้ายในเรือนจ า 

3. จัดให้มรีะบบการข่าวท่ีด ี 

สามารถด าเนินการได้
ตามมาตรการ ไมม่ี
การลักลอบน าสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าเรือนจ า 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถด าเนินการได้
ตามนโยบาย ไม่มีการ
ก่อเหตุร้ายขึ้นใน
เรือนจ าอ าเภอฝาง 

การลักลอบน าสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าเรือนจ าโดย
ผู้ต้องขังที่กลับมาจาก
ภายนอกเรือนจ าทุก
ประเภท 

 

 

 

 

 

 

1.เป็นเรือนจ าพื้นที่เขต
ชายแดนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
ผู้ต้องขังจะก่อเหตรุ้าย 

2. เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การระงับเหตุรา้ยมไีม่
เพียงพอ เกิดการช ารุด
เสียหายจากการใช้งานไม่
ต่อเนื่อง 

ช่องทางในการสอบถามและการ
ประชาสมัพันธ์อย่างทั่วถึงพร้อม
ทั้งก าชับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ี เน้นย้ าเรื่อง ความ
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ใช้วิธีการตรวจค้นตัวอย่าง
ละเอียด ตามระเบยีบกรมฯและ
ออกค าสั่งก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีที่
ท าการตรวจค้นตัวผูต้้องขังที่
กลับมาจากภายนอกพร้อมทั้ง 
หากมีความผิดปกติใหร้ายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดย
ทันท ี

 

1. ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบ
ความมั่นคงทางกายภาพให้
แข็งแรงอยู่เสมอและใช้
เทคโนโลยี กล้อง CCTV. ติดตั้ง
ทั่วบริเวณเรือนจ าเพื่อช่วยใน
การควบคุมป้องกันการระงับ
เหตุร้าย 

ฝ่ายควบคมุและ
รักษาการณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายควบคมุและ
รักษาการณ ์
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๔.๔ ด้ำนงบประมำณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.การรับ-จ่าย เงิน
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

๒. การรบั-จ่าย เงิน
นอกงบประมาณ 

1. ด าเนินการตามนโยบาย กฎหมาย
ด าเนินการตามนโยบาย 

2. ใช้ระบบแยกผู้ปฏิบตัิงานด้าน
การเงิน และบญัชี เพื่อตรวจสอบใน
ระบบ 

3. ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
อบรมความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

ด าเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ได้ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายด าเนินการได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงาน
ได้ตามระเบียบ การ
เบิกจ่ายด าเนินการได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้

เจ้าหน้าท่ีอาจยื่นค าร้องขอ
ย้ายไปปฏิบัติหน้าท่ีทาง
เรือนจ าอื่น ท าให้ขาด
บุคลากรที่มคีวามรู ้

ความสามารถทางด้าน
การเงินและบัญช ี

 

 

 

ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ
ปฏิบัต ิ

การมอบหมายเจ้าหน้าที่      
ที่มีภูมิล าเนาเป็นคนในพื้นที่
เป็นผู้ปฏบิัติงานดา้นการเงิน
และบัญช ี

พร้อมทั้งก ากับให้เจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้องทุกล าดับตรวจเช็ค
งานให้ละเอียดทุกครั้งก่อน
เสนองาน 

 

ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบยีบ ข้อบังคับ ข้อสั่ง
การ และให้ปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครดั 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 
 

 

 

 

 

 

-ฝ่ายฝึกวิชาชีพ 

-ฝ่ายสวสัดิการ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๔.๕ ด้ำนทรัพย์สินของทำง 

รำชกำร 

 

 

 

 

 

 

๔.๖ ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

 

 

 

การด าเนินงานเกีย่ว
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
ทางราชการ การจัดหา 
เก็บรักษา และการ
จ าหน่าย 

 

 

 

 

การมอบหมายงานไม่
ตรงความรู้
ความสามารถ 

ด าเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

พิจารณามอบหมายงานในรูป
คณะกรรมการบรหิารงานเรือนจ า 

 

 

 

สามารถจัดหา
ทรัพย์สินมาใช้ใน
ราชการอย่างพอเพียง 

 

 

 

 

 

บริหารบุคลากรให้
ปฏิบัติหน้าท่ีใน
องค์กรได้ตามภารกิจ
ของกรมราชทัณฑ ์

 

 

เจ้าหน้าท่ีขาดความ
ระมัดระวัง ในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ท าให้เกิดการช ารดุเร็วกว่า
อายุการใช้งาน 

 

 

 

1. การตรากตร าของ
เจ้าหน้าท่ีส่งผลให้ขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี 

2. บุคลากรตามเทคโนโลยี
ไม่ทัน และขาดการยอมรับ 

3. บุคลากรปรับตัวไม่ทัน
ความเปลีย่นแปลงของโลก 

สร้างจิตส านึกในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการให้
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดพร้อมทั้งจัด
ทรัพย์สินในแตล่ะรายการให้อยู่
ในบริเวณฝ่ายที่เหมาะสม 
สะดวกแก่การใช้งานในแต่ละ
รายการนั้น 

 

1. น าเทคโนโลยี CCTV. ช่วย
การปฏิบัตหิน้าท่ีบุคลากรเพื่อ
ล าการตรากตร าในการท างาน
ของเจ้าหน้าท่ี 

2. ปรับทัศนคติบุคลากรต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

3. จัดประชุมแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ เป็นปัจจุบัน มีการ
ติดตามผล รายงาน ทุก
กระบวนการใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อสั่งการกรมฯ อย่าง
เคร่งครดั  

ผู้บริหารเรือนจ า 

 

 

 

 

 

-คณะกรรมการ 
บริหารงาน
เรือนจ า 

-ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่  

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

๔.๗ ด้ำนสำรสนเทศและกำร
ประชำสัมพันธ ์

 

 

 

 มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร ในระบบสารสนเทศของทาง
ราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของเรือนจ า 

สามารถใช้ประโยชน์
สารสนเทศ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมของเรือนจ า
ให้สังคมภายนอกรับรู้
ได ้

การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่
ไม่ตรงความจริงของ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีไมม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับงาน
ประชาสมัพันธ์แล้วท าให้
เกิดความเสียหายแก่
ราชการ 

ผู้บริหารก าชับการน าเสนอ
ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีในสังกัด
พร้อมท้ังก าหนดบทลงโทษและ
ด าเนินการอยา่งจริงจังกับผู้ที่ลง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเป็น
ข้อความเท็จ และสร้างความ
เสียหายแก่หน่วยงาน 

-ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

28.ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม ่

   - เพื่อให้การจดัซื้อ/จดัจ้างพัสดุ
เป็นไปอย่าง ถูกต้อง  โปร่งใส และ
ทันเวลา 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้
และประสบการณ์ใน
ระบบงานการจดัซื้อ/
จัดจ้างพัสด ุ

 

 

 

 

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
ระเบียบกระทรวงการคลังและบรหิาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2565และ
กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ 

 

 

การควบคุมที่มีอยู่  
เหมาะสมแต่ยังไม่
เพียงพอ 

 

 

-เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  

มีทักษะไมเ่พียงพอ 

-มีการปรับปรุงกฎหมาย/
ระเบียบบ่อยครั้ง 

 

 

-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อรับรู้การปรับปรุง
ระเบียบและแนวปฏิบัติใหม ่

-มีหัวหน้าพัสดุควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานทุก
ระยะ 

-จัดท าขั้นตอนการปฏบิัติงาน
จัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน และ
ซักซ้อมการปฏิบัติงาน 

-รายงานผลการจดัซื้อจัด/จ้าง
พัสดุต่อผู้บังคับบัญชา  

 

 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป/ 

30 ก.ย. 2564 

   - เพื่อให้การควบคุมพัสดุ
ส านักงานเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันสมัย 

- เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ 
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  

- มีการโยกย้ายสถานท่ี
การจัดเก็บพสัดุ
บ่อยครั้ง 

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
ระเบียบกระทรวงการคลังและบริหาร
พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ  พ . ศ .  2 5 6 0  แ ล ะ
กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การควบคุมที่มีอยูย่ัง
ไม่เพียงพอ 

- เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
จัดระบบควบคุมพัสด ุ

- ขาดการตรวจสอบพัสดุให้
เป็นปัจจุบัน 

- จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้งานด้านพสัด ุ

- มีหัวหน้างานพัสดุตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้ครบขั้นตอน 

- ตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป/ 

30 ก.ย. 2565 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

   - เพื่อให้การจ่ายเงินประโยชน์
ทดแทนแก่ผู้ประกันตนผ่านธนาคาร
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน 

การบันทึกข้อมูลผู้มี
สิทธิรับเงินตาม
โปรแกรมจ่ายเงินผ่าน
ทางธนาคารมี
ข้อผิดพลาด 

 

1. ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการ
เก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.2555 

2. แนวปฏิบัติการจ่ายประโยชน์
ทดแทนผ่านธนาคาร 

 

มีการควบคุมที่
เหมาะสมแต่ยังไม่
เพียงพอ 

 

1. เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบคอบในการบันทึกข้อมูล
ในระบบ 

2. ข้อมูลบญัชีธนาคารของผู้
มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน
ผิดพลาด 

1. ให้งานจ่ายประโยชน์ฯ
ตรวจสอบบญัชีธนาคารใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 

2. หัวหน้างานตรวจสอบการ
บันทึกการจ่ายเงินผ่านธนาคาร 

3. ตรวจสอบรายงานเงินเข้า
บัญชีธนาคารผูม้ีสิทธิ 

งานการเงินและ
บัญชี /30 กย.

2564 

   - เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม
ถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง 

 

- นายจ้างหลีกเลี่ยงใน
การปฏิบัตติาม
กฎหมายในการแจ้ง
เข้า-ออก ผู้ประกันตน
ตามก าหนดเวลา 

- เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ
ในการติดตามนายจา้ง
ที่ไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย 

- พระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 
2553 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมฯ กฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

มีการควบคุมที่
เหมาะสมแต่ยังไม่
เพียงพอ 

- นายจ้างจงใจหลีกเลีย่ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

- เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ และ
ประสบการณ์ในการ
ด าเนินการตามกฎหมาย 

- ให้เจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรม
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

- ด าเนินการทางกฎหมายกับ
นายจ้างท่ีกระท าผดิ 

- ประชาสัมพันธ์และตรวจ
แนะน าแก่นายจ้างให้ปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามกฎหมาย 

งานตรวจสอบ
และเร่งรัดหนี/้ 

30 กย.2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1. เพื่อให้ผู้ประกันตนไดร้ับสิทธิ
ประโยชน์กรณีว่างงานโดยรวดเร็ว 
และถูกต้องครบถ้วน  

- ข้อมูลฐาน
ผู้ประกันตน 

ไม่เป็นปัจจุบัน 

(การแจ้งออกล่าช้า) 

เนื่องจากนายจ้างไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ประกันสังคม 

-ผู้มีสิทธิขาดความ
เข้าใจในการขอเบิก
สิทธิประโยชน์ 

- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 

- แนวปฏิบัติในการด าเนินคดีกับผูฝ้่าฝืน
ไม่ปฏิบตัิตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
2533 

ยังไม่เพียงพอ - นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 

- เจ้าหน้าท่ีขาดการติดตาม
เร่งรัดนายจ้างให้แจ้งข้อมูล
แจ้งออกผู้ประกันตนให้
ทันเวลา  

- ประชาสัมพันธ์ให้นายจา้งและ
ผู้ประกันตนมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

- ด าเนินคดีกับนายจ้างท่ี
หลีกเลี่ยง/จงใจไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมาย 

- ก ากับ/ตรวจสอบการวินิจฉัย
กรณีว่างงานท่ีมีปัญหาทุกระยะ
โดยหัวหน้างาน 

 

งานประโยชน์
ทดแทน/ 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

2. การเรียกคืนเงินเกินสิทธิ
(ประโยชน์ทดแทน)เพื่อรักษา
เสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม 

-ข้อมูลการแจ้ง 

เข้า-ออกของ
ผู้ประกันตนไม่เป็น
ปัจจุบันเนื่องจาก
นายจ้างไม่ปฏิบัตติาม
กฎหมายประกันสังคม 

-พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 

-แนวปฏิบัติในการด าเนินคดีกับผูฝ้่าฝืน
ไม่ปฏิบตัิตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
2533 

-แนวปฏิบัติงานประโยชน์ทดแทนกรณี
เรียกคืนเงินประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม 

ไม่เพียงพอ -นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติาม
กฎหมาย 

-เจ้าหน้าท่ีขาดการติดตาม
เร่งรัดนายจ้างให้แจ้งข้อมูล
แจ้งออกผู้ประกันตนให้
ทันเวลา  

-ประชาสัมพันธ์และเน้นย้ าให้
นายจ้างปฏิบัตติามกฎหมาย
ภายในก าหนดเวลา 

- ด าเนินการทางกฎหมายอย่าง
จริงจังกับนายจ้างที่ฝ่าฝืน 

เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดตดิตามเงินคืน
จากผู้รับเงินเกินสิทธิให้ทันเวลา 
และต่อเนื่อง 

งานประโยชน์
ทดแทน/ 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

29.ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
เชียงใหม ่

การบริหารจัดการโครงการ/การ
ด าเนินงานตามโครงการตามกรอบ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ระยะเวลาที่ก าหนด  

 

 

 

1. ระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไป
ตามเป้าหมายเนื่องจาก
สถานการณ ์COVID-
19 

 2. ผลการด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19  

 

 

 

1.ประชุมหารือ ขั้นตอนด าเนินการทุก
ขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 
ตามวิธีปฏิบตัิที่ถูกต้องอย่างรัดกุม  

2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
บูรณาการ ในกรณีทีเ่ป็นโครงการที่
ด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อ
ร่วมกันพิจารณาแผนส ารองส าหรบัแต่
ละสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณใ์น
การด าเนินกิจกรรม ในระหว่างการ
ประชุมประเดือนของส านักงานฯ 

 

 

1. ประเมินผล
โครงการและการ
เบิกจ่ายทุกไตรมาส 

2. รายงานความ
คืบหน้าโครงการทุก
ไตรมาส เพื่อให้ทราบ
ถึงความคืบหน้า 
ปัญหาและอุปสรรค 

 

 

 

ผลการด าเนินงานอาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่ง
อาจส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานบางประเด็น เช่น  

ยอดจ าหน่าย 

 

 

ประชุมตดิตามความคืบหน้า 
และหารือกับภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อร่วม
ก าหนดแนวทางลดความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

 

 

 

1. พาณิชย์
จังหวัด  

2. ผู้อ านวยการ
กลุ่มที่รับผิดชอบ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

30.ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม ่
กำรติดตำม กำรออกใบอนุญำต 
กำรประกอบกิจกำรตำม พรบ.
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
เพื่อให้การประกอบกิจการตาม พรบ.
ภาพยนตร์และวดีีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อยและถูกต้องตาม
กฎหมายพนักงานเจา้หน้าท่ีและ
ผู้ประกอบการมีความเห็นท่ีตรงกัน 

 
 
การออกใบอนุญาต สถานประกอบการ
ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวดีีทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
๑. การท างานเป็นลักษณะรบัผดิชอบเดีย่ว 
รายบุคคล 
๒. ไม่มีแผนก ากับการท างานที่ชัดเจน 
๓. ไม่มีการถอดบทเรยีนงานแตล่ะโครงการ/
กิจกรรม 
๔. ไม่มีแผนงานล่วงหน้าส าหรบัการ
ปฏิบัติงาน 
๕. ไม่มีคูม่ือปฏิบัติงานที่เปน็การเฉพาะเรือ่ง 
๖. หัวหนา้ทีมงานและลูกทีมยังไม่มกีาร
สังเคราะห์งานภายในกลุ่มไม่เปน็ไปในทิศทาง
เดยีวกัน  น าไปสู่ปญัหาในมติิของการก ากบั
และสอนงานในกลุม่ 
๗. ขาดการก ากับงาน  การสอนงาน ในกลุม่ 
จึงท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จและมี
ประสทิธิภาพ ประสทิธิผลเท่าที่ควร 
๘. การรายงานผลการปฏิบัติงานไมต่รงตาม
ก าหนด 

 
 
๑. มีการออกค าสั่งและ 
ก ากับตดิตาม ดแูล 
ควบคมุ การปฏิบตัิงานให้ 
ถูกต้อง ตามห้วง
ระยะเวลา ของ
ผู้บังคับบญัชาในระดับ
ต่างๆ 
๒. ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบตัิงานจดัท า
แผนงานและปฏิทินก ากับ
การท างานเพื่อให้
ผู้บังคับบญัชาได้ใช้ในการ
ก ากับตดิตาม 

 

การออกใบอนุญาต
เป็นไปตามห้วง
ระยะเวลาที่ก าหนด
ได้มากข้ึน 

 

การเปลีย่นแปลงผู้มี
อ านาจลงนามใน
ใบอนุญาต ท าให้นโยบาย
และรูปแบบระยะเวลา
การออกใบอนุญาตยังคง
ไม่เป็นไปตามระยะเวลา 

 
 
สื่อสารท าความเข้าใจกับ ผู้มี
อ านาจลงนามในใบอนุญาตเพื่อ
เป็นแนวทางและถือปฏิบตัิ
ต่อไป 

๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

กลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวังทาง

วัฒนธรรม 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 

ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1. งำนพิธีกำรศพท่ีได้รับ
พระรำชทำน 
 
 
 
 
 
2. สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 

- ความพร้อมความเข้าใจ ของเจ้าภาพ 
และความพร้อมสถานท่ีในการประกอบพิธี 
 
 
 
 
 
- ได้รับมอบหมายงานอ่ืนๆ กรณีเร่งด่วน 
กระชันชิด 
และไม่สามารถคาดการณร์ะยะเวลาได้ 

-มอบหมายเจา้หน้าท่ี
ติดต่อประสานเจ้าภาพ 
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิธี และส ารวจ
พื้นที่ก่อนวันปฏิบัติงาน
จริง 
 
-มีการจัดเวรเจา้หน้าท่ี
ทีมปฏิบัติประจ าวัน 
ทุกวัน เพื่อรอสนับสนุน
งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

-เจ้าภาพเข้าใจ 
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
  
 
 
 
-สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ดี โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานพิธีการ
ศพท่ีได้รับ
พระราชทาน 

สถานท่ีไมส่ามารถ
ก าหนดหรือคาดการณ์ได ้
 
 
 
 
 

ไม่สามารถทราบ
ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน

ได ้

ไม่ม ี
 
 
 
 
 
 

ไม่ม ี

กลุ่มอ านวยการ
พิธีการศพท่ีได้รบั
พระราชทานที่ 7 

เชียงใหม ่
30 ก.ย. 2564 

 
 

กลุ่มอ านวยการ
พิธีการศพท่ีได้รบั
พระราชทานที่ 7 

เชียงใหม ่
30 ก.ย. 2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

31.ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
ยุทธศำสตร์กำรผังเมือง 
วางผังเมืองบนความตกลงใจของคน
ในชุมชนในการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขโดยมผีังประเทศ ผังภาค 
และผังอนุภาคเป็นระดับผังนโยบาย
ถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง 
พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจาก
ธรรมชาติ มสีภาพแวดล้อมท่ีดีมี
ระบบสาธารณูปการที่มมีาตรฐาน
โดยมรีะบบป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ี
ชุมชนเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและการจัดรูปแบบ
ที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี 

 
 
- ข้อมูลสารสนเทศผังเมืองรวมเมอืง
เชียงใหม่ไม่ทันสมัยเป็นปจัจุบัน 
- บริษัทท่ีปรึกษาปรับปรุงผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ล่าช้ากว่าก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
- ขาดบุคลากรด้านพนักงานเขียนแบบ 
Autocad 

 
 
- ปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงใหม ่
- ด าเนินการ
ประสานงานบูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อความ
พร้อมในการปรับปรุงผัง 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม
บูรณาการข้อมูล
ด าเนินการ 

 
 
- มีการก าหนดหรือสั่ง
การอย่างเป็นทางการ มี
การปฏิบัตติามอยา่ง
ต่อเนื่องและช่วยงาน
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมความเสี่ยง 
 
- การก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม
ด าเนินการโดยให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย 
 

 
 
- ข้อมูลสารสนเทศผัง
เมืองรวมเมือง
เชียงใหม่ไม่ทัยสมัย
เป็นปัจจุบัน 
- บริษัทท่ีปรึกษา
ปรับปรุงผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ล่าช้า
กว่าก าหนด 
 
 
 
 
- ขาดบุคลากรด้าน
พนักงานเขียนแบบ 
Autocad 

 
 
- ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงใหม ่
- ด าเนินการประสานงานบรูณา
การข้อมูลจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมในการ
ปรับปรุงผัง 
- การบังคับใช้ตามกฎหมายผัง
เมือง 
 
 
 
- จ้างเหมาพนักงานเขียนแบบ 
- การก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีใน
กลุ่มด าเนินการโดยให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย 

จังหวัดเชียงใหม ่
30 ก.ย. 2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์กำรอำคำร 
- เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภยั      
มีอัตลักษณ์ประหยัดพลังงานและลด
ภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและ
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยใน
อาคาร 
 
มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับใน
ฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการ
ด้านการออกแบบอาคารทดสอบวสัดุ
และให้วัสดุและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์กำรบรกิำรด้ำนช่ำง 
มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับใน
ฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการ
ด้านการออกแบบอาคารทดสอบวสัดุ
และให้วัสดุและให้ค าปรึกษาด้านช่าง 
 

- บุคลากรมไีม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
- บุคลากรมไีม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
- บุคลากรมไีม่เพียงพอ 
 

- เจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม
บูรณาการข้อมูล
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
- การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานวิชาการ
โยธาธิการเป็นไปตาม
หลักวิชาการที่ก าหนด 
- การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานวิชาการ
โยธาธิการเป็นไปตาม
หลักวิชาการที่ก าหนด 

- การก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม/ฝา่ย
ด าเนินการโดยให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือหรือ
ค่าใช้จ่าย 
- การก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม/ฝา่ย
ด าเนินการโดยให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือหรือ
ค่าใช้จ่าย 
 
- การก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม/ฝา่ย
ด าเนินการโดยให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือหรือ
ค่าใช้จ่าย 

- บุคลากรมไีม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
- บุคลากรมไีม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
- บุคลากรมไีม่
เพียงพอ 
 

- ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุม่/
ฝ่ายด าเนินการโดยให้งาน
ส าเรจ็ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือหรือค่าใช้จ่าย 
 
 
 
- การวางแผนการท างานให้
เพียงพอกับบุคลากรที่มีอยู ่
 
 
 
 
 
 
- การวางแผนการท างานให้
เพียงพอกับบุคลากรที่มีอยู ่

จังหวัดเชียงใหม ่
30 ก.ย. 2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

32.ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและ
กีฬำจังหวัดเชียงใหม่ 
กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 
ด้านงานการเงินและบัญชี 
วัตถุประสงค์ : เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ด้านงานพัสด ุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ ภาครฐั 
พ.ศ. 2560 และระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุ ภาครฐั 
พ.ศ. 2560 

1. มีการเลื่อนระยะเวลาในการด าเนินการ
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
และปัญหาหมอกควัน PM 2.5  
2. มีการสลบัหมุนเวยีนเปลีย่น
ผู้รับผิดชอบร่วมบ่อยครั้งเนื่องจากเป็น
การบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน 
 

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิยังไม่เข้าใจระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและ
การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  อย่างถ่องแท้ 

 

1. ก าหนดแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ชัดเจน 
2. มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 
 
 

1. มีค าสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบชัดเจน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย ปฏิบตัิงาน 
และให้ศึกษา เรียนรู้ 
เข้าใจ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ ภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
อย่างถ่องแท้   

1.มีการเร่งรดั ติดตาม
การด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการส่งเสรมิ
กีฬาและนันทนาการ  
2.มีการก าหนดตัวช้ีวัดที่
จัดเจนสามารถ
ด าเนินการไดต้าม
วัตถุประสงค์ 
1. การควบคมุภายในยัง
มีไมเ่พียงพอ เนื่องจาก
ยังมีจัดรายการจดัซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้
2. การจดัเก็บครุภณัฑ์
ยังไม่เป็นสัดส่วน  
3. มีครภุัณฑ์บาง
รายการไมไ่ด้จดัท า
ทะเบียน ท าให้มีความ
คลาดเคลื่อนในการ
ตรวจนับพัสดุประจ าป ี
 

1.ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส  โคโรนา 
2019 (COVID-19) 
และปัญหาหมอก
ควัน  PM 2.5 
 
 
1. การเลื่อน
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานแผนงาน/
โครงการ  

2. ให้มีการจดัท า
ทะเบียนและรายงาน 

1. ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน
โครงการให้รัดกุมชัดเจน 
2. ระบุพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม  
3. สนับสนุนให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกเพศทุกวัย 
4. ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี่วน
ร่วม 
5. ด าเนินงานตามมาตรการการ
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) และปัญหา PM 2.5 
 
1. ก าชับให้เจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยยึดถือและ
ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 

3๐ กันยายน 
25๖4 

หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
3๐  กันยายน  

25๖4 
หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
กลุ่มบรหิารงาน

ทั่วไป 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาด้าน  การ
กีฬาและนันทนาการ 
วัตถุประสงค์ :  
1. โครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการ  (งบ 40)  
2. โครงการ/กิจกรรมทีไ่ดร้ับจัดสรร
เงินงบประมาณจากกรมพลศึกษา  
3. แผนพัฒนาการกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่  2563 - 2565 

 

 

1. เลื่อนเวลาการด าเนินงาน/โครงการ
เนื่องจากปัญญาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
และปัญหาหมอกควัน PM 2.5 

2. มีผูร้ับผดิชอบร่วมและบูรณาการกับ
เครือข่าย หน่วยงานอื่น 

 

 

 

1. ปฏิบัตติามแผนการ
ด าเนินงานโครงการให้
รัดกุมชัดเจน 

2. ระบุพื้นท่ีในการจัด
กิจกรรม  

3. สนับสนุนให้มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
เพศทุกวัย 

4. ให้ผู้ที่มสี่วนได้ส่วน
เสียได้มสี่วนร่วม 

5. ด าเนินงานตาม
มาตรการการแก้ปญัหา
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
และปัญหาหมอกควัน  
PM 2.5 

 

 

 

1. กิจกรรมบางกิจกรรม
ไม่สามารถด าเนินให้แล้ว
เสร็จตามแผนท่ีวางไว้
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) และ
ปัญหาหมอก 

3.สามารถควบคมุความ
เสี่ยงให้ลดลงแตย่ังไม่
เพียงพอให้อยู่ในระดับที ่
ยอมรับได ้

4.แจ้งเจ้าหนา้ที่ให้เร่ง 
ด าเนินการการก่อหนี ้
ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แนวทาง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 

1.การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 
(COVID-19) และ
ปัญหาหมอก 

 

 

1.ก ากับควบคุม ดูแลให้
ด าเนินการและเบิกจ่าย 
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด  

 

 

3๐  กันยายน  
25๖4 

หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการ
กีฬาและ
นันทนาการ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนา 
ด้านการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์ :  
1. จัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ด้านการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย แผนพัฒนา
จังหวัด แผนส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬา แผนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว     
อารยธรรมล้านนา 
2. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้ง
แก้ไขปัญหา ในเขตพื้นที่จังหวัด  
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 
หรือที่ได้รับมอบหมาย  
3. รายงานการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตัวช้ีวัดรายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม ่

 
 
 
1. งบประมาณตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า 
 
 
 
 
2.ไม่ม ี
 
 
 
 
3.ข้อมูลการรายงานผลล่าช้า 
 

 
 
 
1. ปฏิบัตติามแผนการ
ด าเนินงานโครงการให้
รัดกุมชัดเจน 

2. ประสานงานเพื่อ
บูรณาการท างานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน 

3.ประสานงานเพื่อ
บูรณาการท างานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน 

 

 
 
 
1.เจ้าหน้าท่ีทุกระดบั
ด าเนินการไดต้าม
ขั้นตอน 

2.ด าเนินงานตาม
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง  

3.การประเมินผลการ
ควบคุมภายในมคีวาม
เพียงพอ 

4.การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

 
 
 

- 

 
 
 
1.การพัฒนา ประสิทธิภาพการ 
ติดตามเร่งรดัการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตาม
ประเมินผล โครงการตาม 
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าป ี

 
 
 

3๐ กันยายน  
25๖4 

หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและ

พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

4. การรายงานผลด้านการท่องเที่ยว 
ตามข้อสั่งการ/นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง จังหวัด หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

4.ข้อสั่งการ/นโยบาย 
มีระยะเวลาเร่งด่วน 
 

4.ใช้ข้อมูลการายงานผล
จากกองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
ส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 
โดยเร่งให้ออกข้อมูล
ดังกล่าว 

5.จัดเตรยีมข้อมลูไว้
ล่วงหน้า (หากมี) 

6.รายงานผลให้ทันต่อ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

3๐ กันยายน  
25๖4 

หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและ

พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 
วัตถุประสงค์ :  
1. จัดแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี
งบประมาณ และแผนพัฒนากลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเด็น
ด้านการท่องเที่ยว 
2. ประสาน ส่งเสรมิ และสนับสนนุ
การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  
3. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ตัวช้ีวัดรายได้จาก
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ่
4. การรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามข้อสั่งการ/นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง จังหวัด หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

 
 
1.งบประมาณตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า 
2.การด าเนินงานลา่ช้าไมเ่สร็จสิ้นภายใน
ปีงบประมาณ 
3.ข้อมูลการรายงานผลล่าช้า 
รายได้ด้านการท่องเที่ยวมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคญั เนื่องจาก
สถานการณ์โลก 
4. ข้อสั่งการ/นโยบาย 
มีระยะเวลาเร่งด่วน 
 

 
 
1. ปฏิบัตติามแผนการ
ด าเนินงานโครงการให้
รัดกุมชัดเจน 
2. ประสานงานเพื่อ
บูรณาการท างานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน 
3.ประสานงานเพื่อ
บูรณาการท างานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน 
4.ใช้ข้อมูลการายงานผล
จาก  
กองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
ส านักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 
โดยเร่งให้ออกข้อมูล
ดังกล่าว 
5.จัดเตรยีมข้อมลูไว้
ล่วงหน้า (หากมี) 
7.รายงานผลให้ทันต่อ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
1.สามารถควบคมุความ
เสี่ยงให้ลดลงแตย่ังไม่
เพียงพอให้อยู่ในระดับที ่
ยอมรับได ้
2.แจ้งเจ้าหนา้ที่ให้เร่ง 
ด าเนินการการก่อหนี ้
ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แนวทาง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
3๐  กันยายน  
25๖4 
หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

33.ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เชียงใหม ่
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและไดม้าตรฐาน 
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบ
มาตรฐาน GAP 
- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผูผ้ลิตเข้าสู่
ระบบมาตรฐานเกษตรกร GAP เพิ่ม
มากขึ้น 
 

สินค้าเกษตรยังมีความไมป่ลอดภยั
เนื่องจากเกษตรกรไมรู่้ ไมเ่ข้าใจ และไม่ให้
ความร่วมมือ 

- ให้เจ้าหน้าที่ระดบั
ต าบลช้ีแจง รณรงค์ให้
เกษตรกรเห็น
ความส าคญัถึงอันตราย
จากสารตกค้าง 
- ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่
ผู้บริโภค 
- รณรงค์ให้ปลายทาง
ผลผลติมีการตรวจหา
สารพิษเจือปนในผลผลติ 

- จากการควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ ซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีในระดับต าบล
ได้ปฏิบตัิตามการ
ควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ช่วยควบคุมให้งาน
ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ที่ก าหนด ท้ังนีป้ระโยชน์
ที่ได้รับคุม้ค่า กับต้นทุน
ของการควบคุมที่มีอยู่ใน
ระดับหนึ่ง 
- ผู้ประกอบการ
ปลายทางมีการตรวจหา
สารตกค้างในปริมาณที่
น้อย ไม่ทั่วถึง 

- เกษตรกรยังไม่
สามารถเข้าระบบ
มาตรฐาน GAP ครบ
ทุกราย 

- เน้นการประชาสัมพันธ์ในด้าน
ต่างๆ 
และร่วมจ าหน่าย 

ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียน  
เกษตรกร  
 - เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรใหม้ ี  
ความครบถ้วน และเป็นปัจจบุัน
  
 - เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกรให้มีความ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  

- ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความ
ผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ซ้ าซ้อน 
 
-ข้อมูลการจดัเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูก
ของเกษตรกรมีความผดิพลาด ข้อมูลไม่
ถูกต้อง/ซ้ าซ้อน 

- จัดให้มีการประชมุ
ช้ีแจงเจ้าหน้าท่ีระดบั 
อ าเภอให้มีการปฏิบัต ิ
ตามคู่มืออย่างเคร่งครดั  
ถูกต้อง และเป็นไป 
ตามระยะเวลาที ่
ก าหนด 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรมาขึ้นทะเบยีน
เกษตรกรโดยผ่านเวที
ก านันผู้ใหญ่บ้าน, อกม., 
อปท. เสียงตามสายและ
มีการขึ้นทะเบยีนใน
พื้นที ่  
 - มีการตรวจสอบข้อมูล
โดยการติดประกาศ
รายชื่อเกษตรกรที่มาขอ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใน
ชุมชนและมีการท า
ประชาคมเพื่อรับรอง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
จากชุมชน 
- มีการยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบทะเบยีนเกษตรกร
จากชุมชน  
- ตรวจสอบพ้ืนท่ี
เพาะปลูก วาดแปลง  

- จ านวนเกษตรกรที่
มากท าให้ข้อมูล
เกษตรกรบางรายตก
หล่น ทั้งข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียนและ
ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก 
วาดแปลง  

- เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและ
ปฏิบัติตามคู่มือให้รอบคอบ
ถูกต้องและตรวจสอบข้อมลูจริง
ของเกษตรกร และตรวจสอบ  
พื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง  
ในพื้นที่ให้ถูกต้องตาม  
หลักเกณฑ์ โปร่งใส   
ตรวจสอบได ้  

สนง.เกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ 
ส ำนักงำนเกษตร

อ ำเภอ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนการเบิกจา่ย
งบประมาณ อย่างคุ้มค่าและเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด 
การควบคุมการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการ  

การใช้จ่ายงบประมาณไม่บรรลุตามแผน 
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าป ี

-ก าหนดให้มีการจดัท า 
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
ของทุกส่วนงาน 
- มอบหมายให้ฝ่าย 
บริหารทั่วไปก ากับดูแล 
ตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณพร้อม,
รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ 
 -มีค าสั่งแบ่งสายการ 
นิเทศงานเพื่อตรวจสอบ 
ติดตามงาน 

-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ บางโครงการ/
กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ  

-การใช้จ่าย
งบประมาณใน  
บางโครงการกิจกรรม
ล่าช้ากว่าก าหนด
สืบเนื่องจาก
สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19)
  

- คณะกรรมการติดตามนิเทศ
งานฯ ให้เร่งรัดและแกไ้ขปัญหา
ในการปฏิบัติงานและใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
- ก าหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อ  
ประกอบการพิจารณา  
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

- สนง. เกษตร
จังหวัดเชียงใหม่

  
 - สนง. เกษตร
อ ำเภอ  
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

การควบคุมการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ  
 - เพื่อป้องกันการบุกรุกของไวรัส
คอมพิวเตอร ์  
 - เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
  

-เจ้าหน้าท่ีบางส่วนมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนเกีย่วกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด
จ้างฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การโจมตีของไวรัส 

มีการปฏิบตัิตามระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
การใช้ซอฟแวร์ที่เป็น
ลิขสิทธิ ์

- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีการ
ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ
ใหมอ่ยู่เสมอ ท าให้
เจ้าหน้าท่ี บางส่วนอาจ
ไม่ทราบ และอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนใน
การปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบ 
 
 
- จากการควบคุมที่มีอยู่
ไม่เพียงพอ ซึ่งการใช้
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์มรีาคา
ค่อนข้างสูง จึงติดตั้งได้
เฉพาะคอมพิวเตอร์ใน
ระดับจังหวดั อีกทั้งมี
อายุการใช้งานเป็นเวลา
จ ากัด คือ 1 ปี  

- การไม่รู้ ไม่เข้าใจใน
กฎ ระเบยีบ ที่
ปรับปรุง แก้ไขใหม่ 
อาจท าให ้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานผดิพลาด
โดยไม่ได้เจตนา 
 
 
 
 
 
- อ าเภอใช้ซอฟแวร์ที่
เป็นฟรีแวร์ท าให้
ป้องกันการโจมต ี  
ไวรัสไมด่ีเท่าท่ีควร  
-โปรแกรมก าจัดไวรัส
ที่เป็นลิขสิทธิ์มีอายุ
การใช้งาน จ ากัด ท า
ให้ต้องเสีย
งบประมาณในการ
ติดตั้งใหม่ หลังจาก  
หมดอายุการใช้งาน
แล้ว  

- ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ  
แจ้งเจ้าหน้าท่ีทุกคนทราบ  
หากมีการปรับปรุง แก้ไข  
กฎระเบียบต่างๆ เป็น  
ลายลักษณ์อักษร และแจ้ง  
ในที่ประชุม  
 -สร้างการรับรู้ประชุม  
อบรมเพิ่มความรู้ให้แก ่  
เจ้าหน้าท่ีทุกระดับให้รู ้  
และเข้าใจในกฎ ระเบยีบ  
อยู่เสมอ 
- ให้เจ้าหน้าที่รู้ระบบในการ  
ก าจัดไวรัสและเห็นความส าคัญ
ในการก าจัดไวรัส 
- ใช้งานในระดับจังหวัด  
หากไดผ้ลดีจึงจะขยายผล  
และตดิตั้งไปถึงระดับ  
อ าเภอต่อไป  

- สนง. เกษตร
จังหวัดเชียงใหม ่

- สนง. เกษตร
อ าเภอ 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

34.ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
      1.การบริหารงานบุคคลใน
อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในอ ำนำจ
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
-  กรณีส่วนราชการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เพื่อให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาลงนามในค าสั่ง โดยไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

-  กลั่นกรองข้อกฎหมาย 
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง            
ก่อนเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด  
-  ประสานงานและให้
ค าแนะน า แก่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการ  ใน
การเสนอเรื่องต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และแนวทางการปฏิบัติ
ที ่ที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 
 

- ประเมินประสิทธิภาพ 
: การออกค าสั่งเกี่ยวกับ
 การบริหารงานบุคคลมี
 ความถูกต้อง และเป็น
 ไปตามกฎ ระเบียบ 
 แนวทางการปฏิบัติที่
 เกี่ยวข้อง 
- ประเมินผลกระทบต่อ
ผู้ออกค าสั่ง : ไม่ปรากฏ
มีเรือ่งร้องเรยีนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเกี่ยวกับการ     
ลงนามในค าสั่งที่          
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล ที่ผ่านการ
กลั่นกรองของกลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ยั ง มี ก ร ณี ที่ ส่ ว น
ร า ช ก า ร บ า ง แ ห่ ง 
ด าเนินการเสนอเรื่อง
การบริหารงานบุคคลไม่
เป็นไปตาม ข้อกฎหมาย 
ระเบี ยบ แนวทางการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรณีการเลื่อนต าแหน่ง
ข้ าราชการ การย้ าย
ข้าราชการ การลาออก
จากราชการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

- จัดท าคู่มือการตรวจสอบเอกสาร 
(Check List) ด้านการบริหารงาน
บุคคล เพื่อให้มีความรอบคอบใน
การกลั่นกรองเรื่อง  แ ล ะ ร ะ บุ
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง 
-  ใช้ระบบพี่ เลี้ยงในการสอน
แนะน าการปฏิบัติงาน(Coaching) แก่
เ จ้ า ห น้ าที่ ใ ห ม่ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการกลั่นกรอง
เ รื่ อ ง ขอ งก ลุ่ ม ง า นบ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 
- ประสานงานให้ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เสนอเรื่อง
ต่อ ผวจ.ชม. ให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน 

กลุ่มงำนบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล 

ส ำนักงำน
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2. การบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี

- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
- การบริหารงบประมาณ/การใช้จา่ย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

- ก าหนดกลไกใน
รูปแบบคณะท างาน
ติดตามประเมินผล 
- การเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ 

- การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนาจังหวัด 
- การบริหาร
งบประมาณ (ก่อหนี้/
เบิกจ่าย) เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

- การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
-  การติดตามประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

กลุ่มงำน
ยุทธศำสตร์และ
ข้อมูลเพ่ือกำร
พัฒนำจังหวัด 
30 กันยำยน 

2564 
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ภำรกจิตำมกฎหมำยท่ีจัดต้ัง
หน่วยงำนหรือภำรกจิตำมแผนกำร
ด ำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆท่ีส ำคญั
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ควำมเสี่ยง 

 

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู ่

 

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน 

 

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 

กำรปรบัปรุงกำรควบคุม
ภำยใน 

 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

งำนกำรเงินและบัญช ี
- เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 
- ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ล่าช้า 
- การยืมเงินยืมราชการด าเนินการส่งยืม
เงินในระยะกระช้ันชิด 

 
- สร้างความเข้าใจใน
กระบวนงานระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานให้
บุคลากรในหน่วยงาน 
- ให้บุคลากรจัดท า
ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
-- ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ/ขั้นตอน
การ เบิกจ่ายเงินให้ใช้
ระยะเวลาใหร้วดเร็ว
ที่สุด 

 
- สามารถเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณได้ตาม
เป้าหมาย แต่ยังมีบาง
รายที่ผูร้ับผดิชอบ
โครงการส่งเอกสารยืม
เงินฯ ล่าช้ากระช้ันชิด 
- ก ากับ ติดตามการ
เบิกจ่าย โดย
ผู้อ านวยการกลุ่มงาน 
- สามารถลดระยะเวลา/
เบิกจ่ายได้บางส่วน 

 
- การเบิกจา่ยเงิน
งบประมาณแต่ยังมี
บางราย ผู้รบัผิดชอบ
โครงการส่งเอกสาร
ล่าช้า การเบิก
จ่ายเงินและการยมื
เงินฯ ล่าช้ากระช้ัน
ชิด 
- ในขั้นตอนของการ
ตรวจสอบก่อนการ
เบิกจ่ายหน่วยงานส่ง
เอกสารเพิ่มเตมิ
ค่อนข้างมีความล่าช้า 

 
-   ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโดยก าหนดแนวทาง
ปฎิบัติงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน 
-  ก าหนดมาตรการของส่วนราชการที่มี
การส่งเอกสารการยืมเงินล่าช้า 
- ก าชับให้เจ้าหน้าที่เร่งด าเนินการ
ติดตามเอกสารเพิ่มเติมให้รวดเร็วและ
เบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีเอกสาร
เบิกจ่ายค้างนาน 

 
งำนกำรเงินและ

บัญช ี
ส ำนักงำน

จังหวัดเชียงใหม่ 
30 กันยำยน

2564 

 

 

 

 


