แบบ ปค. 1
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ ป ระเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของหน่ ว ยงาน ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่
30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกาหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงานที่
มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมิน ดังกล่ าว จังหวัดเชียงใหม่เห็ นว่าการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัด
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่ อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ลายมือชื่อ
ตาแหน่ง
วันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

กรณีมีความเสี่ยงสาคัญ และกาหนดจะดาเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสาหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้
1. สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่
๑.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1.1 เอกสารสูญหายเนื่องจากการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
1.1.2 ผู้ที่โทรศัพท์มาร้องเรียนได้แอบอ้างตัวเป็นบุคคลอื่น ซึ่งผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ประสงค์จะ
ร้องเรียนหรือไม่ได้รู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
1.1.3 ผู้เช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลางไม่ติดต่อชาระค่าเช่าภายในกาหนดเวลาและ/หรือ
ขาดการชาระค่าเช่า
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1.1.4 วัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปจัดส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการรับเงินอุดหนุนและรายงานการใช้เงินอุดหนุน บูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือจัดส่ง
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด
1.1.5 ผู้ขออนุญาตการสร้าง การตั้งวัดยังดาเนินการไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และยังมี
การเข้าไปอยู่ในที่ดินก่อนมีการขออนุญาตการพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดมีความรวดเร็วและมีความถูกต้องตาม
กฎกระทรวง และการยุบวัด การขอรับ พระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จา
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙
1.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.2.1 กรณีเอกสารสูญหาย กาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและจัดทาสาเนาเอกสารงานที่มีความสาคัญในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสารองใช้ในกรณีที่เอกสารสูญหาย
1.2.2 กรณีการร้องเรียน กาหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเบื้องต้น
ก่อน พร้อมทั้งขอให้ผู้ร้องเรียนจัดส่งคาร้องในรูปแบบเอกสารมายังสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่อีก
ครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการมีตัวตนของผู้ร้องเรียน
1.2.3 กรณีการเช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลาง กาหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้เจ้าหน้าที่
เข้าไปแจ้งเตือนผู้เช่าที่ดินวัดร้างศาสนสมบัติกลาง โดยผ่านช่องทางที่สามารถสื่อสารได้ ๒ ทาง เช่น ทางโทรศัพท์
หรือกาหนดลงพื้นที่ติดตามการเช่าวัดร้างศาสนสมบัติกลางตามเขตท้องที่อาเภอต่าง ๆ
1.2.4 กรณีการขอรั บการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสั งขรณ์วัดทั่ว ไปกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามเอกสาร รวมทั้งชี้แจงทาความเข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องลงในเอกสาร
และการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.2.5 กรณีการขออนุญาตการสร้าง การตั้งวัด โดยส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิ ดชอบประสานการ
ดาเนินการกับผู้ขออนุญาตอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาเป็นระยะเพื่อให้ดาเนินการตามกฎ ระเบียบ และยังมีการ
เข้าไปอยู่ในที่ดินก่อนมีการขออนุ ญาตการพิจารณาอนุญาตให้สร้างวัดมีความรวดเร็ว และมีความถูกต้องตาม
กฎกระทรวง และการยุบวัด การขอรับ พระราชทานวิสุงคามสี มา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จา
พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๙
2. สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
2.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
- ผลการปฏิ บั ติ ง านการรั บ และพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย คาร้ อ ง (ตามมาตรา 12 3) ไม่
เป็ น ไป ตามที่ ก รมกาหนด 42 วั น
2.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.2.1 ติดตามผลผ่ านระบบทะเบียนคาร้ อง ซึ่งเป็ นระบบเตือนให้ พนั กงานตรวจแรงงาน
ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
2.2.2 กรณีมีความยากในการดาเนินการ ให้พนักงานตรวจแรงงานนาเข้าวาระการประชุม
เพื่อทา KM การรับและพิจารณาคาร้อง

-32.2.3 สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกสิ้นเดือน เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน
3. สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
3.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
3.1.1 ภารกิจเตรียมความพร้อมแก่กาลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการจ้าง
งานกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้านการชาระเงินกู้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน ผู้กู้ยังขาดสภาพคล่อง
ด้านการเงินจึงชาระล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) และคาสั่งจ้างงาน
จากนายจ้างลดลงทาให้มีรายได้น้อยลง
3.1.2 ภารกิจความคุมการทางานของคนต่างด้าว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
การใช้ไปของใบอนุญาตทางาน (บต.13) จัดทาทะเบียนคุมยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.3 ภารกิจคุ้มครองคนหางานและศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานฯ เจ้าหน้าที่ผู้ทา
การเปรียบเทียบปรับยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและขาดความชานาญในการรวบรวม
พยานหลักฐาน
3.1.4 ภารกิจการรับชาระเงินค่าธรรมเนียม เงินหลักประกัน เงินเปรียบเทียบปรับ และ
รายได้ต่างๆ ของสานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านเครื่อง EDC , OR Code , Mobile banking และ
Bill Payment ซึ่งการรับเงินของสานักงานจัดหางาน มีหลากหลายช่องทาง หลายประเภท และยังมีผู้มาชาระ
ค่าธรรมเนียมจานวนมาก อาจทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการออกใบเสร็จรับเงิน
3.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จะได้ดาเนินการ ปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กรตามความเสี่ยงที่มีอยู่ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
4. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
4.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
4.1.1 ความล่าช้าในการดาเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ หรือตามระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
4.2.1 การเร่งรัดและควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา
4.2.2 การประสานงาน ข้อมูล/ความรู้ เป็นระบบออนไลน์ (คลินิกกองการอนุญาต)
5. สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
5.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
5.1.1 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและชาวประมงยังมีไม่เพียงพอ
5.1.2 การรับรู้กฎหมายและมาตรการในการทาการประมงของชาวประมงยังไม่ทั่วถึง
5.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน

-45.2.1 มีการเพิ่มแรงจูงใจกับชาวประมงในการเข้ามามีส่วนร่วม มีการเพิ่มความต่อเนื่องใน
การเข้าไปส่งเสริมฯ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามเป้าหมาย
5.2.2 จัดทาเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic ให้มีความเข้าใจง่ายและเผยแพร่ผ่าน
สื่อต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น
5.2.3 มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงชุมชน และชาวประมงแต่ยังไม่ทั่วถึง
6. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
6.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
6.1.1 การบริหารโครงการ/กิจกรรม ยังมีการปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนต่าง ๆ ไปบ้าง แต่
สามารถควบคุมได้
6.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
6.2.1 การติดตามงานในการประชุมประจาเดือนของผู้บริหารและนักวิชาการประจาเดือน
6.2.2 การออกไปติดตามงานในพื้นที่ของอาเภอ
7. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
7.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
7.1.1 การจัดประชุม การอบรม และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7.1.2 การตรวจสอบเอกสารขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทดรองราชการ ในเชิง
ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
7.2.1 การจัดประชุม การอบรม และการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom
7.2.2 กาหนดผู้สอบทานในการตรวจสอบเอกสารขอรับโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้
เงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยั บยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโ รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้
เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารซ้าอีกรอบ
8. สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
8.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
- การให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม จุดบริการที่ 2 ที่ปรึกษากฎหมาย
ไม่ได้เขียนรายละเอียดข้อเท็จจริง ความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และความคิดเห็นของที่ปรึกษากฎหมายให้ชัดเจน
ตามแบบรับเรื่องขอใช้บริการของสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะทาให้มีข้อร้องเรียนในการให้บริการ
และความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการส่งต่อความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เกิดความคลาดเคลื่อนได้
8.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
- กาชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาจุดบริการที่ 1 ให้ตรวจทาน และชี้แจงที่ปรึกษา
กฎหมายให้ดาเนินการตามมาตรฐานของแบบรับเรื่องขอใช้บริการ อีกทั้งกาหนดให้เจ้าหน้าที่และที่ปรึกษากฎหมาย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่กระทรวงยุติธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกาหนด
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9. สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
9.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระหว่างปีมีสหกรณ์แจ้งส่งคืนเงินอุดหนุน
9.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
9.2.1 ให้สหกรณ์แจ้งความประสงค์การขอใช้เงินอุดหนุนอย่างจาเป็น
9.2.2 จัดทาหนังสือหารือแนวทางการการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
9.2.3 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าติดตามผลการเบิกจ่ายรายเดือนอย่างสม่าเสมอ
10. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
10.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.1.1 ในช่วงของการเกิดไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระบาดการดาเนินงาน
โดยเฉพาะการฝึกอบรมไม่สามารถทาได้ และต้องขยายระยะเวลาออกไป
10.1.2 แผนงาน โครงการเก็บรวบรวม ได้มีการขับเคลื่อนหรือทาได้ตามต่ากว่าเป้าหมาย
10.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.2.1 มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้สามารถดาเนินการได้
10.2.2 มีการกากับดู แลต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะมีการสะท้อนปัญหาหรือ
แนวทางปัญหามาจากระดับอาเภอและจังหวัดดาเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน
11. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
11.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
11.1.1 การดาเนินงานเกี่ยวกับด้านงานคดีกลุ่มสืบเสาะและพินิจ กลุ่มคุมความประพฤติ
ยังไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานบุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ขาดการพัฒนาศักยภาพ ขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
11.1.๒ ปริมาณผู้ถูกคุมความประพฤติผิดเงื่อนไขมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
11.1.3 ผู้ต้องขังแทนค่าปรับขาดโอกาสถึงสิทธิ์ของการทางานบริการสังคมแทนค่าปรับ
11.1.4 ขาดการวิเคราะห์และจัดทาฐานข้อมูลผู้ต้องการรับการช่วยเหลือสงเคราะห์
11.1.5 อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่ว นร่ว มในกิจกรรมด้านการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
ประสานงานและสานักงานฯ ด้านกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดมีค่อนข้างน้อย
12. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
12.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
- การดาเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการของหน่ว ยงาน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาและ
งบประมาณที่กาหนด
12.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
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12.2.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ตรงตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด
12.2.2 ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ เข้ารับการอบรม ด้านกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับด้านการเงิน พัสดุ อย่างต่อเนื่อง
13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด
13.1 ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
13.1.1 กิจกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- พื้นที่มีเขตติดกับชายแดนประเทศเมียนมา และขนาดเขตพื้นที่มากทาให้ยากต่อ
การควบคุมได้ทั่วถึง
- มีต่างด้าวลักลอบเข้ามาในพื้นที่
- ในสถานศึกษายังมีนักเรียนบางส่ ว นยังคงไม่ส วมหน้ากากอนามัยและเว้ น
ระยะห่างระหว่างกัน
- นักเรียนลืมสวมหน้ากากอนามัยและไม่ล้างมือก่อนทากิจกรรม
- มีหนังสือสั่งการมาทุกวันและให้ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน การจั ดเตรียมอุปกรณ์ก็
เป็นเรื่องยาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล การหาซื้ออุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันฯก็เป็นเรื่องที่ยาก
13.1.2 กิจกรรมการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ปัญหายาเสพติดยังไม่หมดไปจากชุมชน
- มีเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นผู้ได้รับการบาบัดแล้วหันกลับมาเสพอีก
- เด็กและเยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือต่อ เนื่องจากมีฐานะยากจน ผู้ได้รับการ
บาบัดแล้วไม่มีงานทา จึงหันมาเสพและค้ายา
- กลุ่มเยาวชนและประชาชนยังสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อยู่เสมอ
- ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด
- ยังมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ
13.1.3 กิจกรรมการบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานนโยบายรัฐบาล ตลอดจน
นโยบายของจังหวัด
- งานโครงการนโยบายรัฐบาลและของจังหวัดที่ได้รับการร้องขอมีความเร่งด่วน
ระยะเวลาเตรียมการน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- งบประมาณไม่เพียงพอ มีความจาเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม
เมื่อเกิดโครงการเร่งด่วน เช่น สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงต้องมีมาตรการ
ป้องกันอย่างต่อเนื่อง
- โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลและของจังหวัดที่ช่วยเหลือประชาชนในการลง
พื้นที่เร่งด่วนฉุกเฉิน
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13.1.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
- ยังเกิดการเผาที่ทาให้เกิดหมอกควันและไฟป่า
- อาจทาให้เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากหมอกควันที่เกิดจากการเผา
- ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
13.1.5 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- การจัดเก็บ การขนและการกาจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ อปท. มีประชาชน
นอกเขตพื้นที่ได้นาขยะมูลฝอยมาทิ้งในเขตรับผิดชอบ ทาให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ
- ประชาชนยังขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและวิ ธี
บริหารจัดการขยะอินทรีย์
- ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ อปท. กาหนด
- มีการลั กลอบกาจัดขยะโดยการเผา และลั กลอบนาขยะมาทิ้งโดยไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียม
- ประชาชนยังไม่ปฏิบัติตามกฎ เช่น ไม่ทิ้งขยะลงถัง ไม่เข้าใจการทิ้งขยะที่ถูกวิธี
ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทาให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น
- การเก็บขนขยะมูลฝอยมีความล่าช้า และมีขยะตกค้าง
- เกิดปัญหาขยะล้นเมืองในพื้นที่
13.1.6 กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นๆ
- เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจาถิ่น เกิดขึ้นตามฤดูกาลที่มียุงลายเป็น
พาหะนาโรค จึงจาเป็นที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการระบาดของโรค
- บางพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรค
- จานวนประชากรที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกยังมีจานวนสูงและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น
- ขาดการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง
13.1.7 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าหน้าที่ อปพร. มีน้อยไม่เพียงพอหากต้องออกปฏิบัติภารกิจนอกพื้นที่
- ขาดแคลน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานบางอย่างเสื่อมสภาพตาม
อายุการใช้งาน
- การออกปฏิบัติการช่ว ยเหลื อสาธารณภัยนอกพื้นที่เพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่มี
จานวนน้อยอาจทาให้เกิดความล่าช้าหรือความผิดพลาดได้
- มีวัสดุอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่ต้องจัดหาให้เพียงพอ
- ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสารองจ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่เพียงพอ
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- ในการตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากผู้ประสบภัยธรรมชาติซึ่งต้องดาเนินการ
ตรวจสอบด้วยความรวดเร็วและแม่นยาเพื่อให้ดาเนินการช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วถูกต้อง แต่เนื่องจากจานวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทาให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบและดาเนินการช่วย
- เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบไม่มีเครื่องจับ GPS
- ยังมีผู้ประสบภัยธรรมชาติที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
- ทาให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อนเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติ
13.1.8 กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพสาหรับผู้ป่วยเอดส์
- ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเงินเบี้ยยังชีพตามกาหนดเวลานัดหมาย
- เจ้าหน้าที่มิได้ตรวจ สอบสถานะของบุคคลที่ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ ทาให้มีกรณีจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
- ซักซ้อมทาความเข้าใจให้กับผู้มีสิทธิ ผู้นาชุมชน ส.ท. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ผู้สูงอายุไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในกรณี
ย้ายภูมิลาเนา
- เกิดการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้าซ้อน
- อาจเกิดการสวมสิทธิ์ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ
- ผู้รับเบี้ยยังชีพ/แจ้งสิทธิซ้าซ้อน
- ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องครบถ้วน
- การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน
- ผู้รับเบี้ยยังชีพมีชื่อในทะเบียนบ้านกับที่อยู่อาศัยจริงคนละที่กัน
- กรมบั ญ ชี ก ลางได้ โ อนเงิ น งบประมาณกรณี ที่ มี ก ารเสี ย ชี วิ ต ให้ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่า ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนและไม่มีสานักทะเบียน จึงทาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันที โดย
จะต้องประสานผ่านทาง นายทะเบียนอาเภอเพื่อตรวจสอบสถานะและยืนยันสิทธิ ซึ่งอาจทาให้เกิดความล่าช้า
และส่งผลกระทบกับผู้มีสิทธิ ในการรับเบี้ยยังชีพ
13.1.9 กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
- ในพื้นที่รับผิดชอบมีการเผาป่า/เผาวัส ดุเหลือ ใช้ท างการเกษตรและมีการ
ลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และเจ้าหน้าที่มีปริมาณงานรับผิดชอบมากเกินไป
- ประชาชนเข้าไปหาของป่าและลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

-913.1.10 กิจกรรมด้านกฎหมาย
- หน่วยงานบางแห่งไม่มีนิติกร จึงส่งผลให้ยังขาดความแม่นยา ความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความแม่นยา ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดให้เกิดความผิดพลาดในการ
ทางานได้
13.1.11 กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง
- การก่อสร้างโครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อกาหนดของแบบก่อสร้าง
- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานมีเพียง 1 คน ทาให้การควบคุมงานก่อสร้างหลาย
โครงการอาจดูแล ไม่ทั่วถึงและพื้นที่บางแห่งเป็นภูเขาจึงทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเสียเปรียบผู้รับจ้างได้
- การด าเนิ นงานก่ อ สร้ า งด าเนิ น การด้ว ยความเร่ง ด่ ว น กระชั้น ชิ ด ซึ่ งการ
คานวณราคาประมาณการการงานก่อสร้างขึ้นอยู่กับราคากลางพาณิชย์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ชี้แจงให้ผู้รับจ้างเล็งเห็นคุณภาพของงานที่ทา ซึ่ง
อาจทาให้เกิดความเสียหาย และเกิดความยุ่งยากในการเบิกจ่าย
- ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการตรวจรับงานของช่างให้สอดคล้อง
กับการเบิกจ่าย
13.1.12 กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
- นโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรไม่มีความแน่นอนและบางนโยบาย
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกร
- รู ป แบบการท างานของฝ่ า ยส่ ง เสริ ม การเกษตรเป็ น ไปตามค าสั่ ง ของ
ผู้บังคับบัญชาและสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในชุมชน
13.1.13 กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- มี ค นพิ ก ารบางรายที่ ไ ม่ ด าเนิ น การไปต่ อ บั ต รที่ ห มดอายุ ห รื อ ประสานให้
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดาเนินการแทน เนื่องจากบางรายไม่อยู่ในพื้นที่ โดยไม่
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ คนพิการที่ไม่ดาเนินการต่อบัตรคนพิการที่
หมดอายุ จะระงับการจ่ายเบี้ยความพิการชั่วคราว จนกว่าจะต่ออายุบัตรประจาตัวคนพิการให้เรียบร้อย
13.1.14 กิจกรรมด้านโรงฆ่าสัตว์
- โรงฆ่าสัตว์มีจุดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคสาหรับรถขนสุกรที่เข้ามาใช้บริการโรงฆ่า
สัตว์ก่อนนารถเข้าสู่อาคารโรงฆ่าสัตว์ แต่ยังไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมด จึงยังมีความเสี่ยง ในการนาเชื้อโรคที่
ติดมากับล้อรถขนสุกรมายังอาคารโรงฆ่าสัตว์
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- การพ่นน้ายาฆ่าเชื้อก่อนนาเอารถขนสุกรเข้าสู่อาคารโรงฆ่าสัตว์ไม่สามารถฆ่า
เชื้อโรคได้หมด
13.1.15 กิจกรรมท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต
- เกิดช่องว่างในการทุจริตภายในองค์กรได้จากปัญหาที่ไม่มีผู้เข้ามาตรวจสอบ
หรือตัวบุคลากร ขาดจิตสานึกในวิชาชีพและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยกันตรวจสอบองค์กร
13.1.16 กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
- ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกอาคารต้องขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารได้อย่างไร
13.1.17 กิจกรรมโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจ
ประชาชนยั ง ไม่ มี ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเท่ า ที่ ค วร
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนยังมีหนี้สินนอกระบบ และบางพื้นที่มีสภาพแห้งแล้งขาด
แคลนน้าดื่มอุปโภค – บริโภค ทาให้การทาการเกษตรไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
13.1.18 กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี
- ลูกหนี้ภาษีค้างชาระปีก่อนไม่มาติดต่อชาระภาษี
- ลูกหนี้ภาษีค้างชาระได้รับหนังสือติดตามทวงถามแล้วแต่ยังไม่มาติดต่อชาระภาษี
13.1.19 กิจกรรมงานด้านการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้าบาดาล
- ประชาชนในพื้นที่มีการเจาะหรือใช้น้าบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- บุคลากร/เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาลการดาเนินการถ่ายโอนภารกิจน้าบาดาล
- การขออนุญาตยังมีความล่าช้า เนื่องจากบุคลากร/เจ้าหน้าที่ในกองช่างมี
จานวนน้อย ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรน้าบาดาลการดาเนินการถ่ายโอน
ภารกิจน้าบาดาล
- ประชาชนมีการเจาะบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต
13.1.20 กิจกรรมงานด้านงานพัสดุงานการเงินและบัญชีสถานศึกษา
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะตาแหน่งงานด้านพัสดุ งานการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษา
13.2 การปรับปรุงการควบคุมภายใน
13.2.1 การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
- ตั้งจุดคัดกรองในการเข้าติดต่องานในสถานที่ราชการ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและหากพบบุคคลที่ต้อง
สงสัยแอบข้ามชายแดนให้แจ้ง อสม. หรือผู้นาหมู่บ้านในพื้นที่
- ร่วมมือกับผู้นาหมู่บ้าน อสม.ในพื้นที่ เพื่อกักตัวบุคคลที่มีความเสี่ยง 14 วัน
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- อบรมเพื่อให้ความรู้และวิธีป้องกันเกี่ยวกับโรค COVID - 19
- ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้การป้องกันและการเฝ้าระวังลดต่าลง
- แจ้งผู้ปกครองผ่านไลน์กลุ่มเกี่ยวกับการป้องกัน โรคไวรัสโคโรนา (COVID -19)
ในโรงเรียน และแจ้งให้ผู้ปกครองจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้แก่บุตรหลานของตนเอง
- สอดแทรกความรู้วิธีการดูแลตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในชั้น
เรียน
- ครู มี ก ารตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ นั ก เรี ย นทุ ก เช้ า และกวดขั น ให้ ล้ า งมื อ ก่ อ นเข้ า
โรงเรียน/ทากิจกรรม
- ครูและนักเรียนมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ก่อนเข้าเรียน
- ให้ ผู้ น าชุมชน รพ.สต. และ อสม. ร่ว มกันสอดส่ องดูแลประชาชนภายใน
หมู่บ้านของตนเอง รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคฯ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
13.2.2 การดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- แต่งตั้งคณะทางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด การรณรงค์ การ
ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
- สร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆแบบบูรณาการ
- มีการให้งบประมาณในแต่ละหมู่บ้าน
- มีคณะทางานในการปฏิบัติงานและรณรงค์
- มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและลงพื้นที่ในการรีเอ็กซเรย์
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน ให้เห็นโทษและป้องกันตนเอง
จากยาเสพติด
- จัดทาแผนงาน/โครงการติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดบริเวณที่เป็นจุดพื้นที่เสี่ยงและ
จุดที่มีการรวมตัวของผู้ค้าและผู้เสพ
- ด าเนิ น งานร่ ว มกั บ องค์ ก รต่ า ง ๆ และประชาชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
ทัศนคติและแนวความคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ใช่มอบให้เป็น
หน้าที่ของ อปท. เท่านั้น
- นาเรียนผู้บริหารกาหนดแผนงานโครงการ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อ
อนุมัติงบประมาณในการดาเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- แต่งตั้งคณะกรรมการทางานในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
13.2.3 การบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานนโยบายรัฐบาล ตลอดจนนโยบาย
ของจังหวัด
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- สรุปสถิติข้อมูลโครงการสนับสนุนที่ผ่านมา เสนอแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามอานาจหน้าที่
- ปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการที่ เกี่ยวกับงานพัสดุ
และการเบิกจ่าย
- สรุปสถิติและประมาณการวงเงินงบประมาณ และเสนอแนวทางพิจารณา
บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีตามอานาจหน้าที่ให้ครอบคลุม
13.2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
- จัดทาแผนป้องกันและควบคุมหมอกควันที่เกิดจากการเผา โดยกาชับให้ทุก
ส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ประชาสั ม พัน ธ์ แจ้ ง ให้ ป ระชาชนถือ ปฏิ บั ติต ามหนั งสื อ สั่ ง การของจั งหวั ด
เชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
- แจ้งประชาสัมพันธ์การห้ามเผาเด็ดขาดโดยกาหนดมาตรการลงโทษแก่ผู้เผา
- ประชาสั มพันธ์การงดเผาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องมาตรการทางกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดต่อผู้ฝ่าฝืนคาสั่งจังหวัดเชียงใหม่
- จั ด สายตรวจเคลื่ อ นที่ โ ดยใช้ อปพร. ซึ่ ง อยู่ ใ นชุม ชน ร่ ว มตรวจสอบและ
ตักเตือนหากพบการเผาที่ทาให้เกิดหมอกควัน
13.2.5 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- จัดให้มีการประชุมหรือประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนนอกเขตพื้นที่ เพื่อมิให้นา
ขยะมูลฝอยมาทิ้งภายในเขตรับผิดชอบ
- มีกิจกรรมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์
- การบารุงรักษาซ่อมแซมยานพาหนะรถจัดเก็บขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
- ดาเนินการจ้างเหมาเก็บขนขยะและกาจัดขยะในพื้นที่
- ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนในการแยกขยะ และจัดการกับขยะ
- การจัดให้มีมาตรการในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการจัดทาโครงการลด
คัดแยกขยะโดยวิธีการต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์
13.2.6 การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
- มีการจัดกิจกรรมการสารวจและกาจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
- มีการแจกทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย
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- ออกปฏิบัติงานควบคุมโรคไข้เลือดออกในกรณีเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง รอบสอง
หลังจากรอบแรก 7 - 14 วัน
- มีการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค
- ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออก
- ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
- มีการบูรณาการการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่โดยทุกภาคส่วน
- มี ก ารประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มในการป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกร่ ว มกั บ
เครือข่ายทุกภาคส่วน อย่างต่อเนื่อง
- จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ใช้การควบคุมป้องกันโรคให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
13.2.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การสร้างเครือข่ายที่มาจากภาคประชาชนหรือหน่วยงานอื่น
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน
- จัดหาอปพร. เพิ่มหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาร่วมปฏิบัติภารกิจ
- จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ และควบคุมตรวจสอบอยู่เป็นประจา
- ตั้งคณะทางานสารวจความเสียหายประชาชนเสียชีวิตกี่คนสูญหายกี่คน อยู่ใน
พื้นที่ติดต่อยากกี่คน และในพื้นที่ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้กี่คน
- จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพิ่มเติมนาเรื่องเข้าสภาขอจ่ายขาดเงิน
สะสม
- จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการเกษตร ด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และสารวจช่วยเหลือป้องกันกาจัดศัตรูพืช
- ขอความร่ ว มมื อ จากส านั ก งานเกษตรจั ง หวั ด /อ าเภอ ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว ม
ตรวจสอบพื้นที่ความเสียหาย
- การตรวจสอบพื้นที่ต้องตรวจสอบทุกคนให้มีข้อ มูลตรงกับข้อมูลที่ขอความ
ช่วยเหลือ
13.2.8 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เพื่อการยั งชี พ
สาหรับผู้ป่วยเอดส์
- ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
- ประสานไปยังทะเบียนกลางอาเภอขอให้ช่วยตรวจสอบสถานะ ภาพของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ว่าเสียชีวิตหรือมีการย้ายที่อยู่ในแต่ละเดือน
- ประสานงานกับผู้นาหมู่บ้านในการสารวจข้อมูลผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน
- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร/การมอบอานาจในการ
รับเงินเบี้ยยังชีพ
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- ทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
- ประสานการประชาสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ น าชุ ม ชนในการสร้ า งความเข้ า ใจและ
ตรวจสอบผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ทุกเดือน
- การตรวจสอบข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพกับฐานทะเบียนราษฎร์อาเภอ
- ปรังปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
- กาชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพเป็นประจาทุกเดือน
- ทาหนังสือรายงานข้อมูลถึงผู้กากับดูแลตามขั้นตอน
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินผ่าน
บัญชีธนาคาร
- ทาหนังสือขอความร่วมมือไปยังสานักทะเบียนให้ช่วยตรวจสอบสถานะภาพ
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ว่าเสียชีวิต หรือมีการย้ายที่อยู่ในแต่ละเดือน
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ กรณีผู้สูงอายุแจ้งย้ ายภูมิลาเนาให้แจ้งการ
ย้ายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แนะนาแนวทางการขอขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ ณ ภูมิลาเนาใหม่
13.2.9 กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
- จั ด สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละกิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชนในพื้ น ที่
ตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยลดปัญหาโลกร้อน
- จัดตั้งศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งหมอกควันและไฟป่า
- จัดให้มีแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
- จัดทาโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการเผาเศษวัสดุของเกษตรกร
13.2.10 กิจกรรมด้านกฎหมาย
- ให้ มี ก ารส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้า ประชุ ม สั ม มนาและฝึ ก อบรมความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
- กาชับให้มีการศึกษากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพิ่มเติม
13.2.11 กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง
- จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน และให้ได้รับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหาร
จัดการเป็นไปตามระเบียบ
- มีการมอบหมายงาน การปฏิบัติง าน และการฝึ กอบรมการคานวณราคา
ประมาณการงานก่อสร้างในพื้นที่อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
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ลายลักษณ์อักษร
- ส่ ง เสริ มและพั ฒ นาบุ คลากรให้ เ ข้ า รับ การฝึ กอบรม เพื่ อ เพิ่ ม พูน ทั กษะทั้ ง
ทางด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติงานในโอกาสต่อๆ ไป
- ส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยู่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมทักษะในการปฏิบัติงาน
ในโอกาสต่อ ๆ ไป
- ปรับปรุงกิจกรรมการคานวณราคาประมาณการงานก่อสร้างโดยนาเทคโนโลยี
โปรมแกรม BOQ (Bill of Quantities) เพื่อช่วยให้การประประมาณราคางานรวดเร็วแล้ว แม่นยา และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
13.2.12 กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรเป็นฝ่ายที่ก่อตั้งมาใหม่รูปแบบการปฏิบัติงานยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจนการปฏิบัติงานเป็นไปตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาตามนโยบายมาจากรัฐบาล กรมส่งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในพื้นที่
- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้มีรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมและเข้ากับบริบทของชุมชน
13.2.13 กิจกรรมงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- ก่อนสิ้นปีงบประมาณนักพัฒนาชุมชน จะดาเนินการตรวจสอบบัตรคนพิการ
หากพบว่าบัตรคนพิการหมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุแล้วจะแจ้งให้คนพิการทราบเพื่อไปต่ออายุบัตรด้วยตนเอง
หรือมอบให้นักพัฒนาชุมชนไปดาเนินการเพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่คนพิการ
- จัดทาทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวันออกบัตรและวัน
หมดอายุของบัตรประจาตัวคนพิการได้อย่างถูกต้อง
13.2.14 กิจกรรมด้านโรงฆ่าสัตว์
- มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนาในการพ่นน้ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนนารถขนสุกรเข้ามายัง
อาคารโรงฆ่าสัตว์
- สร้างบ่อน้ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์เพื่อ ให้รถขนสุกรได้ทา
การฆ่าเชื้อโรคก่อน นารถเข้าบริเวณอาคารโรงฆ่าสัตว์
13.2.15 กิจกรรมท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต
- มี ก ารก าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี แ ละมี ก ารมอบหมายจาก
ผู้บริหารอย่างเป็นทางการด้วยการจัดทาแผนป้องกันการทุจริต
- ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควบคุ ม ดู แลให้ มี ก ารประสานการจั ด ท าแผนการป้ อ งกั น ฯ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
- สร้างจิตสานึกที่ดีให้ความสาคัญมีการตรวจสอบที่จริงจัง ดาเนินการโครงการ
อบรมคุณธรรมและจริยธรรม
13.2.16 กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
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- ลดความเสี่ยงโดยการประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างว่าต้องทาอย่างไรในการขออนุญาต
ก่อสร้างและต้องใช้เอกสารอะไรในการประกอบขออนุญาตก่อสร้างและผลกระทบของการไม่มาขออนุญาต
13.2.17 กิจกรรมโครงการพื้นฟูเศรษฐกิจ
- ตั้ ง งบประมาณของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เพื่ อช่ ว ยเหลื อผู้ ที่ มีค วาม
เดือดร้อน
- พนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในด้านต่างๆ
- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงาน
อย่ างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิบั ติต้องติดตามกากับดูแลและเพื่อให้งานของส่ วนสวัส ดิการสั งคมมีการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และตรวจสอบทุกเดือน
13.2.18 กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี
- ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมลูกหนี้
- จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายไตรมาสเพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบและการ
ทวงชาระหนี้ที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของทะเบียนคุมลูกหนี้และยอดคงเหลือของงบ
การเงิน
- กาชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชาระภาษีว่ามีรายใดค้าง
ชาระภาษีบ้าง แล้วทาหนังสือติดตามทวงถามเป็นประจาทุกเดือน
- เพิ่มช่องทางการติดตามทวงถามโดยการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของ
ลูกหนี้ภาษี
13.2.19 กิจกรรมงานด้านการขออนุญาตเจาะหรือใช้น้าบาดาล
- มีการมอบหมายบุคลากร/เจ้าหน้ าที่ด าเนิน การตรวจสอบเอกสารที่แนบ
สถานที่ขออนุญาต และตรวจสอบความถูกต้องในการขออนุญาตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ.
2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มีการตรวจสอบจากผู้บริหารตามลาดับขั้น มีการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การขออนุญาตเจาะ หรือใช้น้าบาดาลแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
- จัดส่งบุคลากร/เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในหลักสูตรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
- การประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนให้ความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาต
เจาะน้าบาดาล และขออนุญาตใช้น้าบาดาล ระเบียบ ข้อกาหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
13.2.20 กิจกรรมงานด้านงานพัสดุงานการเงินและบัญชีสถานศึกษา
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- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยให้ศึกษาข้อมูลด้านระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ งานการเงินและบัญชีสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
จากภายในองค์กร และนอกองค์กร
- ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง คอยเรียนรู้และศึกษาระเบียบงานพัสดุ งาน
การเงิน และบัญชี สถานศึกษา กับหน่วยงานพัสดุและการเงินอย่างสม่าเสมอ
- ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง

แบบ ปค. 4
จังหวัดชียงใหม่
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นใน 1.1 จังหวัดเชียงใหม่มีการกาหนดนโยบายตาม
คุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานยึดมั่น
ใน ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม
1.2 ผู้กากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็น 1.2 จังหวัดเชียงใหม่มีการบริหารจัดการที่สามารถ
ถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กากับ ตรวจสอบได้ มี ก ารสอบทานการบริ ห ารของฝ่ า ย
ดูแลให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการควบคุมภายใน บริหารรวมถึงมีการประเมินและติดตาม กากับดูแลให้
รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
มีก ารพั ฒ นาหรือ ปรั บปรุ งการควบคุม ภายในอย่ า ง
สม่าเสมอ
1.3 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจั ดให้ มีโครงสร้าง 1.3 จังหวัดเชียงใหม่มีการกาหนดโครงสร้างการ
องค์ ก ร สายการบั ง คั บ บั ญ ชา อ านาจหน้ า ที่ ค วาม บริหารตามสายการบังคับบัญชารวมถึงการมอบหมาย
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
หน่ว ยงานของรัฐ ภายใต้การกากับดูแลของผู้กากับ
ดูแล
1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน 1.4 จังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมให้ส่วนราชการ
การสร้ า งแรงจู ง ใจ พั ฒ นาและรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี พั ฒ นาบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานของรัฐ
1.5 หน่วยงานของรัฐกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ 1.5 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการ
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ จั ด ท าค าสั่ ง มอบหมายงานให้ กั บ บุ ค ลากรอย่ า ง
การควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง เหมาะสมพร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรรับทราบและถือ
หน่วยงานของรัฐ
ปฏิ บัติ โดยมีก ารควบคุ มก ากั บดู แลการปฏิบั ติง าน
ภายในหน่วยงานให้เป็นตามระบบการควบคุมภายใน
ที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุม จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ทุ ก
ภ า ย ใ น ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ กิจกรรมโดยจังหวัดเชียงใหม่ได้กาหนดให้ส่วนราชการ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก รได้ อ ย่ า งชั ด เจน และเพี ย ง มีส่ วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
พอที่ จ ะสามารถระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เกิดขึ้น ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งมี
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
การกาหนดแนวทางแก้ไขตามความสาคัญเร่งด่วน
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ทั้ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ และวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเพื่ อ
กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์
2.4 หน่ ว ยงานของรั ฐ ระบุ แ ละประเมิ น การ
เปลี่ ย นแปลงที่อาจมีผ ลกระทบอย่ างมีนั ย ส าคัญต่ อ
ระบบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ 3.1 บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกาหนด
ควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้ กิจกรรมการควบคุมตามภารกิจอย่างเหมาะสมและ
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เพีย งพอตามวัต ถุป ระสงค์ของการควบคุ มให้ อ ยู่ใ น
ระดับที่ยอมรับได้
3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการ 3.2 ได้มีการกาหนด Application ต่าง ๆ ใช้ใน
ควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ การประสานงานติดต่อระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
และติดตามงานต่ าง ๆ ให้ มีประสิ ทธิภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผล
3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม
โดยก าหนดไว้ น โยบาย ประกอบด้ ว ยผลส าเร็ จ ที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 หน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าหรื อ จั ด หาและใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่
มี ต่ อ การควบคุ ม ภายใน ซึ่ ง มี ค วามจ าเป็ น ในการ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามการควบคุ ม ภายในที่
กาหนด
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
บุ คคลภายนอก เกี่ย วกับ เรื่ อ งที่มีผ ลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด

3.3 มีการกาหนดหน้ าที่แ ละความรั บผิ ดชอบไว้
เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และมี ก ารแจ้ ง เวี ย นการ
มอบหมายหน้าที่ให้ทราบทั่วกัน
จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่าง
พอเพียง เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่อง
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
5. กิจกรรมติดตามผล
5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดาเนินการ
ประเมิ น ระหว่ า งการปฏิ บั ติ ง าน และหรื อ การ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กาหนดเพื่อให้เกิดความ
มั่น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามองค์ ป ระกอบของการ
ควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

การการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ กรณี ผ ลการด าเนิ น งานไม่
เป็นไปตามแผนมีการดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุง โดย
ทันที โดยกาหนดให้ส่วนราชการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง กรณีข้อบกพร่อง ให้มี
5.2 หน่ วยงานของรั ฐประเมินผลและสื่อสาร การปรับปรุงกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงทันที
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทั น เวลาต่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารและผู้ ก ากั บ ดู แ ลเพื่ อ ให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
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ผลการประเมินโดยรวม
จังหวัดเชียงใหม่มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กาหนด ยังมีจุดอ่อนที่ต้องกาหนดปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน อาทิ
1. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
การควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอ มีการประเมินความเสี่ยงในจุดที่มีความสาคัญ มีกิจกรรมการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม มีการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารหลากหลายช่องทางที่มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมี
การติดตามประเมิน ผลอย่างต่อเนื่ องและชัดเจน เพื่อให้ การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามผล ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
ทาให้การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้ดาเนินการจัดทาคาสั่ง
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติได้มีการศึกษา กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเพื่อ
ปฏิ บั ติต ามอย่ างเคร่ ง ครั ด ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ ากลุ่ มฯ หั ว หน้า งานและเจ้า หน้า ที่ ทุก ระดั บ มีค วามตระหนั ก
รับผิดชอบงานในหน้าที่ มีการกาหนดจุดเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีการติดตามผล รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
มี โ ครงสร้ า งการควบคุ ม ภายในครบทั้ ง 5 องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน
มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบาง
กิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้
กาหนดวิธีการและแผนการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว
4. สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหน่วยงาน ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ เป็นตัวกาหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน
มีการกาหนดจุดเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ
และการสื่ อสารประชาสั มพัน ธ์ ให้ ผู้ ที่เกี่ย วข้องทราบ รวมถึง มีการติดตามประเมินผล เพื่อนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
5. สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
มีโ ครงสร้ างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ ประกอบของการควบคุม ภายในหรื อการ
ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในของกระทรวงการคลังมีการควบคุมที่เพียงพอ
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และมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ควรมีการติดต่อสื่อสารภายนอกองค์กรที่มีผลทาให้การปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงข้อจากัดด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้ง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการ
ควบคุมเป็นการตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสามารถทาให้การ
ปฏิ บั ติ งานขององค์ก รประสิ ทธิ ภ าพและสั มฤทธิ์ ผ ล มี การปฏิบั ติ ตามระเบีย บ กฎหมาย และข้ อบั งคั บ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
7. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม
จะดาเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางาน ทุกฝ่ายของหน่วยงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลด
การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
8. สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
มี โ ครงสร้ า งการควบคุ ม ภายในครบ
๕ องค์ ป ระกอบเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 ของกระทรวงการคลัง และมีกิจกรรมการควบคุมมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตาม
สมควร แต่อย่างไรก็ยังต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้
9. สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
มีผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ดี
10. สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทา
ให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ
ควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว
11. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานมีองค์ประกอบการควบคุมภายในของหน่วยงานครบทุกองค์ประกอบ ที่สามารถ
ควบคุมภายในได้ในระดับที่ป้องกันความเสี่ยงได้ และหากมีข้อเสียหายที่ระบบการจัดการที่สามารถจะจัดการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ระบบควบคุมภายในของหน่วยงานยังมีการสื่อสารถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติได้รับ
ทราบและเข้าใจร่วมกันในทุกระดับ
12. สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
- มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ
- การควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
- มีการควบคุมเพียงพอ และมีประสิทธิผล
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13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 211 แห่ง ประกอบด้วย
องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตาบล 116 แห่ง
และองค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นต าบล 89 แห่ ง มี โ ครงสร้ า งเป็ น ไปตามมาตรฐานการควบคุ ม ภายในครบ5
องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 แต่อย่างไรก็ตาม ภารกิจตามแผนการดาเนินการที่สาคัญ บางภารกิจต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม
ภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว

สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยำยน ๒๕๖๔
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
ควำมเสี่ยง
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
1. สำนักงำน
- การจัดส่งเอกสารล่าช้า - ประสานวัดที่ขอรับเงิน
พระพุทธศำสนำจังหวัด
- บางวัดที่ได้รับเงิน
อุดหนุน ฯ ซึ่งหากพบว่า
เชียงใหม่
อุดหนุน ฯ ไม่สอดคล้อง
ปัญหาของวัดที่ขอรับ
กับปัญหาที่เปลี่ยนแปลง
เงินอุดหนุน ฯ มีการ
1.๑. กระบวนงานการ
ไป
เปลี่ยนแปลงไป ให้
เบิกจ่ายงบประมาณ
ดาเนินการแจ้ง
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
วัตถุประสงค์
แห่งชาติเพื่อพิจารณา
- เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
โดยเร็ว
งบประมาณ(เงินอุดหนุน
- นาเรื่องการใช้จ่ายเงิน
เฉพาะกิจ) ประจาปี
อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์
งบประมาณที่จัดสรร
วัดเข้าสู่วาระการ
ให้แก่วัดที่ขอรับเงิน
ประชุมของคณะสงฆ์
อุดหนุนฯ เป็นไปตาม
จังหวัดเชียงใหม่ และ
ระเบียบของทางราชการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบตรวจสอบ
และกากับติดตามอย่าง
เคร่งครัด

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่ งได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

การจัดส่งเอกสารหลักฐาน - มีการจัดประชุมทา
สานักงานพระพุทธศาสนา
เพื่อเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน
ความเข้าใจกับเจ้า
จังหวัดเชียงใหม่/
และมีความเข้าใจ
อาวาส ไวยาวัจกร
30 กันยายน 256๔
คลาดเคลื่อน
และผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ประจาปีงบประมาณที่
จัดสรรให้แก่วัดที่ขอรับ
เงินอุดหนุนฯ เป็นไป
ตามระเบียบของทาง
ราชการ และให้
เจ้าหน้าที่ตดิ ตามลง
พื้นที่วัดที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณอย่าง
ใกล้ชิด
- มีการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ(เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ)

๒
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
ควำมเสี่ยง
กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่
กำรประเมินผลกำร
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
ควบคุมภำยใน
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.๒. กระบวนงำนกำรขอ - กรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ราย - ขอความอนุเคราะห์
- เอกสารรายงานผลการ
อนุญำตสร้ำงวัด
เอกชน) ไม่สมบูรณ์ เช่น
สานักงานที่ดินจังหวัด
ตรวจสอบ
ผู้มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์รวม
หรือสานักงานที่ดิน
- เอกสารรายงานการ
วัตถุประสงค์
เสียชีวิต แต่ไม่ได้ตั้ง
จังหวัดสาขา ตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการ
- เพื่อให้การพิจารณา
ผู้จัดการมรดก หรือโอน
ภาระผูกพัน และ
หมู่บ้าน และรายงานผล
อนุญาตให้สร้างวัดมีความ
กรรมสิทธิ์ให้ผู้มสี ิทธิ์
กรรมสิทธิ์สมบูรณ์
การประชาคมหมู่บ้าน
รวดเร็วและมีความ
สมบูรณ์
- ให้ผู้ขออนุญาตสร้างวัด
เอกสารรายงานการ
ถูกต้องตามกฎกระทรวง - การพิพาท คัดค้านการ
ดาเนินการ ประสาน ๑.
ประชุมสภาท้องถิ่น
การสร้าง การตั้ง การรวม
สร้างวัดของประชาชน
เจ้าหน้าที่ปกครอง
- ตรวจสอบจากการนา
- การย้าย และการยุบวัด
ในพื้นที่
(ผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อจัด
ฝากเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
การขอรับ พระราชทาน - การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ประชุมชี้แจงและจัดทา
ของวัด
วิสุงคามสีมา และการยก
ให้แก่วัด ภายใน ๙๐ วัน
ประชาคมหมู่บ้าน ๒.
วัดร้างขึ้นเป็นวัดมี
เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้ว
สภาท้องถิ่น เพื่อ
พระภิกษุอยู่จาพรรษา
พิจารณาให้ความ
พ.ศ. ๒๕๕๙
เห็นชอบ หรือพิจารณา
แก้ไขปัญหาให้เกิดความ
สงบเรียบร้อย
- มีหนังสือแจ้งผู้ขอ
อนุญาตสร้างวัด ให้
ดาเนินการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัด

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

- การจัดการข้อพิพาท
และปัญหาความขัดแย้ง
ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
- ผู้ขออนุญาตสร้างวัด
ไม่ได้ดาเนินการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัด
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด

- บูรณาการผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสงฆ์
และฝ่ายบ้านเมือง เพื่อ
ไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อสรุป
- กาหนดกรอบเวลา
(ภายใน ๙๐ วัน) เพื่อ
สอบถามผลการ
ดาเนินการ

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่/
30 กันยายน 256๔

๓
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.3 กระบวนกำรจัดเก็บ
ค่ำเช่ำที่ดินวัดร้ำง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เช่าที่ดินวัด
ร้างศาสนสมบัติกลางมา
ชาระค่าเช่าที่ดินวัด
ร้างศาสนสมบัติกลาง
ครบถ้วน ทุกราย

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

- มีหนี้ค้างชาระที่ไม่
ปรากฏรายละเอียดมา
ตั้งแต่ขณะรับโอน
ภารกิจงานมาจาก
กรมการศาสนา
- สัญญาผู้เช่าเกิดการสูญ
หายเนื่องจากไม่มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลแบบ
อิเล็คทรอนิกส์

- จัดทาบัญชีการชาระค่า
เช่าที่ดินวัดร้าง
- รายงานกรณีหนี้ค้าง
ชาระที่ไม่ปรากฏ
รายละเอียดการเช่าให้
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
แห่งชาติทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ไข

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่ งได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

- ผู้เช่าที่ดินวัดร้างศาสน
สมบัติกลางบางรายไม่
มาชาระค่าเช่าที่ดินวัด
ร้างศาสนสมบัติกลาง
- สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา
ทาให้ผู้เช่าบางรายขาด
รายได้ไม่มีเงินชาระค่า
เช่า

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่
ติดตามผู้เช่าที่ดินวัด
ร้างศาสนสมบัติกลางมา
ชาระค่าเช่าที่ดินวัด
ร้างศาสนสมบัติกลาง
ครบถ้วน
- จัดทาระบบการเก็บ
ข้อมูลผู้เช่าเป็นแบบ
อิเล็คทรอนิกส์รวมถึง
การออกใบเสร็จรับเงิน

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่/
30 กันยายน 256๔

๔
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
ควำมเสี่ยง
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.4 กระบวนกำรจัด
ที่ดินวัดร้างที่อยู่ใกล้
ประโยชน์ที่ดินวัดร้ำง
สถานที่สาคัญ แหล่ง
เศรษฐกิจ หรือย่านชุมชน
มีจานวนน้อยและมีผเู้ ช่า
แล้วทั้งหมด แต่ยังเหลือ
ที่ดินวัดร้างจานวนมากที่
วัตถุประสงค์
ไม่ได้จัดประโยชน์เนื่องจาก
- เพื่อให้การจัดประโยชน์ - เป็นทีด่ ินที่ไม่มี ทางออก
ที่ดินวัดร้าง เป็นไปตาม
สู่ทางสาธารณะ
ระเบียบของทางราชการ - ประชาชนมีความเชื่อว่า
และเกิดประโยชน์
ไม่ควรทาประโยชน์ใน
ที่ดินวัดร้าง
- ที่ดินวัดร้างมีซาก
โบราณสถานเต็มทั้ง
แปลง
- ที่ดนิ วัดร้างกรม
ศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน
โบราณสถานเต็มทั้ง
แปลง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

- มีการดาเนินการสารวจ
ที่ตั้งของที่ดินวัดร้าง ที่
สามารถนาจัด
ประโยชน์ได้ ขยายไป
ยังอาเภอใกล้เคียง
- ประกาศ และ
ประชาสัมพันธ์หาผู้เช่า
ที่ดินวัดร้างที่ทาการ
สารวจ แปลงที่
พิจารณาเห็นว่าไม่มี
ปัญหา และสามารถจัด
ประโยชน์ได้

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่ งได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

- ผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดิน
วัดร้างไม่ทราบข้อมูล
พิกัดและพื้นที่ที่ชัดเจน
- ชาวบ้านในชุมชนบาง
แห่งมีการคัดค้านการ
เข้าทาประโยชน์ในพื้นที่
วัดร้างบางแปลง

- มีการสารวจและจัดทา
ทะเบียนที่ตั้งของที่ดิน
วัดร้างที่ยังไม่มีการจัด
ประโยชน์ และที่มี
เอกสารสิทธิ์ประเภท
โฉนดที่ดิน สามารถที่จะ
ทาการประกาศเพื่อหาผู้
เช่าได้
ลงพื้นที่ทาความเข้าใจ
กับคนในชุมชน กรณีมี
ข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดประโยชน์ที่ดินวัด

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่/
30 กันยายน 256๔

๕
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.5 กระบวนกำรงำนนิตย
ภัตพระสังฆำธิกำร
- กำรขอรับเงินอุดหนุน
นิตยภัต
- กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน
นิตยภัต

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ความเสีย่ งลดลงแต่ยัง
นิตยภัตมีความผิดพลาด
ผู้รับผิดชอบประสานเจ้า ปรากฎ
เนื่องจากจะต้องงดจ่ายแก่
คณะผู้ปกครองสงฆ์เพื่อ
พระสังฆาธิการที่พ้น
ดาเนินการให้รวดเร็ว
ตาแหน่ง เช่น ลาสิกขา
- การนาเรื่องการเบิก
มรณภาพ หรือลาออกจาก
จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต
ตาแหน่ง เป็นต้น แต่การ
เข้าสู่ที่ประชุม
วัตถุประสงค์
แจ้งการพ้นของพระสังฆาธิ
ประจาเดือนของ
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน การ มีความล่าช้า หรือ
เลขานุการเจ้าคณะ
อุดหนุนนิตยภัตเป็นไป บางเดือนไม่แจ้งข้อมูลพ้น
อาเภอทุกอาเภอ
ตามแผนการเบิกจ่าย
ตาแหน่งทาให้การเบิก
เพื่อสร้างความเข้าใจใน
งบประมาณรายจ่ายของ จ่ายเงินบางเดือนเกิดความ
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน
ผิดพลาด และต้องมีการ
สานักงาน
เบิกเงินส่งคืนเงิน
- จัดทาแนวปฏิบัติการ
เบิกจ่ายเงินนิตยภัต
แจ้งคณะสงฆ์

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
นิตยภัตมีความผิดพลาด
เนื่องจากจะต้อง งดจ่ายแก่
พระสังฆาธิการที่พ้น
ตาแหน่ง เช่น ลาสิกขา
มรณภาพ หรือลาออกจาก
ตาแหน่ง เป็นต้น แต่การ
แจ้งการพ้นของพระสังฆาธิ
การ มีความล่าช้า หรือ
บางเดือนไม่แจ้งข้อมูลพ้น
ตาแหน่งทาให้การเบิก
จ่ายเงินบางเดือนเกิดความ
ผิดพลาด และต้องมีการ
เบิกเงินส่งคืนเงิน

- ส่งรายละเอียดการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัตร
ประจาเดือนให้
เลขานุการเจ้าคณะ
อาเภอทุกอาเภอ
ตรวจสอบก่อนเบิกจ่าย

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่/
30 กันยายน 256๔

๖
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
1.6. กระบวนกำรรับเรื่อง
ร้องเรียน ระหว่ำง
ประชำชน วัดและคณะ
สงฆ์
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การร้องเรียน
ต่างๆ ได้รับการแก้ไข
และได้รับข้อยุติ
- เพื่อให้การรับเรื่อง
ร้องเรียนเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและสามารถให้
ความเป็นธรรมแก่ทั้งสอง
ฝ่ายได้

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

-

-

-

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

- -เรื่องร้องเรียนบางเรื่อง - จัดทาทะเบียนควบคุม
สานักงานพระพุทธศาสนา
เกี่ยวข้องด้วยข้อ
เรื่องร้องเรียน
จังหวัดเชียงใหม่/
กฎหมายและอานาจ
- กาหนดแนวทางปฏิบัติ
30 กันยายน 2564
ความรับผิดชอบของ
ให้มีการรับเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานราชการอื่นๆ
ไว้ในเบือ้ งต้นก่อน พร้อม
ทาให้ผลการดาเนินงาน
ทั้งขอให้ผู้ร้องเรียนจัดส่ง
มีความล่าช้า
คาร้องในรูปแบบเอกสาร
- ผู้ที่โทรศัพท์มาร้องเรียน
มายัง สนง.พศจ.
ได้แอบอ้างตัวเป็นบุคคล เชียงใหม่ อีกครั้ง เพื่อ
อื่น ซึ่งผู้นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่
เป็นหลักฐานยืนยันการมี
ประสงค์จะร้องเรียน
ตัวตนของผู้ร้องเรียน
หรือไม่ได้รู้เห็นกับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้น

๗
ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สาคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
๒. สำนักงำนสวัสดิกำร
และคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดเชียงใหม่
๒.๑ การรับและพิจารณา
วินิจฉัยคาร้อง (ตามมาตรา
๑๒๓) แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541
วัตถุประสงค์กำรควบคุม
- เพื่อให้การรับคาร้องและ
พิจารณาวินิจฉัยคาร้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการที่กรม
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกาหนด คือ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 42 วัน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ความเสี่ยง

- ผลการปฏิบตั ิ งานไม่
เป็นไปตามระยะเวลา
42 วัน ที่กรมฯ ได้
กาหนดมาตรฐานไว้

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- ระเบียบและแนวปฏิบัติ
ของการรับคาร้องและ
วินิจฉัยคาร้อง ตาม
พระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่ง
เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตรวจ
แรงงาน

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. ติดตามผลการ
- ผลการปฏิบตั ิงานรับและ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
พิจารณาคาร้องไม่เป็นไป
ตรวจแรงงานที่รับคาร้องฯ
ตามทีก่ รมฯกาหนด 42
และดาเนินการจนแล้ว
วัน จานวน 147 เรื่อง
เสร็จภายใน 42 วันผ่าน
คิดเป็นร้อยละ 29.76
ระบบทะเบียนคาร้อง ซึ่ง
จากคาร้องทั้งหมดใน
เป็นระบบสารสนเทศของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
สานักงานฯ
2564 จานวน 494
๒. นาเรื่องที่ไม่สามารถ
เรื่อง
ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
กาหนด เข้าสู่วาระการ
ประชุมเพื่อทา KM
3. กรณีมีความยากในการ
แสวงหาข้อเท็จจริงจนไม่
สามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 42 วัน
สามารถขอขยายเวลาและ
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน ตาม
กฎหมายได้

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/กาหนดเสร็จ

1. ติดตามผลผ่านระบบ
ทะเบียนคาร้อง ซึ่งเป็น
ระบบเตือนให้พนักงาน
ตรวจแรงงานดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. สรุปผลการปฏิบัติงาน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ทุกสิ้นเดือน เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานตรวจแรงงาน

กลุ่มงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 1
และพื้นที่ 2 สานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
30 ก.ย. 2564

๘
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
3. สำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัดเชียงใหม่

ควำมเสี่ยง

1. ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
2. การรวบรวม
3.1 ฝ่ำยตรวจและ
พยานหลักฐานไม่
คุ้มครองคนหำงำนและ
สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน
ศูนย์ร่วมบริกำรช่วยเหลือ
3. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
แรงงำนฯ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบปรับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้
ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารจัดการการทางาน
ของคนต่างด้าว กฎหมาย
ว่าด้วยการจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการลงโทษ

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

1. มีการประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
2. ปรึกษาขอคาแนะนาผู้มี
ความรู้ ความชานาญ
3. จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติ

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

1.เพียงพอ
2. เห็นควรมีการจัด
กิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
2. เจ้าหน้าที่ขาดความ
ชานาญในการรวบรวม
พยานหลักฐาน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. จัดให้มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานทุกวัน
ภายหลังเลิกงาน

ฝ่ายตรวจและคุ้มครอง
คนหางานและศูนย์ร่วม
บริการช่วยเหลือแรงงานฯ
สานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่

๙
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
3.2 ฝ่ำยงำนควบคุม
กำรทำงำนของคนต่ำง
ด้ำว

ควำมเสี่ยง

การควบคุมการใช้เล่ม
ใบอนุญาตทางาน (บต.13)
เกิดการสูญหายและมีการ
การจัดทาทะเบียนคุมไม่
การควบคุมการใช้เล่ม ถูกต้อง ครบถ้วน
ใบอนุญาตทางาน (บต.
การจัดเก็บเล่มใบอนุญาต
13)
ทางานให้อยู่ในที่ปลอดภัย

กำรควบคุมภำย
ในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1.การมีจัดทาทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายและการใช้ไป
ของเล่มใบอนุญาตทางาน
(บต.13)

1.มีการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายและการใช้ไปของ
เล่มใบอนุญาตทางาน(บต.
13)

1.เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
ไม่ได้ควบคุมการใช้เล่ม
ใบอนุญาตทางาน (บต.13)
และการจัดทาทะเบียนคุม
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

2.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ 2.มีการบันทึกทะเบียนคุม
ผู้รับผิดชอบในการ
การเบิกจ่ายเล่มใบอนุญาต
ตรวจสอบการใช้ไปของเล่ม ทางาน (บต.13)
ใบอนุญาตทางาน
3. มีการจัดทาทะเบียนคุม
เล่มใบอนุญาตทางานที่
ชารุดหรือพิมพ์ผิด

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1.จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
กลุ่มงานส่งเสริมการมีงาน
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ทางาน
ควบคุมการใช้เล่ม
สานักงานจัดหางานจังหวัด
ใบอนุญาตทางาน (บต.13)
เชียงใหม่
2. จัดทาทะเบียนคุมการ
2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายและการใช้ไปของ
ผู้รับผิดชอบมิได้มอบหมาย เล่มใบอนุญาตทางานให้
เป็นลายลักษณ์อักษร
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งลงทะเบียน
คุมเล่มใบอนุญาตทางานที่
ชารุด จัดให้มสี ถานที่
ปลอดภัยในการจัดเก็บเล่ม
ใบอนุญาตทางาน (บต.13)

๑๐
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

3.3 ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป

การรับเงินของสานักงาน
จัดหางานมีหลากหลาย
ช่องทางและมีการรับเงิน
หลายประเภท อาจทาให้
เกิดข้อผิดพลาดในการออก
ใบเสร็จรับเงิน

กาชับเจ้าหน้าที่ให้
ตรวจสอบยอด
ใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับ
จานวนเงินที่ได้รับ รวมทั้ง
ตรวจสอบประเภทของเงิน
ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ให้
ถูกต้องครบถ้วน

มีการตรวจสอบยอด
ใบเสร็จรับเงินและยอดการ
รับชาระเงินเป็นประจาทุก
วัน เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาด

การรับชาระเงิน
ค่าธรรมเนียม เงิน
หลักประกัน เงิน
เปรียบเทียบปรับ และ
รายได้ต่างๆ ของสานักงาน
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
โดยผ่านเครื่อง EDC , OR
Code , Mobile banking
และ Bill Payment

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

เนื่องจากมีจานวนผูม้ า
ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ
เป็นจานวนมาก
จึงอาจทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการออก
ใบเสร็จรับเงิน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

1. จัดทาทะเบียนคุมการ
รับเงิน โดยมีรายละเอียด
วันที่ ผู้จ่ายเงิน ช่อง
ทางการรับเงิน ประเภท
ของเงิน โดยสรุปยอด ณ
สิ้นวัน เป็นประจาทุกวัน
2. จัดทารายงานโดยแยก
ประเภทของเงินและ
ช่องทางการชาระเงิน เพื่อ
สอบทานกับยอด
ใบเสร็จรับเงิน
3. จัดทารายงาน
รายละเอียดการรับเงิน
ประจาวัน โดยมี
รายละเอียดของประเภท
เงิน เลขที่ใบเสร็จ และสรุป
ยอดให้ถูกต้องตรงกัน
รายงานให้จัดหางาน
จังหวัดทราบเป็นประจาทุก
วัน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
สานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่

๑๑
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
3.4 ฝ่ำยแนะแนว
อำชีพ
โครงการเตรียมความ
พร้อมแก่กาลังแรงงานแนะ
แนวอาชีพผู้ที่ไม่อยู่ในระบบ
การจ้างงาน กิจกรรม
ส่งเสริมการรับงานไปทาที่
บ้าน
- การชาระเงินกู้กองทุนเพื่อ
ผู้รับงานไปทาที่บ้าน

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

การผิดนัดการชาระเงินกู้
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่
บ้าน(ชาระเงินกู้ไม่ตรง
กาหนด)

1. ออกหนังสือแจ้งเตือน
ตามขั้นตอนในคู่มือ
แนวทางปฏิบัติงานกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)

ตรวจสอบการจ่ายเงินผ่าน
slip payin และ internet
banking (กรณีที่ชาระเงิน
ผ่าน banking
application)

ผู้กู้ยังขาดความเข้าใจใน
เรื่องการชาระเงินพร้อม
ดอกเบี้ยที่คิดเพิม่ กรณีผิด
นัดชาระหนี้ จึงชาระหนี้ไม่
ตรงตามกาหนด

1. ทาแผนการออกเยี่ยม
และสร้างความเข้าใจเรื่อง
การชาระหนี้พร้อมดอกเบีย้
เพิ่มรายวันให้กับกลุ่มผู้กู้

ฝ่ายแนะแนวอาชีพ

2. ติดตามเยี่ยมกลุ่มที่มี
ปัญหาทางด้านการชาระเงิน
3. แจ้งเตือนให้ชาระเงิน
หากเกินกาหนด
4. สร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้ผู้กู้

2. ทาแผนการแจ้งเตือนผู้กู้
ก่อนถึงกาหนดการชาระ
เงินทุกครั้ง

สานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม่

๑๒
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตัง้ หน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
4. สำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่
4.1 กำรด ำเนิ น กำร
เกี่ ย วกั บ กำรขออนุ ญ ำต
เข้ำทำประโยชน์ในเขตป่ำ
สงวนแห่ งชำติตำม พรบ.
ป่ ำ สงวนแห่ ง ชำติ หรื อ
ตำมระเบียบและกฎหมำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ควำมเสี่ยง

1. ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน
2. การปฏิบัติที่ไม่เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย

กำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่

1. การจัดการการทางาน
ภายในส่วน
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การตรวจติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ความล่าช้าในการ
อนุญาตมีความถูกต้อง และ ดาเนินงาน
ทันต่อเวลาที่กาหนด

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

1. การเร่งรัดและควบคุม
การปฏิบัติงานโดย
ผู้บังคับบัญชา
2. การประสานงาน
ข้อมูล/ความรู้เป็นระบบ
ออนไลน์(คลินิกกองการ
อนุญาต)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

๑๓
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตัง้ หน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
4.2 ฝ่ำยน้ำผิวดิน

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่

-

ปฏิบัติงานตามระเบียบและ
ข้อกฎหมายทีถ่ ือปฏิบตั ิและ
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
58 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

1. ความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบข้อมูลคาขอฯ

ปฏิบัติงานตาม พรบ.น้า
บาดาล พ.ศ. 2520
อนุบัญญัติ คาสั่งมติ และ
กฎหมายอื่น ๆทีเ่ กี่ยวข้อง

1. จานวนการอนุญาต
ประกอบกิจการน้าบาดาล
ทุกประเภท

- รับคาขอประปาสัมปทาน
- ตรวจสอบ ดูแล ประปา
สัมปทาน
- ประสานงานด้านน้าผิวดิน
- ประสานงานด้าน
ทรัพยากรธรณี
4.3 ฝ่ำยน้ำบำดำล
- การกากับดูแลการ
ประกอบกิจการ
- น้าบาดาล

-

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

-

ส่วนทรัพยากรน้า
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

2. สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ทุกขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

2. ตรวจสอบข้อมูลได้ทุก
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
3. กาหนดตัวชี้วัดเป็น
ปริมาณผลงานประจาปี

-

-

ส่วนทรัพยากรน้า
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

๑๔
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตัง้ หน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

4.4 กิจกรรมกำรจัดทำ
โครงกำรเพื่อขอรับกำร
สนับสนุนงบประมำณตำม
แผนพัฒนำจังหวัดและ
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด

การจัดทาโครงการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
เป็นการจัดทาโครงการ
ล่วงหน้า ส่งผลให้บาง
กิจกรรมภายใต้โครงการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน หน่วยงานต้อง
ดาเนินการแจ้งขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรม

จัดทาโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนา

เพื่อให้การจัดทา
โครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน

ต่อที่ประชุม ก.บ.จ. หรือ
ก.บ.ก. เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานกาณ์ปจั จุบัน ซึ่งอาจ
ทาให้การดาเนินงาน
โครงการล่าช้าออกไป

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

โครงการที่เสนอได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และมีความสอดคล้องกับ
นโยบาย หลักเกณฑ์และ
กลุ่มจังหวัด โดยยึด
วิธีการที่กาหนด และ
นโยบายของรัฐบาล รวมถึง
สามารถดาเนินโครงการได้
นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
ตามห้วงเวลาที่กาหนด
วิธีการ ในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่
จังหวัด

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

-

ส่วนยุทธศาสตร์
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่

๑๕
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตัง้ หน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
4.5 ฝ่ำยควบคุมมลพิษ
- จัดทาแผนบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของจังหวัด
- เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
ควบคุม ดูแลแหล่งกาเนิด
มลพิษ
- ประสานให้คาแนะนา
ส่งเสริมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความรูด้ ้าน
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การควบคุม
มลพิษ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน
- บูรณาการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่

- กาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและผูร้ ับผิดชอบ
ชัดเจน
- มีการกาหนดการสอบ
ทานโดยสายงานและการ
บังคับบัญชา
- มีการประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ในกรณีมีกฎ ระเบียบ
ออกมาบังคับใหม่ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
- มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า
อบรมเพื่อให้มีความรู้ใหม่
ๆ เกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
แหล่งกาเนิดมลพิษ

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

ส่วนสิ่งแวดล้อม
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่

๑๖
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตัง้ หน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
4.6 ฝ่ำยส่งเสริมคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อ
การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- ตรวจสอบสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมของจังหวัด
ดาเนินการเรื่องร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- บูรณาการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

- มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ การจัดการอบรม
ให้ทราบถึงการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมมลพิษ คุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อม แก่ทุกภาคส่วน
-

ส่วนสิ่งแวดล้อม
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่
-

การประเมินผล
- กาหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและผูร้ ับผิดชอบ การควบคุมภายใน
ชัดเจน มีการกาหนดการ มีความพอเพียง
สอบทานโดยสายงานและ
การบังคับบัญชา
- มีการประชุมซักซ้อมการ
ปฏิบัติงานกับผูเ้ กี่ยวข้อง
ในกรณีมีกฎ ระเบียบ
ออกมาบังคับใหม่ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
- มีการประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานด้าน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

-

๑๗
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตัง้ หน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาและสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)
และเครือข่ายอื่น ๆ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

ดาเนินการเรื่องร้องเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม และการ
ดาเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

๑๘
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตัง้ หน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจ
อื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

- ด้วยงานการเงินและ
บัญชี มีภาระงานเป็น
จานวนมาก และบุคลากร
- เพื่อให้การ รับ – จ่าย
มีไม่เพียงพอที่จะ
เงินนอกงบประมาณ (ด้าน ปฏิบัติงาน การรับ – จ่าย
เงินนอกงบประมาณ (ด้าน
การประกอบกิจการน้า
บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี การประกอบกิจการน้า
บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี
การจัดเก็บเอกสาร ซึ่งมี
การจัดเก็บเอกสาร
ปริมาณมากให้ครบถ้วน
และทันเวลา
4.7 กิจกรรมงำนกำรเงิน
และบัญชี

กำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วย
ปฏิบัติงาน การรับ – จ่าย
เงินนอกงบประมาณ (ด้าน
การประกอบกิจการน้า
บาดาลฯ) การบันทึกบัญชี
การจัดเก็บเอกสารโดย
จัดทาเป็นคาสั่งสานักงานฯ
อีกหน้าที่หนึ่งเพิ่มอีก 1
คน

- การดาเนินงานด้านการ
รับ – จ่าย เงินนอก
งบประมาณ(ด้านการ
ประกอบกิจการน้าบาดาล
ฯ) การบันทึกบัญชีการ
จัดเก็บเอกสาร ครบถ้วน
และทันเวลาตามที่กาหนด

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

-

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

-

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

งานการเงินและบัญชี
ส่วนอานวยการ

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่

๑๙
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

5. สำนักงำนประมงจังหวัดเชียงใหม่
5.1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการด้านการ
ประมง การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรสั ต ว์ น้ า
กาหนดมาตรการในการทาการประมง
และการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้าควบคุม
ป้ อ งกั น และปราบปรามการท าการ
ประมงและการค้าสัตว์น้าให้เป็นไปตาม
กฎหมาย รวมทั้งป้องกัน ยับยั้งและขจัด
การท าการประมงโดยไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายทั้งในและนอกน่านน้าไทย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างชุมชนประมงมีส่วนร่วมเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้า
จืดให้มีความยั่งยืนทั่วประเทศ
2) เพื่อให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการด้าน
การประมงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3) เพื่ อ ให้ ช าวประมงรั บ รู้ แ ละมี ค วาม
เข้าใจในกฎหมายและมาตรการในการ
ทาการประมงอย่างทั่วถึง

1. ชาวประมงบางส่ ว น
ขาดความเข้าใจการสร้าง
กลุ่มชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
ทีถ่ ูกต้อง
2. เจ้าหน้าที่บางท่านขาด
ความ รู้ ความเข้ า ใจ ที่
ชัด เจนและความชานาญ
ในการถ่ า ยทอดความรู้
ท า ง ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรั พ ยากรประมงน้ าจื ด
ให้แก่ชาวประมง
3. การบู ร ณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ราชการผู้ รั บ ผิ ด ชอบใน
พื้น ที่แ ละชาวประมงยั งมี
ไม่เพียงพอ
4. การรับรู้กฎหมายและ
มาตรการในการท าการ
ประมงของชาวประมงยั ง
ไม่ทั่วถึง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม
ภำยใน

1. มีคู่มือในการ
- การควบคุมที่มี
ดาเนินการของ
อยูเ่ หมาะสมแต่ไม่
เจ้าหน้าที่
เพียงพอ
2. จัดการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่เพื่อนาไป
เผยแพร่ให้กับ
ชาวประมงในพื้นที่
เข้าร่วมโครงการ
3. เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเข้าไป
ส่งเสริมฯ และ
สนับสนุนให้ชาว
ประมงเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ปัญหาด้าน
ทรัพยากร
4. ประชาสัมพันธ์
และกระจายข่าวสาร
บนเว็บไซต์
สานักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม่

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

- การสร้างกลุ่มล่าช้าไม่
เ ป็ น ไ ป ต า ม แ ผ น ที่
ก าหนดและอาจส่ ง ผล
ต่อความส าเร็ จการเกิ ด
ชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรประมงน้าจื ด
ในอนาคต
- ชุ ม ชนมี ค วามสนใจ
และมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น้อย

1. ประชุมติดตามงานให้ความรู้ใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม
อย่างต่อเนื่อง
3. การติดตามประเมินผล แก้ไข
ปัญหาจากส่วน กลางอย่างใกล้ชิด
4. มีการเพิ่มความต่อเนื่องในการ
เข้าไปส่งเสริมฯ ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งตามเป้าหมาย
5. เผยแพร่และส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามชุมชนต้นแบบ (Best Pratice)

สำนักงำนประมง
จังหวัดเชียงใหม่

๒๐
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

5.2 พั ฒ นา และส่ ง เสริ ม การ เกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ
ถ่า ยทอดเทคโนโลยี ด้ า นการประมง ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ด้ า น ก า ร
เพาะเลี้ยงสัต ว์น้าการทาการประมง
การแปรรู ป สั ต ว์ น้ าและอาชี พ ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ มี ค ว า ม มั่ น ค ง แ ล ะ
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรได้พัฒนามาตรฐาน
ฟาร์มและยื่นใบสมัครเพื่อขอตรวจ
รับรองมาตรฐานฟาร์ม
ภำรกิจอื่น
5.2.1 ด้ำนงบประมำณ
วัตถุประสงค์
เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด และเป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

1. การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2. มีผู้ค้าน้อยรายและไม่มคี วามเข้าใจที่
จะซื้อขายกับส่วนราชการทาให้การซื้อ
จ้างล่าช้า

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ให้เกษตรกร
ทราบและเข้าใจ

1. ประชุมเร่งรัดและ
กาหนดมาตรการติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
และกาชับเจ้าหน้าที่เร่งส่ง
มอบงาน/กระบวนการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง และบริหาร
สัญญา
2. กาหนดแผนดาเนินการ
และการใช้จ่ายเงินเป็นราย
ไตรมาสอย่างชัดเจน

กำรประเมินผล
กำรควบคุม
ภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

การควบคุมที่มีอยู่ เกษตรกรบางราย 1. ให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าชี้แจง
เหมาะสมแต่ไม่
ยังให้ความสาคัญใน ให้ความเข้าใจกับ
เพียงพอ
การเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
น้อย
โดยตรง

หน่วยงานใช้จ่ายเงิน
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนและ
ตามเป้าหมายที่
กาหนด

2. ให้เจ้าหน้าที่นาตัวอย่าง
ประโยชน์ ข้อดีของการ
เข้าร่วมโครงการ หรือ
Best Practice ให้
เกษตรกรดูเป็นตัวอย่าง
1. ให้หน่วยงานแจ้งผู้
ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติงาน
เป็น ไปตามแผน และส่ง
ใบสาคัญเพื่อเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตรงเวลาอย่าง
สม่าเสมอตามแผนและ
เป้าหมายแต่ละพื้นที่ที่
กาหนด
2. กาหนดตัวชี้วัดด้านการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ให้กับบุคลากรภายใต้
หน่วยงานทุกคน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

สานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม่

๒๑

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

3. ให้รายงานความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่งดา เนินการ
ก่อหนี้ผูกพันและเบิก จ่าย
งบประมาณตามแนวทางมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพและการใช้จ่าย
งบประมาณ

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
ทา PO ในระบบ GFMIS
ภายในกาหนด
2. เจ้าหน้าที่มคี วามรูไ้ ม่
เพียงพอในการจัดซื้อจัดจ้าง
และจัดทาใบสาคัญในการ
เบิกจ่าย

1. ให้เจ้าหน้าที่ติดตามและ
รับทราบกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ
ด้านการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์
ให้เป็นปัจจุบันมีตามหนังสือ
2. กาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
คู่มือหรือแนวทางที่กาหนดอย่าง
รอบคอบ

กำรประเมินผล
กำรควบคุม
ภำยใน

ควำมเสี่ยง

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

ที่ยังมีอยู่

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
สานักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม่

สามารถควบคุม
ความเสีย่ งให้
ลดลงแต่ยังไม่
เพียงพอให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

ลงนามในสัญญา
แล้ว ไม่ทา PO
ในระบบ GFMIS
ภายในกาหนด

1. แจ้งเวียน/ชี้แจง กฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและถือ
ปฏิบัติ
2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (IPA) โดยกรมประมง
กาหนดเป็นตัวชี้วัดของ
ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานให้
บันทึก PO ในระบบ GFMIS
ทุกครั้งหลังจากลงนามสัญญา
แล้ว

๒๒
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
6. สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
6.1. ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.2. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 4
ประเด็น
1) สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3) เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล
4) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ควำมเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการ
บริหารโครงการ/
กิจกรรมตาม
งบประมาณประจาปี

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

1. ปรับปรุงคู่มือในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการฯ ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่

2. ความเสี่ยงด้านการ 2. ประชุมชี้แจง จนท.พช.
บริหารการเงินและ
เพือ่ กาหนดพันธกิจเป้าหมาย
งบประมาณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน
จานวน 1 ครั้ง
3. อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชีของจังหวัดและจนท.
ทุกอาเภอ จานวน 1 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 20 – 23
ธันวาคม 2564
4. การติดตามงานของ
ผู้บริหารระดับอาเภอและ
จังหวัด ประจาทุกเดือน
5. การลงพื้นที่ติดตามงานกิจ
กิจกรรม/โครงการของอาเภอ
เป้าหมาย

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
ในการดาเนินการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ เป็นการ ควบคุม
ภายในที่สามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้
อย่างต่อเนื่อง

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การบริหารโครงการ/
กิจกรรม ยังมีการ
ปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานในพื้นที่ ที่เป็น
ข้อจากัดของ
ข้อกฎหมายทาให้การ
นอกจากนี้การควบคุมภายใน
ดาเนินงานโครงการ
ของส านั ก งาน-พั ฒ นาชุ ม ชน
ไม่เป็นไปตามกาหนด
จังหวัดยังได้มีการติดตามงาน
เกิดความล่าช้า
ในพื้นที่ของผู้อานวยการกลุ่ม
งาน นักวิชาการประจา แต่ละ
อาเภอ เป็นอีกส่วนหนึ่ง

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1. การติดตามงาน
ในการประชุม
ประจาเดือน ของ
ผู้บริหารและ
นักวิชาการ
ประจาเดือน

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่

2. การออกไป
ติดตามงานในพื้นที่
ของอาเภอและหา
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรม

๒๓
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
7. สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม่
7.1 การจัดทาแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.
2564-2570
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 25642570 ให้เป็นกรอบ และทิศทางให้
หน่วยงานทุกภาคส่วน สามารถปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างเป็นระบบ มีทิศทางเดียวกันและเสริม
กาลังกันอย่างบูรณาการ เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

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

- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2564-2570 และจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
กาหนดแนวทางการจัดทา
แผนฯ
- แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
แผนการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2564-2570 และจัด
ประชุมคณะทางานฯ เพื่อ
จัดทาแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. 25642570

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

- มีการจัดประชุม
- เนื่องจากสถานการณ์
คณะกรรมการจัดทา
การแพร่ระบาด
แผนฯ เพื่อกาหนดแนว
ของโรคติดเชื้อไวรัส
ทางการจัดทาแผนฯ
โคโรนา 2019
- มีการจัดประชุม
ไม่สามารถเชิญ
คณะทางานจัดทาแผนฯ
คณะกรรมการจัดทา
เพื่อจัดทาแผนฯ
- คณะกรรมการจัดทาแผน แผนการป้องกันและ
ฯ และเสนอแผนฯ
บรรเทาสาธารณภัย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่ลงนาม
พ.ศ. 2564-2570
ประกาศใช้แผน
และคณะทางานฯ
เมื่อแผนการป้องกัน
มาร่วมประชุมฯ
และบรรเทาสาธารณภัย
ได้ทั้งหมด
แห่งชาติ พ.ศ. 25642570 ได้รับการอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- จัดการประชุม
คณะกรรมการจัดทา
แผนการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2564-2570
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบ zoom
จัดการประชุม
คณะทางานจัดทา
แผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2564-2570
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบ zoom

สนง.ปภ.จ.ชม.

๒๔
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

7.2 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
- ชุมชนหลายแห่งที่มีความ - จัดอบรมการจัดการ
- ชุมชนที่มีความเสี่ยง จาก - เนื่องจากสถานการณ์
ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยใน เสี่ยงจากสาธารณภัย
ความเสี่ยงภัยพิบัติ โดย
สาธารณภัยมีความรู้ และ การแพร่ระบาด
พื้นที่
ยังขาดความรู้
ชุมชนเป็นฐาน (CBDRM )
สร้างการมีส่วนร่วมใน
ของโรคติดเชื้อไวรัส
และการมีส่วนร่วม
- จัดการฝึกการป้องกัน และ
ชุมชนมากขึ้น
โคโรนา 2019
วัตถุประสงค์
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในชุมชน - สร้างเครือข่ายในการ
ไม่สามารถจัดอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทา
การจัดการ
บรรเทาสาธารณภัย และสร้างความรู้ความ
ในชุมชน
สาธารณภัย
ความเสี่ยงภัยพิบัติ
เข้าใจด้านสาธารณภัย ให้ชุมชน
โดยชุมชนเป็นฐาน
(CBDRM ) และจัดการ
ฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชนได้ตามแผน
ทั้งหมด

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- จัดอบรมการจัดการ
ความเสี่ยงภัยพิบัติ
โดยชุมชนเป็นฐาน
(CBDRM ) และจัดการ
ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ในชุมชนที่มีความเสี่ยง
น้อยจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 และลด
จานวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมฯ และ
ดาเนินการป้องกัน และ
ควบคุมโรคตามมาตรการ
ควบคุมการจัดกิจกรรม
รวมคนจานวนมากของ
จังหวัดเชียงใหม่

สนง.ปภ.จ.ชม.
และ สนง.ปภ.จ.ชม.
สาขา

๒๕
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

7.3 กำรฝึ กกำรป้องกันและบรรเทำ - อาเภอและหน่วยงานที่ - จัดทาแผนเผชิญเหตุอุทกภัย - อาเภอและหน่วยงานที่
- เนื่องจากสถานการณ์
สำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่
เกี่ยวข้องบางแห่งยัง
2564
เกี่ยวข้องเข้าใจใน
การแพร่ระบาดของ
ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
บทบาทของผู้บัญชาการ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
วัตถุประสงค์
บทบาทของผู้บัญชาการ
เหตุการณ์และแจ้งเตือน
นา 2019 ไม่
เพื่อฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยศูนย์
เหตุการณ์ในการปฏิบัติ
ภัยเผชิญเหตุบรรเทาและ สามารถเชิญ
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อให้ผู้
ตามแผนเผชิญเหตุ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บัญชาการเหตุการณ์ตลอดจนหน่วยงานที่
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
มาร่วมการฝึกการ
เกี่ยวข้อง เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทา
ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ อุทกภัย 2564
สาธารณภัยจังหวัด
เพื่อให้การแจ้งเตือนภัย เผชิญเหตุ บรรเทา
เชียงใหม่ ได้ทั้งหมด
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- จัดการฝึกการป้องกัน
สนง.ปภ.จ.ชม. และ
และบรรเทาสาธารณภัย สนง.ปภ.จ.ชม. สาขา
จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
zoom

๒๖
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
7.4 กำรรำยงำนข้อมูลกำรเกิด
อุบัติเหตุทำงถนน ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ในช่วงเทศกำลสำคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อรายงานข้อมูลจานวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุ จานวนผู้บาดเจ็บ และ
จานวนผู้เสียชีวิต จากการใช้รถใช้ถนนใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในช่วง
เทศกาลสาคัญ เพื่อการสั่งการ วิเคราะห์
ปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางในการ
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในพื้นที่ ให้
มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

- การรายงานข้อมูลการเกิด - แจ้งให้อาเภอ และองค์กร
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ปกครองส่วนท้องถิน่ จัดตั้ง
จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง
ศูนย์ปฏิบัตกิ ารป้องกันและ
เทศกาลสาคัญมีความ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนนในช่วง
ล่าช้า และข้อมูลมีไม่
เทศกาลสาคัญ
ครบถ้วน
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ป้องกัน และลดอุบัตเิ หตุทาง
ถนนในระบบรายงานข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนน (E-report)

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

- การรายงานข้อมูลการเกิด - การรายงานข้อมูลการ - ให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม
อุบัติเหตุทางถนนในพืน้ ที่ เกิดอุบัติเหตุทางถนน
การรายงานข้อมูล การ
ในช่วงเทศกาลสาคัญมี
ยังมีความล่าช้า และ
เกิดอุบัติเหตุ ทางถนน
ความรวดเร็วและมีข้อมูล
ข้อมูลไม่ครบถ้วน
ในพื้นที่ ในช่วงเทศกาล
ทีค่ รบถ้วน
เนื่องจากจังหวัด
สาคัญ ตลอด 24
เชียงใหม่ มีจานวน
ชั่วโมง
25 อาเภอ บาง
- ประสานการปฏิบัติงาน
อาเภอเป็นพื้นที่
ระหว่างสานักงาน
ห่างไกล การเกิด
ป้องกันและบรรเทาสา
อุบัติเหตุบางครั้งอยู่
ธารณภัยจังหวัด
บนภูเขาสูง ลาดชัน
เชียงใหม่ ตารวจภูธร
เป็นอุปสรรคต่อการ
จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อการ
สานักงานสาธารณสุข
ประสานงานและ
จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอ
รายงานข้อมูล
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การ
รายงานข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ในช่วงเทศกาล
สาคัญ มีความรวดเร็ว
และมีข้อมูลที่ครบถ้วน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สนง.ปภ.จ.ชม.
และ สนง.ปภ.จ.ชม.
สาขา

๒๗
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
7.5 กำรตรวจสอบเอกสำร กำรส่ง
ชดใช้เงินยืมโครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำลสำคัญ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ควำมเสี่ยง

- ผู้ปฏิบัติงานของอาเภอ
ขาดความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการ
จัดทาเอกสาร
- ผู้ปฏิบัติงานของอาเภอ
ไม่เข้าใจขั้นตอนของการ
ดาเนินงาน

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม

- มีหลักเกณฑ์ และแนวทางการ - การส่งชดใช้เงินยืม
ดาเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงาน
โครงการป้องกันและลด
ระดับอาเภอ
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด
และมีความถูกต้อง

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
- การส่งชดใช้เงินยืม
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ
มีความล่าช้าเลย
ระยะเวลาที่กาหนด
และพบข้อผิดพลาดใน
เอกสารบางรายการ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงานให้
ผู้ปฏิบัติงานระดับอาเภอ
ให้มีความรู้ความเข้าใจมี
แนวทางการปฏิบัติที่
ตรงกัน และมีทิศทาง
เดียวกัน
- มีเจ้าหน้าที่ติดตาม
เร่งรัดการจัดส่งเอกสาร
การส่งชดใช้เงินยืม
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ

สนง.ปภ.จ.ชม.
และ สนง.ปภ.จ.ชม.
สาขา

๒๘
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
7.6 กำรตรวจสอบเอกสำรขอรับโอน
งบประมำณรำยจ่ำยเพื่อชดใช้เงินทดรอง
รำชกำรในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในมาตรฐาน
เดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

- ผู้ปฏิบัติงานของอาเภอ - มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาเภอ และหน่วยงานที่
ขาดความชานาญและ
เกีย่ วข้อง ในการจัดทา
ประสบการณ์ในการ
เอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องมี
จานวนมากต้อง
ตรวจสอบอย่างละเอียด

กำรประเมินผลกำร
ควบคุม
- อาเภอ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดทาเอกสาร
ขอรับโอนงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อชดใช้เงิน
ทดรองราชการในเชิง
ป้องกันหรือยับยั้งภัย
พิบัติ กรณีฉุกเฉิน กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 มีความถูกต้อง
ตามระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่กาหนด

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

- เอกสารการขอรับโอน - กาหนดผู้สอบทานในการ
งบประมาณรายจ่าย
ตรวจสอบเอกสารและให้
เพื่อชดใช้เงินทดรอง
เจ้าหน้าที่การเงิน
ราชการในเชิงป้องกัน
ตรวจสอบซ้าอีกรอบ
หรือยับยั้งภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน กรณีโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 พบข้อผิดพลาด
ในเอกสารบางรายการ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
สนง.ปภ.จ.ชม.

๒๙
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น ๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

- การให้บริการประชาชน ตาม
มาตรฐานคลินิกยุติธรรม
จุดบริการที่ 2 ที่ปรึกษากฎหมาย
8.1 ประชำชนได้รับกำร
ไม่ได้เขียนรายละเอียดข้อเท็จจริง
อำนวยควำมยุติธรรมที่มี
ความประสงค์ของผู้ใช้บริการ และ
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ความคิดเห็นของที่ปรึกษา
กฎหมาย ให้ชัดเจน ตามแบบรับ
วัตถุประสงค์
เรื่องขอใช้บริการของสานักงาน
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
(9 งานบริการ) ตามมาตรฐานคลินิก ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
ยุติธรรม และ พ.ร.บ.อานวยความ อาจจะทาให้มีข้อร้องเรียน ในการ
ให้บริการ และความเข้าใจ
สะดวกฯ
คลาดเคลื่อนในการพิจารณาการ
ให้ความช่วยเหลือ
8. สำนักงำนยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

- กาหนดให้เจ้าหน้าที่ประจา
จุดบริการที่ 1 ตรวจสอบ
คัดกรองเรื่องของผู้ใช้บริการ
และตรวจสอบรายละเอียด
ตามแบบรับเรื่อง หลังจากที่
ปรึกษากฎหมายให้บริการ
แล้ว
- ปรับปรุงแบบรับเรื่องขอ
ใช้บริการ ให้มีพื้นที่ช่อง
กรอกรายละเอียด
ความเห็นของที่ปรึกษา
กฎหมายมากขึน้

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
- ยังมีเรื่องขอใช้
บริการปรึกษา
กฎหมาย ที่ไม่มี
รายละเอียดและ
ความชัดเจน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

- ทาให้เจ้าหน้าที่
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือในข้อ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
หรือการส่งต่อความ
ช่วยเหลือด้านอื่นๆ
เกิดความคลาดเคลื่อน
ได้

- กาชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ประจาจุดบริการที่ 1
ให้ตรวจทาน และชี้แจงที่ปรึกษา
กฎหมายให้ดาเนินการตาม
มาตรฐานของแบบรับเรื่องขอใช้
บริการ
- กาหนดให้เจ้าหน้าที่และที่
ปรึกษากฎหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการตามที่กระทรวง
ยุติธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กาหนด

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
กลุ่มอานวยความ
ยุติธรรมและนิติ
การ สานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่/
30 ก.ย.65

๓๐
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น ๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
9. สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ควำมเสี่ยง

- ระหว่างปีมีสหกรณ์
ขอวงเงินเพิ่มและ
9.1 การวิเคราะห์กาหนดกรอบวงเงินกู้ประจาปี ส่งคืนวงเงิน
สารวจความจาเป็นต้องการใช้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ของสหกรณ์ทุกประเภท และให้เงินกู้ยืมแก่ - ไม่ได้วเิ คราะห์ความ
สหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สหกรณ์ทุกประเภท ต้องการใช้เงินกู้ของ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่าได้ทั่วถึง มีขั้นตอน สหกรณ์ ตามความ
การปฏิบัติงาน คือ สารวจความต้องการใช้เงินกู้ของ จาเป็นที่แท้จริง (ไม่ใช่
สหกรณ์เพื่อทราบจานวนสหกรณ์และจานวนเงินที่ เวลาทีต่ ้องการใช้เงิน)
ทาให้ไม่เป็นไปตาม
ต้องการกู้ยืม
แผน
9.2 โครงการขับเคลื่อนการชาระบัญชีสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อสะสางกิจการงานทุกเรื่อง
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีเ่ ลิกให้สาเร็จ
เรียบร้อย

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่
1. สารวจความ
ต้องการใช้เงินกู้ของ
สหกรณ์ให้ตรงตาม
ความต้องการที่แท้จริง

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

การควบคุมที่มีอยูย่ ัง
ไม่เพียงพอ ทาให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผน

ระหว่างปีสหกรณ์มี
การแจ้งส่งคืนวงเงินกู้

1. แจ้งให้สหกรณ์แจ้ง
ความประสงค์ขอใช้
เงินกู้ตามความจาเป็น

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่

2. แจ้งเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์เข้า
ตรวจสอบการขอใช้
วงเงินกู้

2. จัดทาแผนรองรับ
ในกรณีสหกรณ์ขอ
วงเงินเพิ่ม และส่งคืน
วงเงิน

ชาระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ติดตามการรายงาน
การชาระบัญชีทุก
ตามแผนปฏิบัติงาน
ระยะ 6 เดือน

การควบคุมที่มีอยู่
ไม่เพียงพอ

- การชาระบัญชียังไม่
แล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย
– การชาระบัญชีไม่ได้
เป็นภารกิจหลัก
ผู้สอบบัญชีจึงไม่ได้
บรรจุไว้ในแผนงาน
ปฏิบัติงานประจ่าปี จึง
ทาให้การชาระบัญชี
อาจมีความล่าช้า

1. จัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ชาระบัญชี
2. ติดตามผลการ
ชาระบัญชีในที่ประชุม
ของหน่วยงานเป็น
ประจาทุกเดือน
3. ผู้ชาระบัญชี
ประสาน ติดตามกับ
ผู้สอบบัญชีเป็นประจา
ทุกเดือน
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๓๑
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น ๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
2) เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

สหกรณ์/กลุ่ม
ติดตามการรายงาน
เกษตรกร/สมาชิก
การชาระบัญชีทุก
อาจไม่ได้รับความ
ระยะ 6 เดือน
เที่ยงธรรมในการชาระ
บัญชี

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การควบคุมที่มีอยู่

การชาระบัญชีของ

ไม่เพียงพอ

ผู้ชาระบัญชีที่เป็น
บุคคลภายนอก
ไม่แล้วเสร็จตามแผน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. จัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ชาระบัญชี

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่

2. ติดตามผลการ
ชาระบัญชีเป็นประจ่า
ทุกเดือน
3. เปลีย่ นตัวผู้ชาระ
บัญชี หากการชาระ
บัญชีของผู้ชาระบัญชี
บุคคลภายนอก ไม่
เป็นไปตามแผนที่

3) เพื่อชาระสะสางทรัพย์สิน หนีส้ ินและทุนคงเหลือ การสะสางไม่เป็นไป
อยู่ รวมทั้งกิจการงานที่ยังคั่งค้างเช่น การติดตาม
ตามแผนปฏิบตั ิงาน
ลูกหนี้ การขายทรัพย์สินชาระหนีค้ ืนให้เจ้าหนี้
ครบถ้วนและหากมีเงินคงเหลือให้จ่ายคืนสมาชิก
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด

ติดตามการรายงาน
การชาระบัญชีทุก
ระยะ 6 เดือน

การควบคุมที่มีอยูไ่ ม่
เพียงพอ

การจัดการทรัพย์สิน
หนี้สิน ไม่แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย

กาหนดจัดโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ชาระบัญชี
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
9.3 การบริหารพัสดุ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบการควบคุมเก็บรักษา
ทรัพย์สินที่เหมาะสม สามารถป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีการใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุม
ภำยใน

1. ทรัพย์สินชารุด สูญหาย 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กากับดูแล การควบคุมที่มีอยู่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่เพียงพอ
2. การจัดเก็บครุภณ
ั ฑ์ยังไม่
ครุภณ
ั ฑ์ให้มีการปฏิบตั ิงาน
เป็นหมวดหมู่ การเบิกใช้ยัง
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ไม่เป็นระบบ
และวิธีการใช้ทรัพย์สินอย่าง
3. ไม่เป็นไปตามระเบียบ
เคร่งครัด
พัสดุ
2. จัดให้มเี จ้าหน้าที่ควบคุม
ครุภณ
ั ฑ์การเบิกจ่ายพัสดุ และ
จัดทาทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน
3. การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
ต้องมีใบเบิกฯ พร้อมลายมือชื่อผู้
ขอเบิก ผู้รับพัสดุครุภัณฑ์ และผู้
ได้รับมอบหมายให้จ่ายฯ
ครบถ้วน
4. จัดสถานที่ติดตั้งหรือเก็บ
รักษาเหมาะสมกับประเภทของ
ทรัพย์สิน
5. จัดให้มีการตรวจนับพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ให้ถูกต้องตรงกับบุญชี
คุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน และ
รายงานการใช้พัสดุประจาปี

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

1. ทรัพย์สินชารุด 1. จัดให้มีการประชุม
ชี้แจง หรือแจ้งเวียน
2. การจัดเก็บ
เพื่อทาความเข้าใจ
ครุภณ
ั ฑ์ยังไม่เป็น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
หมวดหมู่ การเบิก
และแนวปฏิบตั ิในการ
ใช้ยังไม่เป็นระบบ
ใช้และบารุงรักษา
3. ไม่เป็นไปตาม ทรัพย์สิน ให้
ระเบียบพัสดุ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
2. จัดให้มีการสอบ
ทานโดยหัวหน้างาน
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่
30 ก.ย. 64
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
ควำมเสี่ยง
กำรควบคุมภำยในที่มี
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
อยู่
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
10. สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
 การดาเนินงานและ  มีการจัดทาแผนการ
เชียงใหม่
การเบิกจ่าย
ใช้จ่ายเงินและ
งบประมาณในการ
ติดตามผลการ
10.1 ศึ ก ษา วิ เ ค ราะห์ แ ละจั ด ท า
ดาเนินการ ไม่
ดาเนินงานและการ
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาการเกษตรและ
เป็นไปตามแผนงาน
ใช้จ่ายเงินของ
ของจังหวัดกากับการบูรณาการ และติดตาม
ที่กาหนด
หน่วยงานเป็น
การใช้งบประมาณประจาปีของส่วนราชการ
ประจาทุกไตรมาส
ในสั ง กั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใ น
จังหวัด
10.2 ก ากั บ ดู แ ล ควบคุ ม ประสาน การดาเนินงานไม่
มีคณะทางานในระดับ
ดาเนินงาน ติดตามและปริเมินผลสัมฤทธิ์ของ สามารถดาเนินการตาม
อาเภอ/จังหวัด
การปฏิ บั ติ ง านตามแผนงานและโครงการ เป้าหมายหรือตาม
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
แผนงาน
ระดับจังหวัด กากับ
และติดตามผลการ
ดาเนินงาน

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

 ทาให้หน่วยงาน  ในช่วงของการเกิด
เร่งรัดและ
ไวรัสโคโรนา 2019
ดาเนินการตาม
(covid -19) ระบาด
แผนงานที่กาหนด
การดาเนินงาน
และมีการรายงาน
โดยเฉพาะการ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ฝึกอบรมไม่สามารถ
จากการ
ทาได้ และต้องขยาย
ดาเนินงาน
ระยะเวลาออกไป
มีการติดตามและร่วม
แก้ไขเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการและร่วม
แก้ไขปัญหาเพื่อให้
สามารถดาเนินการ
ตามเป้าหมาย

แผนงาน โครงการเก็บ
รวบรวม ได้มีการ
ขับเคลื่อนหรือทาได้ตาม
ต่ากว่าเป้าหมาย

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

 มีการปรับแผนให้
สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นและหา
แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้
มีการกากับดูแล
ต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรมโดยเฉพาะ
มีการสะท้อนปัญหา
หรือแนวทางปัญหา
มาจากระดับอาเภอ
และจังหวัด
ดาเนินการ
ช่วยเหลือและ
สนับสนุน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ใน
จังหวัดเชียงใหม่
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
11. สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
11.1 ด าเนิ น การสื บ เสาะและพิ นิ จ
จ าเลยสื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริ ง ของผู้ ไ ด้ รั บ การ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรายงานข้อเท็จจริงของจาเลย/ผู้พัก
การลงโทษจาคุกลดวั นต้ องโทษจาคุ กให้ผู้ มี
อานาจ ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด
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

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1.กระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน
เนื่องจากปริมาณงาน
มาก เวลาดาเนินการ
จากัด

1. การกากับติดตาม
ของหัวหน้ากลุ่ม มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของ
งานก่อนส่งไปยัง
หน่วยงานรับบริการ

2. บุคลากรใหม่ยังขาด
องค์ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

2.มีระบบการสอนงาน
ภายในกลุ่มงาน

ระบบควบคุมที่
สามารถใช้วิเคราะห์
สถานการณ์และ
ควบคุมความเสี่ยงใน
กลุ่มงานได้ แต่ยังไม่
เพียงพอในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผล
การดาเนินงาน

1. การดาเนินงานเกี่ยวกับ
สานวนคดียังไม่ครบถ้วน
ตามมาตรฐาน เช่น
- เอกสารเกี่ยวกับคดี
- การสอบปากคา
- การสรุปวิเคราะห์เขียน
รายงาน
2. บุคลากรใหม่ขาดการ
พัฒนาศักยภาพขาด
ความรู้ ด้านกฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

3.มีการกาหนดตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงานสู่
ระดับบุคคลที่ชัดเจน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

ให้ความรู้ ทักษะ
สานักงานคุมประพฤติ
และการสอนงาน โดย
จังหวัดเชียงใหม่
เชิญผู้ที่เชี่ยวชาญมา
30 กันยายน 2564
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กฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

35
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
2. การควบคุมและสอดส่อง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบังคับใช้เงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติของผู้มีอานาจสั่งมีผลทางปฏิบัติ
- เพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้า

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. ด้านกระบวนการ
- การกากับให้ผู้กระทา
ผิด ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
ผู้มีอานาจสั่งกาหนดและ
มีการกระทาผิดซ้าลดลง

1. มีการกากับติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
2. มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการ
ตรวจสอบคดีทุกเดือน
เพื่อตรวจสอบการ
กระทาผิดซ้าของผู้ถูกคุม
ความประพฤติแล้ว
รายงานผูม้ ีอานาจ

เครื่องมือที่มีอยู่เพียง
พอที่จะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์การ
ดาเนินงาน

1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บางขั้นตอนยังไม่ได้
ดาเนินการ เช่น การออก
สอดส่องเยีย่ มบ้านของผู้
ถูกคุมและอาสาสมัครคุม
ประพฤติ

3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- การติดตามผลการ
วัตถุประสงค์
บาบัดครบถ้วนไม่
- เพื่ อ บ าบั ดฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ให้ ส ามารถ ครบถ้วนให้ทันเวลา
เลิกเสพยาเสพติดและใช้ชีวิตเป็นปกติในสังคม
ได้

1. หัวหน้ากลุม่ /งาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานจากระบบ
สารสนเทศในการ
ตรวจสอบคดีครบ
กาหนด
2. มีการสอนงานฟื้นฟู

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1.มีการกาหนดตัวชี้วดั สานักงานคุมประพฤติ
ผลการด าเนิ น การสู่
จังหวัดเชียงใหม่
ร ะ ดั บ ร า ย บุ ค ค ล ที่
30 กันยายน 2564
ชั ด เ จ นเ พื่ อ ให้ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น อ อ ก
สอดส่องเยี่ยมบ้านเพิ่ม
มากขึ้น
2 ปริมาณผู้ถูกคุมความ
2. บู ร ณาการท างาน
ประพฤติผิดเงื่อนไข ยังคง ร่วมกับอาสาสมั ครคุม
มีอยู่ 10%
ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ ฝ่ า ย
ปกครองในพื้นที่เพื่อมี
ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ข
ฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด เพื่ อ
ลดการกระทาผิดซ้า
- เครื่องมือที่มีสามารถ - ยังต้องมีการติดตามผล - ยังต้องมีการ
กากับให้การ
การบาบัดจากระบบ
ตรวจสอบ
ปฏิบัติงาน
สารสนเทศ
จากหัวหน้ากลุม่ โดย
เป็นไปตาม
การติดตามผลการ
วัตถุประสงค์
บาบัดฟื้นฟูจากระบบ
ด้านผลการดาเนินงาน
สารสนเทศ
และขั้นตอนและตาม
มาตรฐานงาน
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
ควำมเสี่ยง
กำรควบคุมภำยในที่มี
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
อยู่
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
4 งานบริการสังคมแทนค่าปรับ
ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของ 1. มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
ผลการดาเนินงาน
2. มีหัวหน้ากลุ่ม/งาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน3 มีการใช้
ระบบสารสนเทศในการ
ตรวจสอบคดี4 มีการ
สอนงาน
5 การสงเคราะห์ ผู้ ก ระท าผิ ด ในระบบคุ ม ด้ า นการประสิ ท ธิ ภ าพ 1. มีการกาหนด
ประพฤติ
ของผลการด าเนิ น การ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์
สงเคราะห์หลังปล่อย
- เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดให้กลับตนเป็น
พลเมืองดีและไม่กระทาผิดซ้าอีก
2. มีการประเมินสภาพ
ปัญหาและความ
ต้องการของผู้กระทาผิด
3.มีการบันทึกข้อมูล
ความต้องการของ
ผู้กระทาผิดในระบบ
สารสนเทศ

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

การควบคุมที่มี
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การ
ควบคุม

เครื่องมือที่มีเพียงพอ
ต่อการควบคุมการ
ดาเนินงาน แต่ยังไม่
สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผล
การดาเนินการได้

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

ผู้ต้ องขังแทนค่า ปรั บขาด
โอกาสถึ ง สิ ท ธิ ข องการ
ท างานบริ ก ารสั งคมแทน
ค่าปรับ

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

1. บูรณการการ
ทางานร่วมกับศาล
จังหวัดและเรือนจา
จังหวัด เพื่อสร้างการ
รับรู้ให้กับ ผูต้ ้องขัง
2. การติดตามผลการ
ดาเนินงาน
1. ขาดการวิเคราะห์และ 1. ทาการสารวจและ
จัดทาฐานข้อมูลผู้ต้องการ วิเคราะห์ความ
รับการ ช่วยเหลือ
ต้องการผู้รับบริการ
สงเคราะห์
และจัดฐานข้อมูลผู้
ต้องการรับการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์
2. ขาดฐานข้อมูลของ
2. ค้นหาแหล่งทุน
แหล่งทุน หรือผูส้ นับสนุน สนับสนุนการให้การ
การช่วยเหลือสงเคราะห์ สงเคราะห์ให้
ครอบคลุม ความ
ต้องการ
3. จัดทาฐานข้อมูล
แหล่งทุน หรือ
ผู้สนับสนุนการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่
30 กันยายน 2564
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
6. การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทา
ผิดในชุมชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อนาประชาชน อาสาสมัครคุมประพฤติ
และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดใน
ชุมชน

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของ
ผลการด าเนิ น งานของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
และภาคีเครือข่ายในการ
มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิด

1. มีการกาหนดวิธีการ
ปฏิ บั ติ งานที่ค รอบคลุ ม
ด้านการดาเนินงาน การ
ร า ย งา นผ ล แ ล ะ กา ร
ปฏิ บั ติ ตา มกฎห มา ย
ระเบียบปฏิบัติ
2. มีคู่มือการปฏิบตั ิงาน
3. มีหัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน
4. มีการจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ
5. มีการสอนงาน
6. มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

วิธีการควบคุมที่มี
สามารถดาเนินการให้
บรรลุวตั ถุประสงค์
ด้านการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ
และด้านการรายงาน
ผลการดาเนินงานได้
แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่บรรลุด้าน
ประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าของผลการ
ดาเนินงาน

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของอาสาสมัครคุม
ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ กั บ ท า ง
สานั กงานยังมีค วามเสี่ย ง
คือ
1. อ.ส.ค.ที่ไม่ร่วมกิจกรรม
หรื อ ร่ ว มกิ จ กรรม ส่ ว น
ใหญ่จะเป็นรายเดิม ๆ
2. อ.ส.ค.ที่มีอยู่ยังขาด
ทักษะและแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1. การอบรมความรู้ สานักงานคุมประพฤติ
หรือการนิเทศงาน
จังหวัดเชียงใหม่
ให้กับอาสาสมัครคุม
30 กันยายน 2564
ประพฤติและ
เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ยังศูนย์
ประสานงานหรือศูนย์
ยุติธรรมชุมชน
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครคุม
ประพฤติผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี
เยี่ยม
3. สรรหา อาสาสมัคร
คุมประพฤติใหม่
4. ประชาสัมพันธ์งาน
คุมประพฤติและ
แนะนา อ.ส.ค. ต่อที่
ประชุมประจาเดือน
ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน

38
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
ควำมเสี่ยง
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
12. สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัด
- การดาเนินการด้าน
เชียงใหม่
การเงินและพัสดุ ตาม
แผนงาน โครงการที่
- การประชาสัมพันธ์ผ่านแผนงาน โครงการ
ได้รับงบประมาณ ต้อง
และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่า
ใช้บุคลากรที่มีความ
สารเผยแพร่
ชานาญเฉพาะด้าน แต่
- การให้คาปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
ตามโครงสร้างของ
หน่วยงานไม่มี
- การให้บริการแก่สื่อมวลชน
อัตรากาลังดังกล่าว คือ
เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่ปฏิบัติงานโดยตรง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

- กาหนดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
- ส่งบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายเข้ารับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้
ด้านการเงินและพัสดุ
- วางแผนกากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง

- การตรวจสอบ
ติดตาม และรายงาน
การดาเนินงานเป็น
ประจาทุกเดือน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

- การปรับเปลี่ยนของ
ระเบียบกฎหมายใหม่
- บุคลากรมีภากิจตาม
หน้าที่ประจาทาให้ไม่
สามารถได้รับข้อมูลอย่าง
เป็นปัจจุบัน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

- ส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนา ทักษะ
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
- แต่งตั้งบุคลากรที่
ปฏิบัติภารกิจอื่นมา
สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้าน
การเงินและพัสดุ
เพิ่มเติม

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
30 กันยายน 2564

39
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด
1.กำรบริหำรโครงกำรเกี่ยวกับ
งำนรัฐพิธี, งำนนโยบำยรัฐบำล
ตลอดจนนโยบำยของจังหวัด

1.โครงการที่ได้รับการ
ร้องขอมีความเร่งด่วน
ระยะเวลาเตรียมการ
น้อยและมีการ
วัตถุประสงค์
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
เพื่อให้การบริหารโครงการเกี่ยวกับ ตลอดเวลา ทาให้กระทบ
ต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
งานรัฐพิธี งานนโยบายรัฐบาล
ตลอดจนนโยบายของจังหวัด
2.งบประมาณไม่เพียงพอ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมาย

1. สรุปสถิติข้อมูล
โครงการสนับสนุนทีผ่ ่าน
มา เสนอแนวทางให้
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีตามอานาจ
หน้าที่
2.ปรับปรุงกระบวนการ
ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการที่
เกี่ยวกับงานพัสดุและ
การเบิกจ่าย

1.สรุปจานวนงานรัฐพิธี,
งานสาคัญที่จัดเป็นประจา
ทุกปี สามารถทาให้
คาดการณ์งบประมาณ
ห้วงเวลาในการดาเนิน
โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.งานโครงการนโยบาย
รัฐบาลและของจังหวัดที่ได้รับ
การร้องขอมีความเร่งด่วน
ระยะเวลาเตรียมการน้อย
และมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
2.งบประมาณไม่เพียงพอ มี
ความจาเป็นต้องขอโอนเงิน
2.การดาเนินการเป็นไป
งบประมาณเพิ่มเติม เมื่อเกิด
ตามขั้นตอนและเป็นไป
โครงการเร่งด่วน เช่น
ตามกระบวนการงานพัสดุ
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
และการเบิกจ่าย ลดความ
โรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่ง
ผิดพลาดและการขออนุมตั ิ
ยังคงต้องมีมาตรการป้องกัน
เบิกจ่าย
อย่างต่อเนื่อง
3.โครงการเร่งด่วนของรัฐบาล
และของจังหวัดที่ช่วยเหลือ
ประชาชนในการลงพื้นที่
เร่งด่วน ฉุกเฉิน

สรุปสถิติและประมาณ
การวงเงินงบประมาณ
และเสนอแนวทาง
พิจารณาบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีตาม
อานาจหน้าที่ให้
ครอบคลุม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

40
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
2. กิจกรรมกำรดำเนินงำนแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การป้องกันยาเสพติดและ
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ปัญหายาเสพติดยังไม่
หมดไปจากชุมชน

1. แต่งตั้งคณะทางาน
ป้องกันและจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการใน
2. มีเยาวชนติดยาเสพติด
การป้องกันและแก้ไข
เพิ่มมากขึ้นผูไ้ ด้รับการบาบัด
ปัญหายาเสพติด
แล้วหันกลับมาเสพอีก
2.จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.ประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลอดจน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
กลุ่มผู้นาต่างๆในชุมชน

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

- ใช้แบบประเมินความพึง
พอใจ เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและ
คณะกรรมการ ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

ควำมเสี่ยง
1. ปัญหายาเสพติดยังไม่
หมดไปจากชุมชน

1. แต่งตั้งคณะทางาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

2. มีเยาวชนติดยาเสพติด 2.จัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพิ่มมากขึ้น ผูไ้ ด้รับการ
บาบัดแล้วหันกลับมาเสพ ยาเสพติดการรณรงค์
การประชาสัมพันธ์ และ
ยาอีก
การจัดกิจกรรมต่างๆ
สำเหตุ
เน้นการมีส่วนร่วมของ
- เด็กและเยาวชนไม่ได้
ประชาชน
เรียนหนังสือต่อ เนื่องจาก
มีฐานะยากจน ผู้ได้รับการ 3.สร้างความร่วมมือกับ
บาบัดแล้วไม่มีงานทา จึง ภาคส่วนต่างๆแบบ
บูรณาการ
หันมาเสพและค้ายา

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
3. กิจกรรมกำรจ่ำยเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุ เบี้ยควำมพิกำร
และเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยัง
ชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การดาเนินการจัด
สวัสดิการเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยความพิการและเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพสาหรับ
ผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายข้อบังคับ มติ
ครม.และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ประชาชนผูม้ ีสิทธิไม่มา 1. ตรวจเยี่ยมผูส้ ูงอายุ คน
รับเงินเบี้ยยังชีพตาม
พิการ
กาหนดเวลานัดหมาย
2. สร้างความเข้าใจให้กับ
2. จัดระบบการทา
ประชาชนในพื้นที่ให้มี
เอกสารให้มีประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิหน้าที่ของตนเองที่จะ
3. เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ
ตรวจสอบให้ละเอียด
ถี่ถ้วนเป็นประจาทุกเดือน
4. ซักซ้อมทาความเข้าใจ
ให้กับผู้มีสิทธิ ผู้นาชุมชน
ส.ท. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. ผูส้ ูงอายุไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ย
ยังชีพ ในกรณีย้าย
ภูมิลาเนา

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1.เมื่อมีผสู้ ูงอายุเสียชีวิตไม่ ๑. ประชาชนผูม้ ีสิทธิไม่มา 1. ปรับปรุงการ
มีใครมาแจ้งให้ทางการ
ประชาสัมพันธ์การรับเงิน
รับเงินเบี้ยยังชีพตาม
รับทราบ
เบีย้ ยังชีพอย่างทั่วถึงและ
กาหนดเวลานัดหมาย
ต่อเนื่อง
2. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ๒. ผู้มสี ิทธิเสียชีวิตหรือ
ครอบคลุม อีกทั้งในการ
ย้ายภูมลิ าเนาโดยไม่ได้มี 2. การออกหน่วยบริการ
ตรวจสอบต้องตรวจสอบ การแจ้งให้ทราบสาเหตุ
ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
จากฐานทะเบียนราษฎร
3. ประสานงานกับผู้นา
๓. ผู้นาชุมชน แจ้งการ
ของอาเภอ
หมู่บ้านในการสารวจ
เสียชีวิตหรือย้ายภูมิลาเนา
ข้อมูลผูส้ ูงอายุให้เป็น
ของผู้มีสิทธิล่าช้า ทาให้
ปัจจุบัน
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
4. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผิดพลาด ผูร้ ับเงินขาด
โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ความต่อเนื่องในการรับ
ธนาคาร/การมอบอานาจ
เงินเบี้ยยังชีพ
ในการรับเงินเบี้ยยังชีพ
5. การตรวจเช็คจาก
ทะเบียนราษฎร์อาเภอทุก
เดือน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

4. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
หมอกควันและไฟป่ำ

1.ยังเกิดการเผาที่ทาให้
เกิดหมอกควันและไฟป่า

วัตถุประสงค์

2.อาจทาให้เกิดการ
เจ็บป่วยเนื่องจากหมอก
ควันที่เกิดจากการเผา

- เพื่อป้องกันความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือเจ็บป่วยอัน
เนื่องมาจากหมอกควันที่เกิดจาก
การเผา
- เพื่อลดการเผาที่ทาให้เกิดหมอก
ควัน

3.ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1.จัดทาแผนป้องกันและ
ควบคุมหมอกควันที่เกิด
จากการเผา โดยกาชับให้
ทุกส่วนราชการถือปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1.ค่า P.M.2.5 ในพื้นที่
ยังคงมีระดับสูง

1.ยังเกิดการเผาที่ทาให้ 1.ประชาสัมพันธ์การงด
เกิดหมอกควันและไฟป่า เผาอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่องมาตรการทาง
2.ประชาชนในพื้นที่ได้รับ 2.อาจทาให้เกิดการ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ความเดือดร้อนเรื่องปัญหา เจ็บป่วยเนื่องจากหมอก
ต่อผู้ฝ่าฝืนคาสั่งจังหวัด
ฝุ่นและหมอกควัน
ควันที่เกิดจากการเผา
เชียงใหม่
2.ประชาสัมพันธ์แจ้งให้
3.ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนถือปฏิบัติตาม
2.จัดสายตรวจเคลื่อนที่
สภาพแวดล้อม
หนังสือสั่งการของจังหวัด
โดยใช้ อปพร. ซึ่งอยู่ใน
เชียงใหม่อย่างเคร่งครัด
ชุมชน ร่วมตรวจสอบ
และตักเตือนหากพบการ
3.แจ้งประชาสัมพันธ์การ
เผาที่ทาให้เกิดหมอกควัน
ห้ามเผาเด็ดขาดโดย
กาหนดมาตรการลงโทษ
แก่ผู้เผา

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
5. กำรควบคุมโรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์
ยุงลายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน วัด
โรงเรียน
- เพื่อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/
เคมีภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค

ควำมเสี่ยง

1. เนื่องจากโรค
ไข้เลือดออกเป็นโรค
ประจาถิ่น เกิดขึ้นตาม
ฤดูกาลที่มียุงลายเป็น
พาหะนาโรค จึงจาเป็นที่
จะต้องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรค
2.บางพื้นที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการควบคุม
ป้องกันโรค

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. มีการจัดกิจกรรมการ
สารวจและกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
2.มีการแจกทรายกาจัด
ลูกน้ายุงลาย
3.ออกปฏิบัติงานควบคุม
โรคไข้เลือดออกในกรณี
เร่งด่วนภายใน 24
ชั่วโมง รอบสองหลังจาก
รอบแรก 7-14 วัน
4.มีการจัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน
การป้องกันและควบคุม
โรค
5.ปฏิบตั ิตามมาตรการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. ประชาชนบางส่วนขาด
ความตระหนักถึงการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และขาด
บุคลากรในการทาการพ่น
หมอกควัน

1. จานวนประชากรที่ติด
เชื้อโรคไข้เลือดออกยังมี
จานวนสูงและมีแนวโน้ม
จะเพิ่มมากขึ้น

1. ประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า ง
ความตระหนั กให้ กั บ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
2.มี ก ารบู ร ณาการการ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่โดย
ทุกภาคส่วน
3.มี ก ารประชุ ม เตรี ย ม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ป้อ งกั นโรคไข้ เ ลื อดออก
ร่วมกับเครือข่ายทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง
4.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์
ใช้การควบคุมป้องกันโรค
ให้เพียงพอและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

44
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
6. กำรเตือนภัยธรรมชำติ
และกำรให้ควำมช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ทปี่ ระสบภัย
ธรรมชำติรวมถึงกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้อง
แม่นยำของพื้นที่ประสบภัย
ธรรมชำติที่ได้รับควำม
เสียหำย

ควำมเสี่ยง

1. ในการตรวจสอบพื้นที่
เสียหายจากผูป้ ระสบภัย
ธรรมชาติซึ่งต้อง
ดาเนินการตรวจสอบ
ด้วยความรวดเร็วและ
แม่นยาเพื่อให้ดาเนินการ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้
รวดเร็วถูกต้อง
แต่เนื่องจากจานวน
วัตถุประสงค์
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอทา
ให้เกิดความล่าช้าในการ
- เพื่อให้ดาเนินการ
ตรวจสอบและ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้
รวดเร็วถูกต้อง แต่เนื่องจาก ดาเนินการช่วย
จานวนเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ตรวจสอบไม่มีเครื่องจับ
ตรวจสอบและดาเนินการ
GPS
ช่วยเหลือ
3.ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโดยตรง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1.จัดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร ด้าน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
และสารวจช่วยเหลือ
ป้องกันกาจัดศัตรูพืช

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1.การทาคาสั่งมอบหมาย
หน้าที่งาน โดยมีคาสั่งให้
เจ้าหน้าที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
สารวจพื้นที่เสียหาย
2.กาหนดผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ

1.ยังมีผู้ประสบภัย
ธรรมชาติที่ยังไม่ได้
รับความช่วยเหลือ
2.ทาให้เกษตรกร เกิด
ความเดือดร้อนเมื่อเกิด
เหตุภยั ธรรมชาติ

1.ขอความร่วมมือจาก
สานักงานเกษตร
จังหวัด/อาเภอ
ส่งเจ้าหน้าที่ร่วม
ตรวจสอบพื้นที่ความ
เสียหาย
2.การตรวจสอบพื้นที่
ต้องตรวจสอบทุกคนให้มี
ข้อมูลตรงกับข้อมูลที่ขอ
ความช่วยเหลือ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

7. กิจกรรมปกป้อง เทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ และ
สร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันท์

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

วัตถุประสงค์
- เพื่อปกป้องสถาบันเบื้องสูง
- เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
- เพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์
- เพื่อสนองนโยบาย ของ
รัฐบาล

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ให้มีการจัดงานรัฐพิธีใน
วันสาคัญๆ ของชาติ อาทิ
การจัดงานวันปิยมหาราช
งานวันจักรีงานพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ฯ
2. ให้มีการจัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสที่สาคัญๆ อาทิ
โครงการบ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชัน ฯ

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

- ความคิดเห็นทีไ่ ม่ตรงกัน
ของประชาชนในทาง
การเมือง นามาซึ่งความ
ขัดแย้งและแตกต่างจนนา
สถาบันเบื้องสูงเข้ามา
เกี่ยวข้อง กลายเป็นการ
สร้างความแตกแยก และ
นาไปสู่การขาดความรัก
ความสมัครสมานสามัคคี
ของคนในชาติ

1. ความขัดแย้งของ
1. จัดทาโครงการเพื่อให้
ประชาชนในทางการเมือง เกิดการละลายพฤติกรรม
ของประชาชนในพื้นที่
2. การแบ่งพรรคแบ่งพวก
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย
2. จัดทาโครงการ
เพื่อสร้างความปรองดอง
3. ความขัดแย้งทาง
สมานฉันท์ และเทิดทูน
การเมืองและการแสวงหา
สถาบันพระมหากษัตริย์
ผลประโยชน์ของ
นักการเมืองและบุคคล
บางกลุ่ม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

46
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
8. กิจกรรมสถำนธนำนุ
บำล
วัตถุประสงค์
- เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของยอดเงินสด
คงเหลือในแต่ละวัน

ควำมเสี่ยง

- การบันทึกข้อมูลของ
สถานธนานุบาล

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

- มีการสอบทานการ
บันทึกบัญชีกับเอกสาร
การรับเงิน การจ่ายเงิน
และจัดทารายงานในทุก
สิ้นวันทาการและเป็น
ปัจจุบัน

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

- มีการปฏิบัตจิ ริงตามการ
ควบคุม

- เนื่องจากสถาน
ธนานุบาลฯได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งพนักงาน
บัญชีเข้ามาปฏิบัติงาน
ใหม่ ทาให้เจ้าหน้าที่
ยังมีการบันทึกบัญชีไม่
ครบถ้วนถูกต้อง

1. ผู้บังคับบัญชาได้มีการ
กาชับให้ศึกษาวิธกี าร
ปฏิบัติงานให้ละเอียด
รอบคอบและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอ
2. ดาเนินการส่ง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ใหม่เข้ารับการฝึกอบรม
ซึ่งจะสามารถนาความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ที่มีสถานธนานุบาล
ทั้ง 15 แห่ง
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
9. กิจกรรมกำรบริหำร
จัดกำรขยะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชนให้น้อยลงและลด
งบประมาณในการจัดเก็บ
ขยะให้น้อยลง
2. ให้ประชาชนได้คัดแยก
ขยะอินทรีย์ประเภทเศษ
อาหาร เศษผัก ในครัวเรือน
งานศพ งานบุญ รวมทั้ง
ร้านค้า ตลาด ตลาดนัดเพื่อ
ป้องกันและลดเหตุราคาญ
จากกลิ่นเน่าเหม็นของขยะ
อินทรีย์

ควำมเสี่ยง

1. การจัดเก็บ การขน
และการกาจัดขยะมูล
ฝอยในเขตพื้นที่อปท. มี
ประชาชนนอกเขตพื้นที่
ได้นาขยะมูลฝอยมาทิ้ง
ในเขตรับผิดชอบ ทาให้
เกิดปัญหาในการจัดเก็บ
2. ประชาชนยังขาด
ความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะและวิธีบริหาร
จัดการขยะอินทรีย์
3. ประชาชนไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่ อปท.
กาหนด
4. มีการลักลอบกาจัด
ขยะโดยการเผา และ
ลักลอบนาขยะมาทิ้งโดย
ไม่ชาระค่าธรรมเนียม

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. จัดให้มีการประชุม
หรือประชาสัมพันธ์แจ้ง
ประชาชนนอกเขตพื้นที่
เพื่อมิให้นาขยะมูลฝอย
มาทิ้งภายในเขต
รับผิดชอบ
2. มีกิจกรรมการบริหาร
จัดการขยะอินทรีย์
3. การบารุงรักษา
ซ่อมแซมยานพาหนะให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงาน
4. ดาเนินการจ้างเหมา
เก็บขนขยะและกาจัด
ขยะในพื้นที่
5. ให้ความรู้แก่เยาวชน
และประชาชนในการแยก
ขยะ และจัดการกับขยะ

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1.ยังคงมีปัญหาในเรื่อง
ขยะมูลฝอยนอกพื้นที่ ซึ่ง
ลักลอบมาทิ้งในเขตพื้นที่
เทศบาล

1.ประชาชนยังไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎ เช่น ไม่ทิ้งขยะ
ลงถัง ไม่เข้าใจการทิ้ง
ขยะที่ถูกวิธีไม่คัดแยก
ขยะก่อนทิ้ง ทาให้มี
ปริมาณขยะเพิม่ มากขึ้น

1. การจัดให้มีมาตรการ
ในการลดปริมาณขยะมูล
ฝอยโดยการจัดทา
โครงการลด คัดแยกขยะ
โดยวิธีการต่างๆ ให้แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่

2. การเก็บขนขยะมูล
ฝอยมีความล่าช้า และมี
ขยะตกค้าง

2. จัดให้มีการประชุม
หรือประชาสัมพันธ์แจ้ง
ประชาชนนอกเขตพื้นที่
เพื่อมิให้นาขยะมูลฝอย
มาทิ้งภายในเขต
รับผิดชอบ

2. มีการบริหารจัดการ
ขยะอินทรีย์ที่หลากหลาย
ตลอดจนชุมชนและ
ครัวเรือนสามารถบริหาร
จัดการขยะอินทรีย์ได้เอง
3. มียานพาหนะพร้อมใช้
เพื่ออกบริการจัดเก็บขยะ
อินทรีย์
4. การวางแผนเตรียม
ความพร้อมในการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน
5. การส่งเสริมให้
ประชาชนมีการลดปริมาณ
ขยะในครัวเรือน

3. รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ อบรมให้
ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ
อินทรีย์

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

48

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
10. กิจกรรม กำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

1. ภัยธรรมชาติมีความ
รุนแรงมากขึน้

2. อปท.มีเงินสารองจ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
-เพื่อให้แผนการป้องกันและ ไม่เพียงพอ
บรรเทาสาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติและภัยต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเป็นแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ที่สามารถปฏิบตั ิ
ได้จริงช่วยเหลือประชาชน
ได้ทันท่วงที การปฏิบัติ
ภารกิจป้องกันบรรเทาภัย
สัมฤทธิผล

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. ภัยธรรมชาติมีความ
รุนแรงมากขึ้น

1. ตั้งคณะทางานสารวจ
ความเสียหายประชาชน
เสียชีวิตกี่คน สูญหายกี่คน
อยู่ในพื้นที่ติดต่อยากกี่คน
และในพื้นที่ที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้กคี่ น
เพื่อให้ความช่วยเหลือ

1. ตั้งคณะทางานสารวจ - อปท.ก็ยังไม่สามารถให้
ความเสียหายประชาชน ความช่วยเหลือประชาชน
เสียชีวิตกี่คนสูญหายกี่ ผูป้ ระสบภัยได้อย่างทั่วถึง
คน อยู่ในพื้นที่ติดต่อ
ยากกี่คน และในพื้นที่ที่
สามารถติดต่อสื่อสารได้
กี่คน
2. จัดทาแผนการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ
เพิ่มเติม นาเรื่องเข้าสภา
ขอจ่ายขาดเงินสะสม

2. ตั้งงบประมาณเพื่อ
การนี้ไว้ไม่เพียงพอและ
เป็นระยะต้น
ปีงบประมาณจึงไม่อาจ
โอนเงินส่วนใดส่วนหนึ่ง
มาเพิ่มจ่ายได้

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

49
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
11. กำรระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

เป็นโรคอุบตั ิใหม่ที่ทั่วโลก
ต้องเผชิญ เนื่องจากไม่มี
วัคซีนป้องกันแพร่ติดต่อ
ทางระบบทางเดินหายใจ
การสัมผัส ประชาชนต้อง

เพื่อให้การจัดการควบคุมการ
ระมัดระวัง
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด – 19 ได้รับการ
ควบคุม และเป็นการป้องกัน
ตนเอง

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. การร่วมกันรณรงค์ของ การควบคุมภายในที่มีอยู่

เป็นโรคอุบตั ิใหม่ที่ทั่วโลก

1. จัดตั้งศูนย์บริหารสถาน

กลุ่มองค์กรต่าง ๆ
มีความเพียงพอ และสาเร็จ
ทีร่ ่วมมือกันให้เข้าใจถึง
อยูใ่ นระดับหนึ่ง แต่อย่างไร
โรคที่ต้องระมัดระวังเวลา
ก็ตามการแพร่ระบาดของ
อยู่รวมตัวกันในที่ชุมนุมชน
โรคยังต้องระมัดระวัง
2. การจัดจุดบริการล้าง
มือเจลแอลกอฮอล์ การวัด เนื่องจากไม่มีวัคซีนป้องกัน

ต้องเผชิญ เนื่องจากไม่มี

การณ์บริหารจัดการใน
พื้นที่โดยร่วมกับหน่วยงาน
พื้นที่สาธารณสุข ผู้นา
ชุมชน ให้ความร่วมมือ
ดาเนินการร่วมรณรงค์

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

อุณหภูมิในร่างกาย ก่อน

โรค และยังต้องเฝ้าติดตาม

เข้ารวมกลุ่มใหญ่

อย่างต่อเนื่อง

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส
โควิด - 19

วัคซีนป้องกันแพร่ติดต่อ
ทางระบบทางเดินหายใจ
การสัมผัส ประชาชนต้อง
ระมัดระวัง

2. ให้ความสาคัญกับการ
ล้างมือ การสวมใส่
หน้ากากอนามัยเวลาออก
จากบ้าน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

50
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

12.กิจกรรมด้ำนสำธำรณสุข 1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
ไม่เพียงพอต่อการ
เพื่อให้ความรู้ คาแนะนา การ ปฏิบัติงาน
ดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง
2.พื้นที่มีเขตติดกับ
เรื่องโรค COVID-19 ให้กับ
ชายแดนประเทศเมียนมา
ประชาชนในพื้นที่ของอปท.
3.มีบุคคลจากสถานที่
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
เสี่ยงเดินทางกลับมาพักใน
อนามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัย
พื้นที่ อปท.
ไข้เจ็บ
4.ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ระบาดในเขตพื้นที่
เนื่องจากประชาชนยังมี
พฤติการณ์เสี่ยงและยัง
ขาดการดูแลรักษาอย่าง
ถูกวิธีและต่อเนื่อง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1.ตั้งจุดคัดกรองใน
การเข้าติดต่องาน
ในสถานที่ราชการ

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

การควบคุมที่มีอยู่
มีความเหมาะสม
แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของโรค
2.ประชาสัมพันธ์ให้
COVID-19 เป็นปัญหา
ประชาชนสวมใส่หน้ากาก
ระดับโลกมีความรุนแรงใน
อนามัยและหากพบบุคคล
การแพร่เชื้อและ
ที่ต้องสงสัยแอบข้าม
อยู่ระหว่างการผลิตวัคซีน
ชายแดนให้แจ้ง อสม.
ป้องกันโรคฯ
หรือผู้นาหมู่บ้านในพื้นที่
3.ร่วมมือกับผู้นาหมู่บ้าน
อสม.ในพื้นที่ เพื่อกักตัว
บุคคลที่มีความเสีย่ ง 14
วัน

1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
1.อบรมเพื่อให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข
และวิธีป้องกันเกี่ยวกับ
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โรค COVID-19
2.พื้นที่มีเขตติดกับชายแดน
ประเทศเมียนมา และขนาด
เขตพื้นที่มากทาให้ยากต่อ
การควบคุมได้ทั่วถึง
3.มีตา่ งด้าวลักลอบเข้ามาใน
พื้นที่

2.ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้การ
ป้องกันและการเฝ้าระวัง
ลดต่าลง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

51
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

13. กิจกรรมกำรปฏิบัติงำน
ระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ จั ด บริก ารการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น ก่ อ นส่ ง โรงพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง
2. เพื่อให้รับบริการที่เจ็บป่วย
ฉุ ก เฉิ น และประสบอุ บั ติ เ หตุ
ได้รับบริการอย่างทันท่วงที

1. ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง
2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
3. งบประมาณ

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึ ก ใ ห้ อ บ ร ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใน กา ร
ทางาน
2. จั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์
เครื่องมือให้ครบเพื่อพร้อม
ให้บริการแก่ประชาชนได้
ทันท่วงที
3. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มมากขึ้น

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

การออกให้บริการประชาชน
ในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่
ไม่เกิน 20 กิโลเมตร ตลอด
24 ชั่วโมง

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
ตาแหน่งเฉพาะทาง
2. วั ส ดุ อุ ป กรณ์ บ างชนิ ด
ใ ช้ ง า น ม า น า น แ ล ะ
บางอย่างไม่สามารถจัดซื้อ
ได้
3.งบประมาณได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอ

1.จัดส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับ
การอบรม
2. จัดซื้อและซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์ให้ใช้งานได้
ทันท่วงที
3. ขอเพิ่มงบประมาณใน
การจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

52
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
14. กิจกรรมด้ำนกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียน

ควำมเสี่ยง

1. เนื่องจากเมื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สาเหตุเกิดจากความเห็น
วัตถุประสงค์
ต่างทางความคิดของ
ประชาชนเป้นพื้นฐาน
- เพื่อแก้ไขปัญหาความ
และไม่สามารถเจรจา
ขัดแย้ง เดือดร้อน ของ
ประชาชนที่เกิดขึ้นได้รับการ เบื้องต้นได้
แก้ไขอย่างเป็นธรรม
2. ขาดเจ้าหน้าที่ผมู้ ี
ความรู้ความเข้าใจ
- เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
เรื่ อ งเหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
เหตุเดือดร้อนราคาญ

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ประสานงานกับฝ่าย
ปกครองชุมชนโดย
เบื้องต้นดาเนินการไกล่
เกลี่ยความขัดแย้งที่
เกิดขึ้น

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. ไกล่เกลีย่ ปัญหาและ
ชี้แจงเหตุผล ตามหลัก
กฎหมายเบื้องต้น

1. ประชาชนยังมี
ความเห็นต่าง

2. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ค ร อ บ ค ลุ ม เ พี ย ง พ อ
2. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก ในส่วนของการ
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แก้ ไ ขปั ญ ห าล่ า ช้ า เ ป็ น
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
3. มีการประสานขอความ
ภายนอกหรือหน่วยงานอื่น
อนุเคราะห์เจ้าหน้าทีผ่ ู้มี
ซึ่ ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้
ความรู้ทางสาธารณสุข
และการจั ด การเกี่ ย วกั บ
เข้าร่วมดาเนินการ
งานสาธารณสุ ข ยั ง ไม่ มี
ตรวจสอบและแนะนา
ประสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ
3. การแก้ไขปัญหาเรื่อง วิธีการแก้ไขปัญหา
เนื่องจากขาดบุคลากรผู้ มี
เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญ
ความรู้ทางการสาธารณสุข
เป็ น ไปด้ ว ยความล่ า ช้ า
เนื่องจากองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น จ ะ ต้ อ ง
ป ร ะ ส า นงา นร่ วม กั บ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 . ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
เกี่ ย วกั บ เหตุ เ ดื อ ดร้ อ น
ร า ค า ญ ยั ง ข า ด
ประสิทธิภาพในด้านการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร
สาธารณสุ ข โดยใช้ ห ลั ก
วิ ช าการ อั น จะท าให้
ปัญหานั้ นถูก แก้ ไขอย่า ง
ยั่งยืน
3. องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้อ งถิ่น ขาดบุ ค ลากรผู้ มี
ความรู้ค วามสามารถใน
ด้ า นงา นส า ธา ร ณ สุ ข
โดยเฉพาะ

1. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น2. สรรหา
บุคลากรตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข
เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องเหตุ
เดือดร้อนราคาญ ตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

53
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

15. ด้ำนกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยและกำร
ป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย

1. เจ้าหน้าที่ อปพร.
มีน้อยไม่เพียงพอหากต้อง
ออกปฏิบัติภารกิจนอก
พื้นที่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพิ่มขึ้น
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. การออกปฏิ บั ติ ก าร
ช่วยเหลือสาธารณภัยนอก
พื้นที่เพิ่มขึ้นแต่เจ้าหน้าที่มี
จานวนน้อยอาจทาให้เกิด
ความ ล่ า ช้ าห รื อ ควา ม
ผิดพลาดได้

1. จั ด ห า อ ป พ ร .
เพิ่ ม หรื อ แสวงหาความ
ร่ว มมือ จากหน่ว ยงานอื่ น
มาร่วมปฏิบัติภารกิจ
2. จัดทาแผนการจัดหา
พัสดุและควบคุม
ตรวจสอบอยูเ่ ป็นประจา

1. การสร้างเครือข่ายที่มา 1. การประเมิ น ผลการ
จากภาคประชาชนหรือ
ค ว บ คุ ม ยั ง มี เ จ้ า ห น้ า ที่
หน่วยงานอื่น
อปพร. จ านวนเท่ า เดิ ม
ควรแสวงหาความร่ ว มมื อ
เพิ่มขึ้นและจัดหา อปพร.
2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้
2. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์
ที่มาจากภาคประชาชน
เพียงพอและพร้อมใช้งาน
เครื่องมือในการปฏิบตั ิงาน
บางอย่างเสื่อมสภาพตาม
2. วัสดุอุปกรณ์มีความ
อายุการใช้งาน
เพียงพอ แต่บางอย่างเสื่อม
สภาพตามอายุการใช้งาน

2. มีวัสดุอุปกรณ์ที่
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้
งานที่ต้องจัดหาให้
เพียงพอ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

54
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
16. กิจกรรมลดภำวะโลก
ร้อน
วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน
- เพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ
ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก
- เพื่อสนองนโยบายของ
รัฐบาล

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. พื้นที่รับผิดชอบมีการ 1. จัดสื่อประชาสัมพันธ์
เผาป่า / เผาวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมอบรมให้
ทางการเกษตร และมีการ ความรู้แก่ประชาชน
ลักลอบตัดไม้ทาลายป่า
ในพื้นที่ ตระหนักถึง
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่
ความสาคัญของ
รับผิดชอบโดยตรง และ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
เจ้าหน้าที่มีปริมาณงาน
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหา
รับผิดชอบมากเกินไป
โลกร้อน
2. จัดตั้งศูนย์อานวยการ
ป้องกันและ แก้ไขปัญหา
ภัยแล้งหมอกควันและ
ไฟป่า
3. จัดให้มีแผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า
4. จัดทาโครงการเกษตร
อินทรีย์เพื่อลดการเผาเศษ
วัสดุของเกษตรกร

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. กิจกรรมด้านการลด
ปัญหามลภาวะโลกร้อนมี
การอบรมให้ความรู้
ประชาชนในพื้นที่
2. ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และมีความเชื่อในเรื่องของ
การเผาเศษวัสดุการเกษตร
จะทาให้ต้นพืชที่ปลูกใหม่
เจริญงอกงามดี
3. มีการลักลอบตัดไม้
ทาลายป่าและใช้พื้นที่ในการ
เพาะปลูก

1. ประชาชนเข้าไปหา
ของป่า และลักลอบตัดไม้
ทาลายป่า
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง
3. มีการเผาป่า/เผาวัสดุ
เหลือใช้ ทางการเกษตร

1. จัดสื่อประชาสัมพันธ์
และกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
พื้นที่ ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหา
โลกร้อน
2. สร้างเครือข่าย
ประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. จัดทาโครงการเกษตร
อินทรีย์เพื่อลดการเผา
4. จัดทาโครงการปลูกป่า
ทดแทน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

55
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
17.ด้ำนกำรศึกษำศูนย์

พัฒนำเด็กเล็กภำยใต้
สถำนกำรณ์โรคติดต่อ
โควิด-19 (Covid-19)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการป้องกัน
โรคติดต่อโควิด – 19 ตาม
นโยบายของรัฐบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ควำมเสี่ยง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถาบันการศึกษาสาหรับ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ซึ่งการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์เด็กนักเรียนไม่
อาจนั่งเรียนเพียงลาพังได้
จึงจาเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองเป็น
อย่างยิ่ง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ประชาสัมพันธ์และขอ
ความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองให้เข้าร่วมการ
เรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ร่วมกับบุตรของ
ตนอย่างสม่าเสมอ
2. จัดช่วงเวลาให้ครูหรือ
ผู้ดูแลเด็กจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ให้แก่
เด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. กาหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
สถาบั นการศึกษาสาหรั บ
เ ด็ ก เ ล็ ก ก่ อ น วั ย เ รี ย น
ซึ่งการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ เ ด็ ก นั ก เรี ย นไม่
อาจนั่งเรียนเพียงลาพังได้
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งขอความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง

1. ประชาสัมพันธ์และขอ
ความร่วมมือผู้ปกครองให้
เข้าร่วมการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ร่วมกับบุตร
ของตนอย่างสม่าเสมอ
2. จัดซ่วงเวลาให้ครูหรือ
ผู้ดูแลเด็กจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ให้เด็ก
แบบรายบุคคล

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

56
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจ
อื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
18. กิจกรรมด้ำนกำร
ซ่อมแซมไฟฟ้ำ
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน
และเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด
- เพื่อให้งานเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน และ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
- เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
เกิดความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย

ควำมเสี่ยง

- มอบหมายให้ช่างไฟฟ้า
ทางานด้วยความรอบคอบ
ไม่ประมาท
- การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือมีน้อยซึ่งอาจ
ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ
และงบประมาณต้อง
จัดสรรไปบริหารจัดการ
ด้านอื่น ๆ
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่
มีความพร้อมและความรู้
ความสามารถเพียงพอ
เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า
และซ่อมแซม ทาให้การ
ติดตั้งอาจเกิดอันตรายต่อ
ตัวผู้ปฏิบัติงาน

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

-จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุ
การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

- การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายสาหรับซื้อมีจากัด
เนื่องจากต้องจัดสรร
งบประมาณไปบริหาร
จัดการด้านอื่นๆ อาจทาให้
มีงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่มีคุณภาพดี ราคาแพง
เพื่อประหยัดงบประมาณ
อีกทางหนึ่ง

- การตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
และเครื่องมือมีน้อย
ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการ
จัดซื้อ และงบประมาณ
ต้องจัดสรรไปบริหาร
จัดการด้านอื่น ๆ

- ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผลและ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบอย่างสม่าเสมอ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- ให้ช่างผู้ควบคุมงาน
ควบคุมงานก่อสร้างไม่
เว้นวันหยุดราชการ
เพื่อให้งานเป็นไปตาม
รูปแบบในสัญญา
- เสนอเพิ่มอัตรากาลัง
และรับโอน(ย้าย)
พนักงาน /บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ หรือจัดจ้างพนักงาน
จ้างเพิ่ม

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงาน
ไม่มีความพร้อมและ
ความรู้ความสามารถ
เพียงพอเกี่ยวกับการ
ติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซม - ออกคาลั่งแบ่งงานที่
ทาให้การติดตั้งอาจเกิด ชัดเจนในแต่ละส่วนงาน
อันตรายต่อตัว
ผู้ปฏิบัติงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

57
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
19. กิจกรรมด้ำนกฎหมำย

ควำมเสี่ยง

-หน่วยงานไม่มีนติ ิกร จึง
ส่งผลให้ยังขาดความ
วัตถุประสงค์
แม่นยา ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ประสบการณ์ในการ
ระเบียบ กฎหมาย ทุกขั้นตอน ปฏิบัติงาน

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

-มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้า
ประชุมสัมมนาและ
ฝึกอบรมความรู้เกีย่ วกับ
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

-มีการนาความรู้ที่ได้จากการ
เข้าร่วมประชุมสัมมนา และ
ฝึกอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง
เนื่องจากกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับ อปท.นั้นมีจานวนมาก

-เจ้าหน้าที่ยังขาดความ
แม่นยา ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดให้เกิดความ
ผิดพลาดในการทางานได้

- เจ้าหน้าที่เข้า
ประชุมสัมมนาและ
ฝึกอบรมความรู้เกีย่ วกับ
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
- กาชับให้มีการศึกษา
กฎหมายและระเบียบ
ต่าง ๆ เพิ่มเติม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

58
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

20. งำนส่งเสริมกำรเกษตร
และปศุสัตว์

นโยบายภาครัฐในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรไม่มี
ความแน่นอนและบาง
นโยบายไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของเกษตรกร

กิจกรรม

การให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งทางด้าน
สำเหตุ
วิชาการ ด้านภัยพิบัตแิ ละตาม
นโยบาย ข้อสั่งการของ
นโยบายของรัฐบาลบาง
ผู้บริหาร
ข้อไม่ได้มาจากความ
ต้องการของเกษตรกร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มี
ความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
2. เพื่อตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ของผู้บริหาร/รัฐบาล

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
เป็นฝ่ายที่ก่อตั้งมาใหม่
รูปแบบการปฏิบัติงานยัง
ไม่มรี ูปแบบที่ชัดเจนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
คาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ตามนโยบายมาจากรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในพื้นที่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

-ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จแล้ว สรุปผล
รวบรวม เสนอให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป

- รูปแบบการทางานของ
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
เป็นไปตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาและ
สถานการณ์เฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นในชุมชน

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
ศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติม
เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีรปู แบบที่
ถูกต้องและเหมาะสม และ
เข้ากับบริบทของชุมชน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

59
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
21. กิจกรรมกำรควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภัย และเพื่อ
ควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด
ในพื้นที่

ควำมเสี่ยง

- ขาดการกระตุ้น
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนตระหนักในการ
ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การป้องกันโรค

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

- ประชาชนในพื้นที่บางส่วน - ประชาชนในพื้นที่
ยังป่วยเป็นโรคติดต่อ
ป่วยเป็นโรคติดต่อ
- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์
การป้องกันโรคติดต่อยังไม่
ทั่วถึง

- ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่มีความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อเข้ามา
ให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน
ประชาชน
- รณรงค์การป้องกัน
โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

60
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
22.งำนสวัสดิกำรและ
พัฒนำชุมชน
กิจกรรม
การประสานการทาบัตร
ประจาตัวคนพิการ กรณีบัตร
หมดอายุ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ควำมเสี่ยง

-มีคนพิการบางรายทีไ่ ม่
ดาเนินการไปต่อบัตรที่
หมดอายุหรือประสานให้
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของ
อปท.ไปดาเนินการแทน
เนื่องจากบางรายไม่อยู่ใน
พื้นที่ โดยไม่แจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบ และคน
พิการไม่ตรวจสอบวัน
หมดอายุของตนเอง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

-ก่อนสิ้นปีงบประมาณ
นักพัฒนาชุมชน จะ
ดาเนินการตรวจสอบบัตร
คนพิการหากพบว่าบัตร
คนพิการหมดอายุแล้วหรือ
ใกล้หมดอายุแล้วจะแจ้งให้
คนพิการทราบเพื่อไปต่อ
อายุบัตรด้วยตนเองหรือ
มอบให้นักพัฒนาชุมชน
อบต.แม่ทะลบไป
ดาเนินการแทน ที่ พมจ.
เชียงใหม่ เพื่อเป็นการ
อานวยความสะดวกแก่คน
พิการ

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

-มีคนพิการบางรายทีไ่ ม่ไป
ดาเนินการต่อบัตรประจาตัว
คนพิการที่หมดอายุ
เนื่องจากไม่ทราบ หรือไม่ได้
ตรวจดูวันหมดอายุของบัตร
คนพิการของตนเอง

-ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ คน
พิการที่ไม่ดาเนินการต่อ
บัตรคนพิการที่หมดอายุ
จะระงับการจ่ายเบี้ยความ
พิการชั่วคราว จนกว่าจะ
ต่ออายุบัตรประจาตัวคน
พิการให้เรียบร้อย

-จัดทาทะเบียนคนพิการ
ให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบวันออกบัตรและ
วันหมดอายุของบัตร
ประจาตัวคนพิการได้อย่าง
ถูกต้อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

61
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
23. กิจกรรมงำนควบคุม
งำนก่อสร้ำง
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

1. การก่อสร้างโครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือ
ตามข้อกาหนดของแบบ
เพื่อให้งานควบคุมอาคาร
ก่อสร้าง
ได้ตามข้อกาหนดของแบบ
2. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง และเป็นไปตาม
มีเพียง 1 คน ทาให้การ
ระเบียบและโปร่งใส รวมถึงใช้
ควบคุมงานก่อ สร้างหลาย
อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
อย่างประหยัดและคุ้มค่ามาก
และพืน้ ที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่สุด
ภูเขาจึงทาให้ อปท. อาจ
เสียเปรียบผู้รับจ้างได้

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. จัดให้มีการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ก่อนใช้งาน
และให้ได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่อนการใช้งานทุก
ครั้ง
2. ให้โบนัสแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและ
จิตสานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ก่อน
การใช้งานไม่ทั่วถึงและ
บางส่วนไม่ได้ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนการใช้งาน

1. การก่อสร้าง โครงสร้าง
และวัสดุก่อสร้างบางส่วน
ไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อกาหนดของแบบก่อสร้าง
2. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ควบคุมงาน มี
เพียง 1 คน ทาให้การ
ควบคุมงานก่อสร้างหลาย
โครงการอาจดูแลไม่ทั่วถึง
และพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
จึงทาให้ อปท.อาจ
เสียเปรียบผู้รับจ้างได้

1. การใช้กฎหมาย
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
2. การส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับ
การควบคุมการก่อสร้าง
และบริหารจัดการ
เป็นไปตามระเบียบ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

62
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
24. กิจกรรมโครงกำรพื้นฟู
เศรษฐกิจ

ควำมเสี่ยง

1. ประชาชนยังไม่มีความ
วัตถุประสงค์
เข้าใจในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
เท่าที่ควร เนื่องจากการ
มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ขาด
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
รายได้ ให้รู้จักดาเนินตามรอย
ประชาชนบางส่วนยังมี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หนี้สินนอกระบบ และบาง
2. เพื่อให้ประชาชนมีความ พื้นที่มีสภาพแห้งแล้งขาด
แคลนน้าดืม่ อุปโภค –
เป็นอยู่ดีขึ้น
บริโภค ทาให้การทา
การเกษตรไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ตั้งงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มคี วาม
เดือดร้อน
2. พนักงานส่วนท้องถิ่น
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถลด
ความเสีย่ งได้ในระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้เนื่องจากปัญหาของ
ประชาชนที่ยังไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง อันเกิด
จากปัจจัยการใช้จ่ายเงินเพื่อ
ดารงชีพที่ไม่เพียงพอกับ
รายได้เนื่องจากหนีส้ ินและ
ความฟุ้งเฟ้อ

1. ประชาชนยังไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เท่าที่ควร เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
ประชาชนบางส่วนยังมี
หนี้สินนอกระบบ และบาง
พื้นที่มีสภาพแห้งแล้งขาด
แคลนน้าดืม่ อุปโภค –
บริโภค ทาให้การทา
การเกษตรไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร

1. ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการติดตามผล
เพื่อสอบถามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตติ ้อง
ติดตามกากับดูแลและ
เพื่อให้งานของส่วน
สวัสดิการสังคมมีการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
และตรวจสอบทุกเดือน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

63
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

25. กิจกรรมกำรขออนุญำต - ทาให้โครงการก่อสร้าง
ใช้พื้นที่ป่ำไม้
ต่างๆ ของหน่วยงานต้อง
ชะงัก
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การใช้พื้นที่สาหรับ
การก่อสร้างของหน่วยงาน
ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

- ทาหนังสือขออนุญาตใช้
พื้นที่ไปยังหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่ เพื่อให้ได้รับ
การอนุญาตก่อนเข้าทา
ประโยชน์หรือดาเนินการ

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

- กระบวนการตรวจสอบ
- ทาให้โครงการการก่อสร้าง - ทาหนังสือขอใช้พื้นที่
พื้นที่/การอนุญาตใช้พื้นทีใ่ ช้ ต่างๆ ของหน่วยงานต้อง
ไปยังหน่วยงานเจ้าของ
ระยะเวลายาวนาน
ชะงัก
พื้นที่
- ประชาชนและหน่วยงาน
เสียประโยชน์และโอกาสใน
การพัฒนา

- ทาหนังสือหารือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหาใน
ประเด็นการขอใช้พื้นที่
สาหรับหน่วยงาน
ราชการ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

64
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
26. กิจกรรมงำนด้ำนกำรขอ
อนุญำตเจำะหรือใช้น้ำบำดำล

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ประชาชนในพื้นที่มีการ 1.มีการมอบหมาย
วัตถุประสงค์
เจาะหรือใช้น้าบาดาลโดย บุคลากร/เจ้าหน้าที่
ไม่ได้รับอนุญาต
ดาเนินการตรวจสอบ
1. เพื่อให้การขออนุญาตเจาะ
เอกสารที่แนบ สถานที่ขอ
น้าบาดาล ขออนุญาตใช้น้า
2. บุคลากร/เจ้าหน้าที่
อนุญาต และตรวจสอบ
บาดาล เป็นไปด้วยความ
รวมถึงประชาชนในพื้นที่
ความถูกต้องในการขอ
ถูกต้อง เรียบร้อย
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
อนุญาตให้เป็นไปตาม
ในการปฏิบัตติ ามระเบียบ
พระราชบัญญัติน้าบาดาล
2.เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
พ.ศ.2522 และที่แก้ไข
ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความ
การดาเนินการถ่ายโอน
เพิ่มเติม
เข้าใจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ภารกิจน้าบาดาล
ประชาชน มีความรู้ ความ
2. มีการตรวจสอบจาก
เข้าใจ และสามารถมีส่วนร่วม
ผู้บริหารตามลาดับขั้น
ในการขออนุญาตเจาะน้า
บาดาล และขออนุญาตใช้น้า
มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
บาดาล
ขั้นตอนการขออนุญาต
เจาะหรือใช้น้าบาดาลแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
เนื่องจากบุคลากร/
เจ้าหน้าที่ในกองช่าง มี
จานวนน้อยและขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ

1. การขออนุญาตยังมี
ความล่าช้า เนื่องจาก
บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในกอง
ช่าง มีจานวนน้อย ขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบกรม
ทรัพยากรน้าบาดาลการ
ดาเนินการถ่ายโอนภารกิจ
น้าบาดาล

1. จัดส่งบุคลากร/
เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ใน
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มากขึ้น

2. การดาเนินการถ่ายโอน
ภารกิจน้าบาดาล อีกทั้ง
ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการ
ขออนุญาตเจาะหรือใช้น้า
บาดาล

2.ประชาชนมีการเจาะ
บาดาลโดยไม่ได้รบั
อนุญาต

2. การประชาสัมพันธ์
ให้แก่ประชาชนให้ความรู้
ความเข้าใจในการขอ
อนุญาตเจาะน้าบาดาล
และขออนุญาตใช้น้า
บาดาล ระเบียบ
ข้อกาหนดและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

65
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
27. กิจกรรมด้ำนงำน
ส่งเสริมกำรเกษตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาชีพเกษตรกรรมใน
พื้นที่รับผิดชอบของอปท.
ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น
ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

- อาชีพเกษตรกรรมใน
- จัดอบรมส่งเสริม ให้
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่
พื้นที่รับผิดชอบของ อปท. ความรู้ทางด้านการเกษตร เห็นความสาคัญของการเข้า
ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฯ ร่วมการฝึกอบรม
- ภัยธรรมชาติ

- ให้เจ้าหน้าที่ทาการลง
พื้นที่เพื่อศึกษาเรื่องการ
ปลูกพืชต่างๆ
ในพื้นที่ รวมทั้งปรึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการประมง

- ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่
ควบคุมไม่ได้

- อาชีพเกษตรกรรมใน
พื้นที่เขตรับผิดชอบของ
อปท. ยังไม่พัฒนา
เท่าที่ควร
- ภัยธรรมชาติ

- ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจเพื่อให้
ประชาชนเล็งเห็น
ความสาคัญในการ
ฝึกอบรม
- ตั้งงบประมาณเพื่อให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

66
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
28. งำนส่งเสริมกำรเกษตร
และปศุสัตว์

ควำมเสี่ยง

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

-ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จแล้ว สรุปผล
รวบรวม เสนอให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป

- รูปแบบการทางานของ
ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
เป็นไปตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาและ
สถานการณ์เฉพาะหน้าที่
เกิดขึ้นในชุมชน

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
ศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติม
เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้มีรปู แบบที่
ถูกต้องและเหมาะสม และ
เข้ากับบริบทของชุมชน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ควำมเสี่ยง

นโยบายภาครัฐในการ
กิจกรรม
ช่วยเหลือเกษตรกรไม่มี
ความแน่นอนและบาง
การให้ความช่วยเหลือ
นโยบายไม่สามารถ
เกษตรกรและองค์กร
ตอบสนองความต้องการ
เกษตรกรในพื้นที่ ทั้งทางด้าน
ของเกษตรกร
วิชาการ ด้านภัยพิบัตแิ ละตาม
นโยบาย ข้อสั่งการของ
สำเหตุ
ผู้บริหาร
นโยบายของรัฐบาลบาง
วัตถุประสงค์
ข้อไม่ได้มาจากความ
ต้องการของเกษตรกร
1. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มี
ความเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองได้
2. เพื่อตอบสนองนโยบาย
การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
ของผู้บริหาร/รัฐบาล

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

- ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
เป็นฝ่ายที่ก่อตั้งมาใหม่
รูปแบบการปฏิบัติงานยัง
ไม่มรี ูปแบบที่ชัดเจนการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
คาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ตามนโยบายมาจากรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและปัญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในพื้นที่

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

67
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
29. กิจกรรมกำรสงเครำะห์
ประชำชนผู้ยำกไร้ ไร้ที่พึ่ง
คนชรำ คนพิกำรและทุพพล
ภำพ และเงินช่วยเหลือ กำร
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตำม
นโยบำยรัฐบำล
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง
คนชรา คนพิการและทุพพล
ภาพและเงินช่วยเหลือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 1. ให้ความรู้แก่ประชาชน - ผู้ยากไร้ คนชรา คนพิการ
เรื่องระเบียบและกฎหมาย ในพืน้ ที่เกี่ยวกับการขอ
และหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่
ความช่วยเหลือในเรื่อง
2. ประชาชนยังขาด
ผู้ยากไร้ ไร้ที่พึ่ง คนชรา
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
คนพิการ
ประโยชน์
2. ประชาสัมพันธ์ให้หญิง
ตั้งครรภ์ที่คลอดบุตรมา
ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
เพื่อรับสวัสดิการเลีย้ งดู
เด็กแรกเกิดตามนโยบาย
รัฐบาล

ควำมเสี่ยง

1. ให้ความรู้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ในเรื่องสิทธิ
1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ประโยชน์ดา้ นสวัสดิการ
เรื่องระเบียบและกฎหมาย
ด้านผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ยากไร้ และเด็กแรกเกิด
2. ประชาชนยังขาด
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์
สำเหตุ
- ประชาชนในพื้นที่ยังไม่
ค่อยมีความรู้ในเรื่องการ
ขอความช่วยเหลือตาม
สิทธิประโยชน์

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

68
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
30. กิจกรรมด้ำนงำนกำร
ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำสุนัข
และแมว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว
2.สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ทุกตัว

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

-สุนัขและแมวมีโอกาสเป็น 1. ต้องมีการสารวจและ
โรคพิษสุนัขบ้า
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ทุกตัวทั้งที่มีเจ้าของและไม่
มีเจ้าของ
2. สุขนักและแมวทุกตัว
ต้องได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

- ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จะฉีดให้กับสุนัข
และแมวทุกตัวทีไ่ ด้ขึ้น
ทะเบียนทั้งที่มีเจ้าของและ
ไม่มเี จ้าของ จึงทาให้สุนัข
และแมวทีไ่ ม่ได้ขึ้นทะเบียน
ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

1. มีเจ้าของสุนัขและแมว
ที่ไม่มาขึ้นทะเบียน จึงทา
ให้อาจจะเสีย่ งต่อการเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า

1. เจ้าของสุนัขและแมว
ต้องมาขึ้นทะเบียนทุกปี
2.สุนัขและแมวทุกตัวต้อง
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิศ
สุนัขบ้าทุกตัว

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

69
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

31. กิจกรรมกำรป้องกัน
และช่วยเหลือประชำชนจำก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID-19)

มีหนังสือสั่งการมาทุกวัน
และให้ปฏิบตั ิอย่างเร่งด่วน
การจัดเตรียมอุปกรณ์ก็
เป็นเรื่องยาก เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ห่างไกล การหา
ซื้ออุปกรณ์เพื่อเป็นการ
ป้องกันฯก็เป็นเรื่องที่ยาก
บางครั้งไม่มัน อปท.ที่อยู่
ในตัวเมืองเชียงใหม่

วัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันประชาชนจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหารือกัน
ไม่ใช่เพียงงานสาธารณสุข
ที่รับผิดชอบเพียงอย่าง
เดียว แต่ต้องเป็นการ
ประสานความร่วมมือของ
ทุกฝ่าย เพื่อช่วยติดตาม
หนังสือสั่งการ และ
ข่าวสารต่างๆ

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ติดตามหนังสือสั่งการและ
ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการให้
มากที่สุด

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

ให้ผู้นาชุมชน รพ.สต. และ
อสม. ร่วมกันสอดส่องดูแล
ประชาชนภายในหมู่บา้ น
ของตนเอง รวมทั้งชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติในการ
ป้องกันโรคฯผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่อให้เกิด
2.เมื่อมีการพักงานหรือตก
ความรวดเร็ว
งาน ประชาชนก็กลับมา
บ้านตนเองทาให้ควบคุม
ยาก

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

70
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
32. กำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยชุมชน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การดาเนินการ
จัดเก็บขยะรักษาความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ มติ ครม. และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

1. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น มี 1. มีคาสั่งแบ่งงานตาม
การทิ้งขยะโดยไม่ได้คดั
ภารกิจหน้าที่ความ
แยกก่อนทิ้ง
รับผิดชอบชัดเจน
2. รณรงค์ให้ประชาชน
คัดแยกก่อนทิ้ง

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. ปริมาณขยะมีเพิ่มมากขึ้น 1. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ได้ มีการคัดแยก
ในการคัดแยกก่อนทิ้ง
ขยะก่อนทิ้ง

1. จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการกาจัด
2. การร้องเรียนเหตุ
ขยะ และคัดแยกขยะก่อน
ราคาญของชุมชนจากกลิ่น
ทิ้งอย่างต่อเนื่อง
ขยะที่เน่าเหม็น
2. จัดทามาตรการเพื่อ
ควบคุมในการจัดเก็บขยะ
ในชุมชนอย่างเป็นระบบ
3. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอย
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

71
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่
จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของ
รัฐ/วัตถุประสงค์
33. กิจกรรมด้ำนกำรขอ
อนุญำตก่อสร้ำง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อควบคุมแบบแปลนใน
การขออนุญาตก่อสร้างของ
ประชาชน
๒.เพื่อให้ตรงตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๒๒

ควำมเสี่ยง

1.ประชาชนไม่ค่อยมี
ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
อาคารต้องขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารได้อย่างไร

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

- ลดความเสี่ยงโดยการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เอกสารที่ใช้ประกอบการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

- มีการควบคุมที่เพียงพอ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่งได้
ดาเนินการดังนี้

1.ประชาชนไม่ค่อยมี
ความรู้เกี่ยวกับการปลูก
อาคารต้องขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารได้อย่างไร

- ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตก่อสร้างว่าต้องทา
อย่างไรในการขออนุญาต
ก่อสร้างและต้องใช้
เอกสารอะไรในการ
ประกอบขออนุญาต
ก่อสร้างและผลกระทบ
ของการไม่มาขออนุญาต

1. การประเมินผลจาก
ผู้บังคับบัญชา

2.เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอ
2. สอบทานการปฏิบัติงาน
อนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
และผลกระทบของการไม่
ข้อบังคับ
มาขออนุญาต

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

72
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
34. กำรจัดทำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

1. ครูยังขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
เอกสาร หลักฐาน มีเพียง
การปฏิบัติงานแบบ
ประจักษ์

1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
2. บุคลากรครู (ผู้ดูแล
มีคุณภาพ และเป็นไปตาม
เด็ก) ยังขาดความรู้ความ
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เข้าใจในการจัดทา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แผนพัฒนาการศึกษา ทา
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
ให้การจัดทาแผนพัฒนา
บริหารและวิชาการมีประสิทธิภาพ การศึกษามีความ
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ ผิดพลาดและไม่เป็นไป
พัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้
ตามแนวทางในการจัดทา
งานบริหารการศึกษามี
แผนพัฒนาการศึกษาขอ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กงรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่

กำรปรับปรุง

กำรควบคุมภำยใน

ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

1. ครูยังขาดการ
วิเคราะห์ข้อมูลใน
เชิงเอกสารหลักฐาน
มีเพียงการปฏิบัติงาน
แบบประจักษ์

1. ประชุม หารือ และ
กาหนดหลักรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็น
ลักษณะการเชิง
วิเคราะห์ และมีเอกสาร
หลักฐานที่ชัดเจนทุกตัว
บ่งชี้

1. กาชับให้มีการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อย่าง
2. ผู้บังคับบัญชามีการกากับดูแลให้
ต่อเนื่อง
บุคลากรครูหมั่นคอยตรวจสอบดู
1. ให้ครูผู้ดูแลเด็กรายงานการ
ดาเนินงาน ตามมาตรฐานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือสั่งการและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับงานในด้านการจัดทา2.
แผนพัฒนาการศึกษา

2.การจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนย์เด็กเล็ก
เทศบาลในปีที่ผ่านมา
3. ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องช่วยกัน
บุคลากรที่เกีย่ วข้อง
ระดมความคิดและทางานร่วมกัน
กับงานด้านการจัดทา
เป็นทีมเพื่อช่วยกันในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา
ช่วยกันระดมความคิด
4. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ และทางานร่วมกัน
ฝึกอบรมการจัดทาแผนพัฒนา
เป็นทีม พร้อมทั้ง
การศึกษาจากหน่วยงานของกรม
ศึกษาหนังสือสั่งการ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง

211

แห่ง

73
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ /
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

35. กิจกรรมด้ำนกีฬำ นันทนำกำร และ
กำรท่องเที่ยว

ควำมเสี่ยง
- การปฏิบัติงานด้านกีฬา
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว ขาด
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินงานการพัฒนากิจกรรม
ด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

(1) ตรวจสอบมาตรฐานลาน
กีฬาทุกแห่งของ อปท.
(2) เกลี่ยงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
(3) จัดทาข้อมูลชมรมกีฬา

สำเหตุ
(1) ขาดการจัดเตรียม
(4) จัดทาข้อมูลสถานที่
ข้อมูลเอกสารให้เป็นระบบ ท่องเทีย่ วโบราณสถาน

(2) จานวนบุคลากร ไม่
(5) จัดทาข้อมูลประชาชน
เพียงพอต่อการบริหารงาน เยาวชน
ลานกีฬา

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

(1) ตรวจสอบ
- การปฏิบัติงาน
มาตรฐานลานกีฬาทุก ด้านกีฬา นันทนาการ
แห่งของ อปท.
และการท่องเที่ยว
ขาดประสิทธิภาพ
(2) เกลี่ยงาน
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ

(1) จัดทาข้อมูลชมรม
กีฬา อปท.

(3) จัดทาข้อมูลชมรม
กีฬา

(3) เผยแพร่ข้อมูล
โบราณสถาน สถานที่
ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์

(4) จัดทาข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว
โบราณสถาน
(5) จัดทาข้อมูล
ประชาชน เยาวชน

(2) เผยแพร่ส่งเสริมการ
ออกกาลังกาย ผ่านทาง
เว็บไซต์

(4) ทากิจกรรมยกย่อง
เกียรติและเชิดชูปราชญ์
ชาวบ้าน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

74
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ /
วัตถุประสงค์
36. งำนทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ

ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง
- การปฏิบัติงานล่าช้า
และเกิดการผิดพลาดได้
ง่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างทรัพย์สินเป็นไป
อย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม คุ้ ม ค่ า
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และเกิ ด
สำเหตุ
ประสิทธิภาพสูงสุด
เจ้ าหน้า ที่รั บผิ ดชอบด้า น
การจัดซื้อจัดจ้างมีจานวน
1 คน ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งพอกั บ
ปริมาณงานที่ต้องทาซึ่งมี
ปริมาณมาก

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(1) ให้ เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ งาน
ศึกษาข้อมูลในระบบ และวิธีการ
ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบ
(2) ตรวจสอบและกากับ
ดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตาม
ระเบี ย บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างเคร่งครัด

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

( 1) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ - การปฏิบัติงานล่าช้า
ป ฏิ บั ติ ง า น ศึ ก ษ า และเกิดการผิดพลาด
ข้ อ มู ล ในระบบ และ ได้ง่าย
วิธีการดาเนินการตาม
ขั้ น ต อ น ก า ร จั ด ซื้ อ
จัดจ้างอย่างรอบคอบ
( 2) ตรวจสอบและ
กากับ
ดู แ ล เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
ระเบี ย บ กฎหมายที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง
เคร่งครัด

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

(1) ใช้งานระบบ
อินเตอร์เน็ต ในการจัดส่ง
ข้อมูลและสืบค้นระเบียบ
ข้อกฎหมาย และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ
(2) จัดส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรม
ในระบบงานที่ต้องบันทึก
ในระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อให้มีความรู้และความ
เข้าใจในระบบงานมาก
ยิ่งขึ้น

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

75
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ /
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

37. กิจกรรมด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงิน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็น
ไปตามระเบียบที่กาหนดไว้
- เพื่อให้มีการตรวจสอบอนุมัตฎิ ีกา
เบิกจ่ายเงิน และการควบคุมการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณในฐานะ
หน่วยงานผู้เบิก (วางฎีกา)

ควำมเสี่ยง
- การเบิกจ่ายเงินเอกสาร
ไม่ ค รบถ้ ว น ซึ่ งไม่ เ ป็ น ไป
ตามล าดั บ ขั้ น ตอน และ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(1) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

(1) ให้เจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระ ทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การ
(2) ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่
เบิกจ่าย เงินฯ อย่าง
ละกองวางฎีกา และตรวจสอบ
เคร่งครัด
เอกสารพร้
อ
มรั
บ
รองความ
สำเหตุ
ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินทุก (2) ให้มีการตรวจสอบ
มีการเร่งรัดการเบิก
ครั้ง
เอกสารประกอบการ
จ่ายเงินโดยที่เอกสาร
เบิกจ่ายให้ครบถ้วน
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ถูกต้อง ก่อนการ
ยังไม่ครบถ้วนและ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน
หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้วาง
ในแต่ละรายการ
ฎีกากับหน่วยงานคลังตาม
ระเบียบฯ

ควำมเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

- ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
เอกสารไม่ ค รบถ้ ว น
ซึ่งไม่เป็นไปตามลาดับ
ขั้นตอน และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

(1) ให้มีการปรับปรุงคาสั่ง
แบ่งงานภายในกองคลัง
ให้มีความรับผิดชอบงานที่
เพิ่มขึ้นมาใหม่ รวมทั้งให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานทาง
การเงิน การบัญชี ทั้งที่ทา
มือและในระบบบันทึก
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
ก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเงิน
(2) กาชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การฝาก
เงิน ฯลฯ และเตรียมความ
พร้อมไว้สาหรับรอรับการ
ตรวจสอบจากสานักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด และ
หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

76
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ /
วัตถุประสงค์
38. กิจกรรมด้ำนงำนแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

ควำมเสี่ยง
1) เร่งรัด การจัดท าแผนที่ ภาษี
- ไม่สามารถนาระบบมาใช้ แ ล ะ ท ะ เ บี ย น ท รั พ ย์ สิ น ใ ห้
ประโยชน์ในการทางานได้ ครบถ้ ว น สมบู ร ณ์ เ พื่ อ จะได้
วัตถุประสงค์
นามาในใช้ในการจัดเก็บภาษีให้
สำเหตุ
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมี
เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
- ขาดเจ้าหน้าที่และ
ประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้
บุคลากรที่มคี วามรู้ในการ
ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตาม
จัดทาแผนที่ภาษี
กฏหมายและระเบียบที่กาหนดไว้

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

(1) จัดส่งเจ้าหน้าที่
- ไม่สามารถนาระบบ
เข้ารับการฝึกอบรมให้ มาใช้ประโยชน์ในการ
มีความรูด้ ้านการ
ทางานได้
จัดทาแผนที่ภาษี
(2) จัดทาโครงการ
จัดทาจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

(1) ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
และการประสานงานทาง
โทรศัพท์กับหน่วยงานหรือ
องค์กรที่สามารถ
ดาเนินการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินได้
(2) จัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรมการจัดทา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อนาความรู้
มาพัฒนาในหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

77
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ /
วัตถุประสงค์
39. กิจกรรมด้ำนศำสนำ
วัฒนธรรม และประเพณี
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง
- การปฏิบัติงานด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณี ขาด
ประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดาเนินงานการพัฒนา
กิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และ
สำเหตุ
ประเพณีเป็นไปตามกฎหมาย
(1)เจ้าหน้าที่ยังขาด
ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมี
ประสบการณ์และความรู้
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เฉพาะด้าน

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

(1) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรม ฝึกประสบการณ์เพิ่มเติม

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

(1) ส่งเจ้าหน้าที่เข้า
รับการอบรม ฝึก
ประสบการณ์ด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี

ควำมเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

- การปฏิบัติงานด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี ขาด
ประสิทธิภาพ

(1) ให้บุคลากรศึกษาหา
ความรู้จาก Internet,
Website ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
และส่วนอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง
(2) จัดทาข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการเผยแพร่
ข้อมูล ศาสนสถานที่สาคัญ
ทางเว็บไซต์ฯ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ทั้ง 211 แห่ง

78
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

14 ที่ ท ำกำรปกครองจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
14.1 การปฏิบัติงานสารบรรณ
- อาจมีการส่งหนังสือไม่
- เพื่ อ ให้ ก ารรั บ -ส่ ง หนั ง สื อ จากหน่ ว ยงาน
ตรงตามภารกิ จ ของแต่
ภายนอก ส่งต่อไปยังกลุ่มงานที่เป็นหน่วยงาน
ละกลุ่มงาน
รับผิดชอบให้เป็นไปโดยความถูกต้อง รวดเร็ว
ตามลาดับความเร่งด่วนของหนังสือ
- ลงทะเบี ย นหนั งสื อ รั บ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน
วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ โดยมี หั ว หน้ า งานรั บ -ส่ ง
หนังสือเป็นผู้ตรวจความถูกต้อง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

- มี ก ารลงทะเบี ย นรั บ - - การควบคุมที่มีอยู่
ส่ ง หนั ง สื อ ด้ ว ยให้ แ ล้ ว เพียงพอ และใช้ในการ
เสร็จภายในหนึ่งวัน โดย ปฏิบตั ิงานจริง
มี หั ว ห น้ า ง า นรั บ -ส่ ง
หนังสือรับผิดชอบในการ
ตรวจทางความถู ก ต้ อ ง
และปฏิบัติตามระเบียบ
งานสารบรรณ
- ทาการแจกจ่ายหนังสือ
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
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบลง
ลายมือชื่อรับหนังสือ

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

-

-

กลุ่มงานปกครอง
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุม
ภำยใน

14.2 การบริหารงานบุคคล

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กลุ่มงานปกครอง

- เพื่ อ ให้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล บุ ค ลากรของ - การบันทึกข้อมูลใน - ก ากั บ ดู แ ลการบั น ทึ ก
หน่วยงานเป็นปัจจุบัน
ระบบไม่เป็นปัจจุบัน ข้ อ มู ล ของบุ ค ลากรให้
สามารถบันทึกได้ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน

- มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงพอต่อการ
ดาเนินการข้อมูลของ
บุคลากรสามารถบันทึกได้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

-

-

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ าม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
กาหนด

-

-

14.3 การเบิกจ่ายเงิน
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ - การเบิกจ่ายเงิน
และสามารถตรวจสอบได้
บางรายการอาจมี
ความล่าช้าเนื่องจาก
มีขบวนการหลาย
ขั้นตอน

- มีคาสั่งแบ่งงานในการ
ควบคุม โดยแบ่งแยก
หน้าที่ระหว่างผูเ้ บิกและผู้
จ่ายเงิน

- การควบคุมที่มีอยู่มีความ
- ปฏิบัติตามระเบียบ และ เพียงพอทาให้การ
หนังสือสั่งการกาหนด
ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
- มีการตรวจสอบหลักฐาน
ประกอบการเบิกเงิน โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มงานการเงินและ
บัญชี
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

14.4 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนาส่งเงิน

- บางครั้งการนาส่งเงิน
- เพื่อ ให้การรับเงิน การเก็ บรักษาเงิน และ ผ่านระบบมี
การนาส่งเงิน ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ข้อผิดพลาด เนื่องจาก
ผู้นาส่ง(อาเภอ) นาส่ง
เงินผิดประเภท

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

- กาชับให้อาเภอตรวจสอบ
รายละเอียดก่อนการนาส่ง
เงินทุกครั้ง และแจ้ง
เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้
จังหวัดภายในวันที่นาส่งเงิน
เพื่อตรวจสอบหากเกิด
ข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้
ภายในวันที่นาส่ง

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

- การควบคุมที่มีอยู่มี
ความเพียงพอทาให้การ
ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

-

กำรปรับปรุง
กำรควบคุม
ภำยใน

-

14.5 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม - การบริหาร
มติคณะรัฐมนตรี และตามที่กรมการปกครอง งบประมาณ
กาหนด
บางรายการอาจมี
ความล่าช้าเนื่องจากมี
ขบวนการหลาย
ขั้นตอน

- มีการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามที่
กรมการปกครองกาหนด
- จัดทารายงาน ร้อยละการ
เบิกจ่าย และสรุปผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ แจ้งให้
อาเภอทุกสิ้นเดือน

- การควบคุมที่มีอยู่มี
ความเพียงพอทาให้การ
ดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม

-

-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

กลุ่มงานการเงินและ
บัญชี

กลุ่มงานการเงินและ
บัญชี
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

วตถุประสงค์
14.6 การควบคุมลูกหนี้เงินยืม
- เพื่อให้ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่ - ลู ก หนี้ ส่ ง ใช้ เ งิ น ยื ม - มีคาสั่งแบ่งงานในการ
ระเบียบกาหนด
เ กิ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ควบคุม
ระเบียบกาหนด
- ปฏิบัติตามระเบียบ และ
หนังสือสั่งการกาหนด

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ าม
ระเบียบและหนังสือสั่ง
การกาหนด

- การควบคุมที่มีอยู่มีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนของ
- ติดตามทวงถาม และแจ้ ง
ระเบียบ แต่มลี ูกหนี้บาง
เป็นลายลักษณ์อักษร
รายส่งหลักฐานเกิน
ระยะเวลาที่กาหนด ทาให้
มีลูกหนี้คงค้าง

- ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม
ยังไม่ส่งหลักฐาน
หรื อ เงิ น เหลื อ
จ่าย (ถ้ามี) เพื่อ
ชดใช้เงินยืม

- ปฏิบัติตาม
ระเบียบ
สาหรับลูกหนี้
ค้าง โดยไม่
ให้ยืมเงินใน
ครั้งต่อไป หรือ
ปฏิบัติตาม
สัญญายืมเงิน
โดยเคร่งครัด

กลุ่มงานการเงินและ
บัญชี
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

15 สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อสัตว์ที่ไม่ผ่านการ
ฆ่าสัตว์โดยถูกฎหมาย
เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
ของแบคทีเรียก่อโรค
สารตกค้าง และการ
แพร่กระจายของโรค
ระบาดสัตว์ระหว่าง
พื้นที่ได้สูง และทาให้
ผู้บริโภคมีความ
ปลอดภัยทางอาหาร
ต่า

การบังคับใช้กฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
การฆ่าสัตว์และ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
2559 และ พ.ร.บ.
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 โดยการตรวจ
ติดตาม และดาเนินคดี
หากพบการกระทา
ความผิด จานวน 1
ครั้ง/6เดือน

15.1 โครงการปราบปรามการประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การควบคุมภายในที่มี ยังคงพบเชื้อ
อยู่ยังไม่มเี พียงพอ ทา แบคทีเรียก่อโรค และ
ให้ยังคงพบผู้กระทา สารตกค้าง ปนเปื้อน
ผิดกฎหมายอยู่
ในตัวอย่างเนือ้ สัตว์
จากโรงฆ่าสัตว์และ
สถานประกอบการ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่สมุ่
เก็บตัวอย่างตรวจ

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

การบังคับใช้กฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.ควบคุม
การฆ่าสัตว์และ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.
2559 และ พ.ร.บ.
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
2558 โดยการตรวจ
ติดตาม และดาเนินคดี
หากพบการกระทา
ความผิด 4 ครั้ง/6
เดือน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

- สานักงานปศุสัตว์
อาเภอพื้นที่
- สานักงานปศุสัตว์
จังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานปศุสัตว์เขต
5
- ด่านกักกันสัตว์
เชียงใหม่
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์
15.2 การออกใบอนุญาตจัดตั้งและเป็น
ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์

15.3 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์รายครัวเรือนประจาปี

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำย
ในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

ใบอนุญาตให้ตั้งและ
ดาเนินการ
สถานพยาบาลสัตว์
ของผู้ประกอบการ
หมดอายุ

- ทาหนังสือแจ้งเตือน
ให้ผู้ประกอบการมา
ต่อใบอนุญาตฯก่อน
วันหมดอายุ 60 วัน

การควบคุมภายในที่มี
อยู่ยังไม่มเี พียงพอ
ยังคงมีผู้ประกอบการ
บางส่วนไม่ดาเนินการ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตามกาหนด

ผู้ประกอบการ
บางส่วนไม่ดาเนินการ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตามกาหนด

การปรับปรุงทะเบียน
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ติดตามผล
ความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานเป็นประจา
ทุกเดือนผ่านการ
ประชุมประจาเดือน

สามารถกากับติดตาม
การปรับปรุงทะเบียน
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดได้

ไม่มี

- มีข้อความแจ้งโทษ
ปรับ ท้ายใบอนุญาต

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

การบังคับใช้กฎหมาย
กลุ่มพัฒนา
ตาม พ.ร.บ.
สุขภาพสัตว์ สานักงาน
สถานพยาบาลสัตว์
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2533 และ
พ.ร.บ. สถานพยาบาล
สัตว์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2557 โดยดาเนินการ
ปรับเงินตามบท
กาหนดโทษ หากพบ
การกระทาความผิด
-

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ
การปศุสตั ว์ สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

84
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
16. สำนักงำนขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่
16.๑ ด้านวิชาการขนส่ง
กิจกรรม การดาเนินงานด้าน
ประกอบการขนส่ง
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของกลุ่ม
วิชาการขนส่ง ด้านประกอบการขนส่ง
และงานด้านตรวจการขนส่ง เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ ค.ร.ม.ที่
เกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ รวมทั้งทาให้การ
บริการประชาชนเป็นธรรม โปร่งใส
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยัง
มีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่
เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือเอกสารประกอบการดาเนินงาน
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

๑. มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบตั ิงาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มี กฎ ระเบียบ
ออกมาบังคับใหม่ เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน

การประเมินผลการ
ควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพสามารถ
ควบคุม ป้องกันความ
เสี่ยงได้

-

-

กลุ่มวิชาการขนส่ง

๒. กาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจน
๓. มีการกาหนดการสอบทานโดยสาย
งานและการบังคับบัญชา
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

16.๒ ด้านทะเบียนและภาษีรถ
กิจกรรม กระบวนงานการดาเนินการด้าน
ทะเบียนและภาษีรถ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนของเอกสารประกอบคาขอให้
เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
16.๓ ด้านการออกใบอนุญาตขับรถ
และใบอนุญาตผู้ประจารถ
กิจกรรม กระบวนงานการออกใบอนุญาต
ขับรถและใบอนุญาตผู้ประจารถ
16.๓.๑ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตขับรถมีความรู้ในการปฏิบัติตาม
กฎจราจร ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ฯ
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน อันจะเป็น
การช่วยลดอุบตั ิเหตุและปัญหาจราจรได้
รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้
ทราบ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่
เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือเอกสารประกอบการดาเนินงาน
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มีการซักซ้อมให้ผู้ปฏิบตั ิงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการ
ดาเนินการอย่างสม่าเสมอและมีการ
มอบหมายการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน รวมทั้ง
มีการสับเปลีย่ นหมุนเวียนการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการ
ควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ
สามารถควบคุม
ภายในได้

๑. มีการแจ้งเวียนคาสั่ง กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง
๒. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ในกฎ ระเบียบใหม่ ๆ และเพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่
๓. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้
ทราบถึงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับ
รถและใบอนุญาตผู้ประจารถ
๔. กาชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานมีความ
ละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร
ในการขอรับใบอนุญาตขับรถ

การประเมินผลการ
ควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ
สามารถควบคุม
ภายในได้

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่
เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หรือเอกสารประกอบการดาเนินงาน
ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการ ความเสี่ยงที่ยัง
ควบคุมภายใน
มีอยู่

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายทะเบียนรถ
สานักงานขนส่ง
สาขา ๓ แห่ง

-

-

ฝ่ายใบอนุญาตขับ
รถ และสานักงาน
ขนส่งสาขา ๓
แห่ง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
16.๔ ด้านการตรวจสภาพรถและ
สถานตรวจสภาพรถ
กิจกรรม การดาเนินงานด้านการตรวจ
สภาพรถ
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบสภาพรถเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทาง
ราชการ ทาให้ยานพาหนะที่ใช้บนท้อง
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง สมบูรณ์และ
ปลอดภัย

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่
ยังไม่เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหรือเอกสาร
ประกอบการดาเนินงานตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและให้
คาแนะนาการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึง
ควบคุมการตรวจสอบปฏิบัติงาน
๒. มีการประชุมซักซ้อมการปฏิบตั ิงานเพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่
๓. ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสภาพรถ
๔. มีเจ้าหน้าที่ควบคุมและออกใบเสร็จรับเงิน
และหลักฐานตามระเบียบราชการ
5. ผู้บังคับบัญชาแนะนาชี้แจงระเบียบ
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง การต่ออายุ การย้ายและ
การตรวจสอบการดาเนินงานตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องแก่เจ้าหน้าที่
6. จัดให้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ เครื่องมือตรวจสภาพรถใหม่ ๆ อย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงกวดขันให้เจ้าหน้าที่สถาน
ตรวจ-สภาพรถปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสถาน
ตรวจสภาพรถเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดาเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สาคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน

การประเมินผลการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ

ความเสี่ยง การปรับปรุงการ
ที่ยังมีอยู่ ควบคุมภายใน

-

-

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายตรวจสภาพ
รถ และ
สานักงานขนส่ง
สาขา ๓ แห่ง

การประเมินผลการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน

ความเสี่ยง การปรับปรุงการ
ที่ยังมีอยู่ ควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
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16.๔ ด้านการตรวจสภาพรถและ
สถานตรวจสภาพรถ (ต่อ)
กิจกรรม การดาเนินการด้านสถานตรวจ
สภาพรถ
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสถาน
ตรวจสภาพรถเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ อย่าง
มีประสิทธิภาพ

-

7. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการ
ดาเนินงานของสถานตรวจสภาพรถอย่าง
ต่อเนื่อง

การประเมินผลการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ

-

-

ฝ่ายตรวจสภาพ
รถ และ
สานักงานขนส่ง
สาขา ๓ แห่ง
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

- กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี
และการพัสดุ มีการ
ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ทาให้
ไม่สามารถตอบข้อ
หารือแทนกันได้
อย่างชัดเจน

-การสร้างวิทยากรตัว
คูณ วิทยากรหลัก
วิทยากรผู้ช่วย เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ และ
เกิดทักษะจากการ
ปฏิบัติจริง

- ได้ผลดี และเพียงพอ
ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในระดับ
หนึ่ง

- กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบัติด้านการเงิน
การคลัง การบัญชี
และการพัสดุ มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ทาให้ไม่สามารถตอบ
ข้อหารือแทนกันได้
อย่างชัดเจน

-การสร้างวิทยากรตัว
คูณ วิทยากรหลัก
วิทยากรผู้ช่วย เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ และ
เกิดทักษะจากการ
ปฏิบัติจริง

กลุ่มงำนวิชำกำร

17 สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่
17.1 กลุ่มงานวิชาการ
งำนด้ำนกำรให้คำปรึกษำแนะนำตอบข้อหำรือกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธปี ฏิบัตดิ ้ำนกำรเงิน กำรคลัง
กำรบัญชี และกำรพัสดุ
- เพื่อให้ผู้รับคาปรึกษาได้รับบริการในการให้คาปรึกษาที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้

30 ก.ย. 65
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

- จัดทาคู่มือขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานในระบบ
New GFMIS Thai
และที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและกากับ
ดูแล รวมทั้งให้
คาปรึกษา แนะนาวิธี
ปฏิบัติงานในระบบ
New GFMIS Thai ได้
อย่างถูกต้อง

กลุ่มงำนระบบกำร
คลัง

17.2 กลุ่มงำนระบบกำรคลัง
งำนด้ำนกำรให้คำปรึกษำ แนะนำวิธีปฏิบัติงำนในระบบ
GFMIS และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS
ขั้นตอนกระบวนงำนต่ำง ๆ ในระบบ New GFMIS
Thai

ส่วนราชการบันทึก
เจ้าหน้าที่ของ
กิจกรรมควบคุม มีความ เจ้าหน้าที่ของส่วน
รหัสงบประมาณ
สานักงานคลังจังหวัด เพียงพอในระดับหนึ่ง
ราชการมีการ
รหัสแหล่งของเงิน เชียงใหม่ ให้คาปรึกษา อย่างไรก็ตามยังมีความ สับเปลี่ยน และขาด
รหัสบัญชีแยก
แนะนาวิธีการ
เสีย่ งอันเนื่องจาก
ความรู้ความเข้าใจการ
ประเภท วันที่ผ่าน
ปฏิบัติงาน และ
ปริมาณส่วนราชการของ ปฏิบัตงิ านในระบบ
รายการ และบัญชี ตรวจสอบรายการขอ
จังหวัดเชียงใหม่มี
GFMIS และจะมีการ
เงินฝากธนาคารของ เบิกเงินก่อนจะอนุมัติ จานวนมาก ทาให้การ
ปรับเปลีย่ นขั้นตอน
ผู้ขาย ไม่ถูกต้อง รายการอย่างละเอียด
ตรวจสอบไม่ทั่วถึง
วิธีการ กระบวนการ
ทุกครั้ง
ปฏิบัติงานในระบบ
เป็นเหตุให้เกิดข้อ
GFMIS เป็น New
คลาดเคลื่อน
GFMIS Thai ซึ่งอยู่
รายการทางบัญชี
ระหว่างการอบรม
เตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรของ
สานักงานคลังจังหวัด
และเจ้าหน้าที่ของส่วน
ราชการไปพร้อมกัน

- จัดประชุมชี้แจงเพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง

30 ก.ย. 2565
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ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยง

กำรปรับปรุง

หน่วยงำน

ที่มีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

ที่ยังมีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

ที่รับผิดชอบ
/กำหนดเสร็จ

17.3 กลุ่มงำนนโยบำยและเศรษฐกิจจังหวัด

- ความรู้ ความเข้าใจ
ของหน่วยงานที่
17.3.1 ควำมสำเร็จของเกณฑ์กำรพิจำรณำคณะผู้บริหำร รับผิดชอบตัวชี้วดั ถึง
กำรคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น
กระบวนงาน ขั้นตอน
- เพื่อให้การดาเนินการตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การพิจารณา และเอกสารประกอบ
คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น มี
ตัวชี้วัดไม่ชัดเจน
ความสาเร็จ เป็นไปตามเป้าหมาย

- ชี้แจง และติดตามผล
การดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของเกณฑ์การ
พิจารณาฯในการ
ประชุมคณะผู้บริหาร
การคลังประจาจังหวัด
แต่ละครั้ง

- ผลความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัดของเกณฑ์การ
พิจารณาฯ

- ผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ของเกณฑ์การพิจารณา
ฯ มีการโยกย้าย ส่งผล
ให้การดาเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง

17.3.2 กำรดำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล
- เพื่อให้ประชาชนที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล ได้มีการรับทราบโครงการสาคัญๆ ต่าง
อย่างถูกต้อง ทั่วถึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็น
การอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน

- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์นโยบาย
รัฐบาลผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น Website
Facebook
การแถลงข่าว
รายการถ่ายทอดสดและ
รายการวิทยุ
เป็นต้น

- ประชาชนทีส่ อบถามใน
เรื่องนโยบายรัฐบาล ผ่าน
ทางโทรศัพท์
การ Walk-In และ
Facebook เป็นต้น

มีการร้องเรียน/ร้อง
- มีการจัดทาคูม่ ือ
ทุกข์ของประชาชนใน การดาเนินงานตาม
บางโครงการของรัฐบาล นโยบายรัฐบาล

- การรับรู้
ความเข้าใจของ
ประชาชนเกีย่ วกับ
การดาเนินนโยบาย
รัฐบาลและช่องทาง
การติดต่อยังไม่
ครอบคลุม

- มีการจัดทา
กลุม่ งำนนโยบำยและ
กระบวนการทางาน
เศรษฐกิจจังหวัด/ ตำม
ขั้นตอนและเอกสารที่ เกณฑ์กำรพิจรณำคณะ
ต้องใช้ประกอบการ
ผู้บริหำรกำรคลัง
ดาเนินการตามตัวชี้วัด ประจำจังหวัด (คบจ.)
ของเกณฑ์การพิจารณา
ดีเด่น
ฯ
30 ก.ย. 2565
- มีการประชุม
คณะทางานของ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อ
ติดตามผลการ
ดาเนินงาน รวมถึง
ปัญหา และอุปสรรคใน
การดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด

- เน้นการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การติดต่อของนโยบาบ
รัฐบาล หากประชาชน
มีข้อสงสัย
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ควำมเสี่ยง

18. สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม่ - ความไม่ถูกต้อง
18.1. งานจัดที่ดิน
เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็น
เจ้าของที่ดินภายใต้กฏหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม โดยดาเนินการในที่ดนิ 2 ประเภท
ได้แก่ ที่ดิน ของรัฐและที่ดินเอกชน

ด้านการออกหนังสือ
อนุญาตให้เข้าทา
ประโยชน์ในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
- การสูญหายของ
ส.ป.ก. 4-01 ฉบับ
ของทางราชการ

18.2. งานพัฒนา
ดาเนินงานในส่วนทีไ่ ม่ซ้าซ้อนกับหน่วยงาน
อื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้การ
- การนาแบบพิมพ์
สนับสนุนเกีย่ วกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม
ส.ป.ก. 4-01 ไปใช้
เส้นทางคมนาคมและแหล่งน้า เพื่อยกระดับสภาพความ
ในทางมิชอบ
เป็นอยูต่ ามความจาเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

- ตรวจสอบข้อมูลของ การควบคุมทีม่ ีอยู่
เกษตรกรให้ละเอียด เพียงพอ สามารถลด
ก่อนดาเนินการ
ความเสีย่ งได้ในระดับ
หนึ่ง
- จัดทาทะเบียน
ควบคุมการขอใช้
ส.ป.ก. 4-01 ฉบับ
ของทางราชการ
- จัดทาทะเบียน
ควบคุมการเบิก – จ่าย
แบบพิมพ์ ส.ป.ก.4-01

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

เอกสารส.ป.ก.4-01
ฉบับของทางราชการ
มีการนาไปใช้งาน
หลายฝ่าย เสี่ยงต่อ
การสูญหาย

มีการตรวจสอบ
ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามลาดับขั้น ตั้งแต่
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
(ผู้อานวยการกลุ่ม/
หัวหน้าฝ่าย) และ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
(หัวหน้าหน่วยงาน)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน/
30 ก.ย. 2563

92
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือ
ภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น ๆ
ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
18.3. งานเพิ่มรายได้
เป็นการดาเนินงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ระบบการผลิตและโครงสร้างทางการเกษตร จัดตั้ง
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จัดหาสินเชื่อและ
ปัจจัยการผลิต พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตรและนอกการเกษตร การให้เกษตรกรมี
ส่วนร่วมในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ
อื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และมติของ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส่งเสริม
ให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ดินชุมชน และที่ดินที่จดั ให้
เกษตรกร โดยจะประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตามสภาพของท้องที่นั้นๆ สอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกร

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

- ผู้ถือครองที่ดินให้
- ตรวจสอบข้อมูลจาก
ข้อมูลในการสอบสวน แหล่งข้อมูลต่างๆ โดย
สิทธิเป็นเท็จ
ประสานงานกับ
ผู้ปกครองท้องที่และ
- การตีความกฎหมาย
หน่วยงานท้องถิ่น
ระเบียบ มติและคาสั่ง
คลาดเคลื่อน
- ศึกษา ค้นคว้า
กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติและแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน/
30 ก.ย. 2563
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ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

- การจัดสรรงบประมาณ
มาล่าช้าในช่วงปลายปี
งบประมาณ ทาให้
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัด
ดาเนินการให้แล้วเสร็จใน
เวลาจากัด
- การลงข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาผิดพลาด เช่น เลข
บัตรประจาตัวประชาชน
ชื่อ-นามสกุล

- กาหนดแผนการลง
ข้อมูลและวันเวลาทีต่ ้อง
แล้วเสร็จ
- กาหนดผู้รับผิดชอบลง
ข้อมูล
- ควบคุม และติดตาม
การลงข้อมูลโดย
ผู้บังคับบัญชา

- การจัดสรร
งบประมาณมาล่าช้า
ในช่วงปลายปี
งบประมาณและ
จานวนมาก

- การลงข้อมูลเสร็จล่าช้า
ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายใน
เดือนกันยายน
- การกรอกเอกสารของ
เจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

กำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

19. สำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
19.1 การบันทึกข้อมูลการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
(ระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหากรณี
ฉุกเฉิน สป.)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีฐานข้อมูลของผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคมทีไ่ ด้รับการช่วยเหลือ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงิน
อุดหนุน)
2) เพื่อช่วยให้การตรวจสอบการให้การ
ช่ ว ยเหลื อ เงิ น สงเคราะห์ ไ ม่ ใ ห้ มี ก าร
จ่ายเงินซ้าซ้อน

- เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการลง
กลุ่มนโยบายและ
ข้อมูลในระบบเพิ่มในกรณีที่
วิชาการ
เบิกจ่ายในเดือนกันยายน
-น.ส.วริสรา บุญมา
- เ น้ น ย้ า ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ที่ -นายณัฐกรณ์ ชูแก้ว
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ต ร ว จ ส อ บ
เอกสารให้ครบถ้วน และลง
ลา ย มื อชื่ อเ พื่ อ ส า ม า ร ถ
ติ ด ตามในกรณี ข้ อ มู ล ไม่
ครบถ้วน

94

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินงำนหรือภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐและวัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

19.2 การดาเนินโครงการเสริมสร้าง
กลไกการพั ฒ นาผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน
รายการ ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของ
เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า
2019 จะท าให้ ก าร
ด าเนิ น กระบวนการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โ ด ย
องค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ อ ง ถิ่ น จ ะ มี ค ว า ม
ล่าช้า

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผสู้ ูงอายุได้มีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมและบริการสาหรับผูส้ ูงอายุ
๒.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุ
3.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและการ
ถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาของผูส้ ูงอายุในชุมชน
๔.เพื่อส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุได้รับการ
พัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม
5.เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

กำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนทีร่ ับผิดชอบ

กระบวนการจัดซื้อจัด
จ้ า งของบางองค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ทันในปีงบประมาณ
2564

มีหนังสือติดตามผลการ
ดาเนินงานกระบวนการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและส่ ง
ส าเนาสั ญ ญาจ้ า ง เพื่ อ
ดาเนิ น การส่งเงิ น เหลื อ
จ่ า ยคื น แก่ ก ระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

30 กันยายน 2564

กำรควบคุมภำยใน

1.จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงขั้ น ตอนการ
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ขั้ น ต อน กา ร
เบิกจ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
ได้รับงบประมาณ โดยขอความ
ร่วมมือเบิกจ่ายเป็น 2 งวดงาน
2. มี ห นั ง สื อ เร่ ง ด าเนิ น การตาม
กระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งกั บ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
ได้รับงบประมาณ
ทั้งนี้เพื่อบริหารงบประมาณให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และไม่
กระทบต่อการบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน
3. จัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชันไลน์
เพื่อติดตามผลการก่อสร้างและขอ
ความร่วมมือเร่งรัดการเบิกจ่ายกับ
ผู้รั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ผ ล กา ร เ บิ กจ่ า ย ก า ร
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ล ะ
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ผู้ สู ง อายุ
(ศพอส.) ขององค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
สามารถเบิกจ่ายได้ ตาม
เป้าหมาย

กลุ่มการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินงำนหรือภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐและวัตถุประสงค์
19.3 กองทุนส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร (กำรกู้ยมื เงิน
เพื่อกำรประกอบอำชีพคนพิกำร)

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

1. การเปลี่ยนแปลงที่ 1. จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม
อยู่ และเบอร์โทรของ โดยวิ ธี ก ารส่ งจดหมาย
ผู้กู้และผู้ค้าประกัน
เตือนให้แก่ลูกหนี้และผู้ค้า
ประกั นทราบ ในกรณี ที่
2. การไม่จ่ายเงินตาม
งวดที่ตกลงตามสัญญา ขาดส่ งเงิ นหลายงวด
ติดต่อกัน
2. จั ด โซนลงพื้ น ที่ เ พื่ อ
เยี่ ย มบ้ า นหากไม่ มี ก าร
ต อ บ รั บ ก ลั บ ม า ยั ง
เจ้าหน้าที่ และให้ลูกหนี้
ลงนามในหนั ง สื อ รั บ
สภาพหนี้ หากหนี้ ใ กล้
หมดอายุความ

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

กำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

1. การส่งจดหมาย นั้นมี
เจ้าหน้าที่ส่งจดหมายทุก
วัน วันละ 15 - 20 ราย
และหากไม่ได้รับการตอบ
รับภายในระยะเวลาที่
กาหนดจะมีการลงพื้นที่
เพื่อประเมินผลทันที

ในบางกรณีลูกหนี้
ตกเป็นผูไ้ ม่สามารถ
ชาระหนี้คืนให้แก่
กองทุนได้ เนื่องจาก
ไม่มรี ายได้ใดและอยู่
ในสภาพที่แก่ชรา
มากเกินจะประกอบ
อาชีพใดๆ

1. กาชับ ให้เ จ้า หน้า ที่ ที่ลงพื้นที่
ติดตาม บันทึกข้อมูลอย่ างละเอียด
และประเมินผลอยู่ตลอดเวลา

ศูนย์บริการคนพิการ
จังหวัด เชียงใหม่

2. การลงพื้นที่ จะจัดให้มี
การลงพื้นที่อย่าง
สม่าเสมอ เมื่อเห็นว่ามี
สัญญาใดใกล้หมดอายุ
ความเพื่อให้ลูกหนีล้ งนาม
ในหนังสือรับสภาพหนี้

2. พู ดคุ ยกั บผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บผู้ กู้
อาทิ ทายาท เพื่ อ ให้ ช่ว ยชาระหนี้
เงิ น คืน แก่ กองทุน ในกรณี ที่ผู้ กู้ ไ ม่
อยู่ในฐานะที่จะชาระเงิน
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางาน
และพยายามช่วยเหลือให้ผู้กู้หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องที่ว่างงาน ได้ประกอบ
อาชี พ เพื่ อ น าเงิน มาชาระคื น แก่
กองทุน
3. มี การประเมิ นผลเพื่ อมอบเงิ น
สงเคราะห์ให้แก่กรณีที่ผู้กู้ปราศจาก
รายได้และเป็นกรณีฉุกเฉินจริง เพื่อ
นาเงินบางส่ วนไปลงทุนอื่ น ๆ หรื อ
เพื่ อตั้ งตั ว และน าเงิ นมาช าระคื น
ให้ แก่ กองทุ นต่ อไป ก่ อ นจะติด ต่ อ
กับผู้ค้าประกันให้ชาระหนี้แทนผู้กู้
ในลาดับต่อไป
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำน
ของรัฐ หรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินงำนหรือภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐและวัตถุประสงค์
19.4 กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ของ
สำนักงำน ฯ

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรควบคุมภำยใน

การจัดซื้อ จัดจ้างครุภณ
ั ฑ์ 1. มีคาสั่งแต่งตั้ง
และการจาหน่ายครุภณ
ั ฑ์ คณะกรรมการตรวจรับ
ในการจัดซื้อและ
จาหน่ายครุภณ
ั ฑ์

- ได้ครุภัณฑ์แล้วจึงทา
การบันทึกเลขรหัส
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ฯ
ทุกๆชิ้น

2. มีแผนการจัดซื้อ จัด
จ้าง การบริหารภาครัฐ
ปี 2561

- จัดวางระบบการยืม
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ฯ

1. ครุภัณฑ์บางประเภท
อายุการใช้งานน้อย ซ่อม
บ่อย เสียค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมมากกว่าค่าเสื่อมราคา
ที่เหลืออยู่
2. สานักงาน ฯ ไม่
สามารถจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ได้
ต้องรอสนับสนุนจาก
ส่วนกลางทาให้ไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

- ควรมีการตรวจสอบ
ครุภณ
ั ฑ์ทุกปี
- มีการบันทึกครุภณ
ั ฑ์ที่ใช้
งานได้และชารุดเพื่อ
จาหน่าย

กำหนดเสร็จ/
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

สิ้นปีงบประมาณ
2564
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

20. สำนักงำนแรงงำนจังหวัด
เชียงใหม่

- จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม
- การยืมเงินงบประมาณ
โครงการ เพื่อนาไปจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร/ค่า
เบี้ยเลีย้ งผู้เข้าอบรม

1. การจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม
ได้ปฏิบตั ิ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และแก้ไขเพิ่มเติม

สานักงานฯ ได้ดาเนินการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ทั้งในระหว่าง
การปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และ
สม่าเสมอ ดังนี้

- จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม
- การยืมเงินงบประมาณ
โครงการ เพื่อนาไปจ่าย
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร/
ค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้าอบรม

๑. กาหนดหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตาม
หลักสูตรที่กาหนด
เพื่อที่ จะประมาณ
ค่าใช้จ่ายวิทยากร และ
ค่าวัสดุฝึกอบรมให้
สอดคล้องเหมาะสมเกิด
ความคุ้มค่า และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง
แรงงานว่าด้วยการใช้
จ่ายเพื่อการจ้างงาน
เร่งด่วนฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

30 กันยายน
2564
หัวหน้ากลุ่ม

20.๑. โครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4
วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
และผูไ้ ด้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ
จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจให้มีงานทา
มีรายได้ด้วยการจ้างงานพัฒนา
สาธารณประโยชน์และพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกใน
การประกอบอาชีพ

2. การตรวจรับพัสดุ ได้
เชิญผู้นาชุมชนอาสาสมัคร
แรงงานวิทยากรฝึกอบรม
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการ

1. การตรวจสอบเอกสาร ต่าง
ๆ เช่น เอกสารการเบิกจ่าย
และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อผู้บริหาร
2. มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
แนวทางการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

๒. การจัดซื้อวัสดุ
ฝึกอบรมได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และแก้ไขเพิ่มเติม

งานยุทธศาสตร์
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หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจตำม
แผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่น
ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
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ควำมเสี่ยง

กำรควบคุม
ภำยในที่มีอยู่

(ต่อ)
20.๑ โครงกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนด้ำนอำชีพปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖4

๒. ค่ำตอบแทนอำสำสมัครแรงงำน
(อสร.)
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้แก่อามา
สมัครแรงงานในรูปแบบสวัสดิการ
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงาน
ให้บริการด้านแรงงานเพื่อให้ปฏิบตั ิ
ตามที่ได้รับมอบหมาย

สานักงานฯ ได้ดาเนินการ
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ทั้งในระหว่าง
การปฏิบัติงาน และการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอดังนี้

- อาสาสมัครแรงงาน
ระดับตาบลรายงานผล
การดาเนินงานตามแบบ
รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
แรงงาน (แบบสภ.1) ทุก
วันที่ ๒๕ ของเดือน

- การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
แรงงานระดับตาบลเป็น
รายเดือน

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

1. การตรวจสอบเอกสาร
ต่าง ๆ เช่น เอกสารการ
เบิกจ่าย และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อผู้บริหาร

- โอนเงินค่าตอบแทน
ผ่านระบบบัญชีธนาคาร
เป็นหลักฐานยืนยันเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง

ควำมเสี่ยงที่
ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุม

๓. การตรวจรับพัสดุ ได้
30 กันยายน
เชิญผู้นาชุมชนอาสาสมัคร
2564
แรงงานวิทยากรฝึกอบรม หัวหน้ากลุ่มงาน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินการ
๔. ติดตามผลก่อน /
ระหว่างและหลัง
ดาเนินงาน

- ปรับปรุงและจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร
2. มีการแลกเปลี่ยนความ - การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน อสร. ที่มี แรงงานระดับตาบลให้
คิดเห็นระหว่าง
ผู้ปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการ การเปลี่ยน แปลงแต่ทาง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง

ควบคุมภายในเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไขแนว
ทางการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

อสร. ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ - ปรับปรุงและจัดทา
ทันทีที่มีการ
คาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัคร
เปลี่ยนแปลง
แรงงานระดับตาบลให้
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
- ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน อสร. เป็น
ประจาทุกเดือน

99
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ
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21. สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่
21.1 กิจกรรมงานสารบรรณ
วัตถุประสงค์
- การเร่งรัดเสนอหนังสือและการติดตามหนังสือ
ที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทันต่อระยะเวลา
การปฏิบัติ
- การรวบรวมเอกสารในการเสนอขอความเห็นชอบในด้าน
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรควบคุม
ภำยใน
- งานไม่ ส าเร็ จ ภายใน ๑. มอบหน้าที่ติดตามหนังสือ
ระยะเวลาที่กาหนดหนังสือ ใน e-office
ออกไม่ทันระยะเวลาที่ต้อ ง
2.ให้เ สนอหนังสื อตามล าดั บ
ปฏิบัติ
ความสาคัญเร่งด่วน
- ห นั ง สื อ อ อ ก ไ ม่ ทั น
3.เจ้าหน้าที่ ผู้รั บผิด ชอบต้อ ง
ระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติ
ติ ด ตามแ ฟ้ ม ที่ เ ส นอไปยั ง
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
- การเสนอเรื่องต่อ ก.ท.จ.
และ ก.อบต. จังหวัดล่าช้า
ทาให้ไม่ทันในการเสนอที่
ประชุมพิจารณประจาเดือน

กำรควบคุมภำยใน

กิ จ ก ร ร ม ที่ ๑ . ห นั ง สื อ ใ น ร ะ บ บ
ด า เ นิ น ก า ร e-office เลยเวลาปฏิบัติ
สามารถลดความ
๒. การติ ด ตามแฟ้ ม ยั ง
เสี่ยงลงได้
ไม่มีความถี่มากพอ

๑. ได้ จั ด ท าหนั ง สื อ ซั ก ซ้ อ ม
กิ จ กรรมควบคุ ม
การเสนอเอกสารในการขอ
ที่ มี อยู่ บ ร ร ลุ ผ ล
ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ
ส า เ ร็ จ ในร ะ ดั บ
2 . แ จ้ ง ก า ห นด ก า ร จั ด ส่ ง หนึ่ ง ยั ง มี อ งค์ ก ร
เอกสารตาม ระยะเวลา ที่ ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ก าหนด เพื่ อ การจั ด ท าวาระ ท้องถิ่นเสนอเรื่อง
การประชุ ม เสนอ ก. จั งหวั ด ล่ า ช้ า ไม่ เ ป็ น ไป
ทันตามกาหนด
ตามกาหนด

กำรปรับปรุง

๑. ให้ ทุ ก คนในฝ่ า ย
ปฏิบัติตามกิจกรรมที่
กาหนด

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

2.ประชุ ม ติ ด ตามผล
ทุกระยะ ๒ เดือน

ซักซ้อมแนวทางใน
องค์ กร ป กค ร องส่ วน
การจัดส่งเอกสาร
ท้องถิ่นจัดทาเอกสารไม่
ค ร บ ถ้ ว น ท า ใ ห้ ก า ร
ปฏิ บั ติ งา นเ กิ ด ค วา ม
ล่ า ช้ า มี ผ ลท าให้ จั ด ท า
วาระการประชุมล่าช้า

กลุ่มงาน
มาตรฐานการ
บริหารงาน
บุคคลส่วน
ท้องถิ่น
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ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรควบคุม
ภำยใน

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

21.2 กิจกรรมระบบสำรสนเทศ
วัตถุประสงค์
- มีการเปลี่ย นเจ้าหน้า ที่
- การบันทึกข้อมูลในระบบ INFO เพื่อตรวจสอบและติดตาม ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ บ่ อ ย ๆ
เร่งรัดการดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ
และ อปท.บางแห่งยังไม่ให้
ความส าคั ญ ในบางเรื่ อ ง
- การติดตามเร่งรัดการดาเนินการ
เท่าที่ควร
- การด าเนิ น การแต่ ล ะ
อปท. จะมีรหัสในการเข้าไป
ดาเนินการ

21.3 กิจกรรมด้ำนกำรให้คำปรึกษำเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำย
วัตถุประสงค์
- การให้คาปรึกษา แนะนา ตอบข้อหารือ ด้านระเบียบ
กฎหมาย การร้องทุกข์ กล่าวโทษ การร้องเรียน กรณี
พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้บริหาร อปท. สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ท้องถิ่น

- เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
จั ด เก็ บ เอกสารลั บ และ
ส านวนคดี ไ ว้ ใ นตู้ จั ด เก็ บ
เอกสาร ซึ่งไม่มีกุญแจอาจมี
บุ ค คลอื่ น หยิ บ ไป เกิ ด การ
สูญหายได้

- ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ แ ละ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตรวจสอบและติดตาม
เร่ งรั ด การด าเนิ น การให้ แ ล้ ว
เ ส ร็ จ ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า
ที่กาหนด

กา รด าเ นิ น กา ร ๑ . เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ข อ ง อ ป ท . ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
แล้ ว เสร็ จ ภายใน บันทึกข้อมูลของ อปท.
ระยะเวลที่กาหนด
๒. ความใส่ ใ จในการ
ด า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่กาหนด

กิ จ ก ร ร ม ก า ร
- ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแต่ ล ะคนส่ ง
ควบคุ ม ที่ ป ฏิ บั ติ เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
สานวนเก็บในห้องเก็บเอกสาร
อ ยู่ ส า ม า ร ถ ล ด บางรายไม่ได้นาสานวน
เ มื่ อ เ รื่ อ ง นั้ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ความเสี่ยงได้
เข้าระบบ
เรี ย บร้ อ ย โดยท าระบบสาร
บรรณ

ก า ชั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ที่ ก ลุ่ ม ง า น
เกี่ยวข้องติดตามและ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ตรวจสอบบันทึกอย่าง พัฒนาท้องถิ่น
สม่าเสมอ

ให้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ
วางแผน กาหนด
เป้าหมายและวิธีการ
ด าเนิ น การร่ ว มกั น
แ ล ะ ติ ด ต า ม
ข้ อ ก า ห น ด ใ ห้
เคร่งครัด

ก ลุ่ ม ง า น
กฎหมาย
ระเบี ย บ และ
เรื่องร้องทุกข์
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ควำมเสี่ยง

กำรประเมินผล

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรควบคุม
ภำยใน

21.4 กิจกรรมด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ
วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

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

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 แ จ้ งกา ร จั ด ส ร ร
งบประมาณจนถึ ง ขั้ น ตอนได้ ตั ว ผู้
รับจ้างและพร้อมที่จะลงนามสัญญา
ทั น ที เ มื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง การโอนเงิ น
จัดสรร

- เพื่อรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.สถานะการใช้ จ่ า ย
ใช้ในการตัดสินใจได้ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน งบประมาณในระบบ
2 . แ จ้ ง เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
และทันเวลา
e-Plan
ไม่ เ ป็ น
งบประมาณแต่ละไตรมาสให้ทราบ
ปัจจุบัน
- เพื่อควบคุม กากับการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3.ให้ รายงานผลการด าเนิ น การใน
และกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ร ะ บ บ e-Plan ทุ ก วั น ศุ ก ร์ ข อ ง
สัปดาห์จนกว่าจะเบิกจ่ายเสร็จสิ้น
4.ประชุมชี้แจง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่าย รวมทั้งรายงาน
ปัญหาอุปสรรค
5.มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพือ่
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

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

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1.ให้ จนท. ติ ด ตาม
กลุ่มงาน
เ ร่ งรั ด ใ ห้ เ ท ศ บ า ล การเงิน บัญชี
ต าบลและองค์ ก าร และตรวจสอบ
บ ริ ห า ร ส่ ว นต า บ ล
รายงานผลการ
ด าเนิ น การในระบบ
e-Plan ทุ ก วั น ศุ ก ร์
ของสัปดาห์จนกว่าจะ
เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
2.จั ด ประชุ ม เร่ ง รั ด
รายงานผลการ
ด า เ นิ น ก า ร เ ป็ น
ประจาทุกเดือน
3.ให้คณะกรรมการที่
ไ ด้ รั บ ค า สั่ ง ใ ห้
ค า ป รึ ก ษ า แ ก้ ไ ข
ปั ญ หา และลงพื้ น ที่
ก ร ณี มี ปั ญ ห า แ ล ะ
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
ดาเนินการ
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หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือ
ภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

ควบคุมให้พนักงานต้อง
ปฏิบัติงานให้เสร็จภายใน
คาบเวลาที่กาหนด และ
๒. บุคลากรปฏิบตั ิงาน
ออกสังเกตการณ์ให้
หลายโครงการในคาบเวลา ๒.ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานและ
คาแนะนาตรวจสอบการ
เดียวกัน
สร้างเครือข่ายในชุมชนหรือหมู่บ้าน
ปฏิบัติงานสนาม และการ
๓. ไม่ได้รับความร่วมมือใน ๓.ทาหนังสือขอความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์การ
การตอบแบบสอบถาม
ปฏิบัติการในกับในเขต
พื้นที่ ๆ ปฏิบัติงาน เช่น
๔.ประสบปัญหา
จัดทาหนังสือของความ
ภูมิอากาศความ
ร่วมมือ
ยากลาบากในการเข้าพื้นที่
ที่ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานหลายพร้อมกัน
หลายโครงการพร้อมกันทาให้
คุณภาพข้อมูลไม่ครบถ้วและการ
ใช้ตัวอย่างซ้ารายเดิมมีผลต่อการ
ได้รับความร่วมมือ

๑. ออกสังเกตการณ์ให้
คาแนะนาตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานสนาม และการ
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติการในกับในเขต
พื้นที่ ๆ ปฏิบัติงาน เช่น
จัดทาหนังสือของความ
ร่วมมือ

ผอ.กลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ

๑. การได้รับความร่วมมือ
จากผู้ตอบสัมภาษณ์

๑.ผูต้ อบสัมภาษณ์และสถาน
มีการประชาสัมพันธ์
ประกอบการยังขาดความร่วมมือ โครงการปฏิบัติการอย่าง
เนื่องจากไม่เห็นความสาคัญ
ต่อเนื่อง

22. สำนักงำนสถิติจังหวัด ๑. บุคลากรมีไม่เพียงพอ
เชียงใหม่
ต่อการปฏิบตั ิงาน
22.๑ ด้านการจัดเก็บข้อมูล

22.๒. ด้านคุณภาพของข้อมูล

๒.ความคลาดเคลื่อนและ
คุณภาพของข้อมูล
๓. อุปกรณ์ในการจัดเก็บ
ข้อมูล

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

๑. จัดตางรางการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนเพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนกับโครงการ
อื่น ๆ

๑. อธิบายให้ผตู้ อบสัมภาษณ์และ
สถานประกอบการ เข้าใจถึงการให้
ข้อมูลเพื่อให้เห็นความสาคัญของให้
ข้อมูล
๒. จัดการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของ
ครัวเรือน และสถานประกอบการ
ทราบถึงการปฏิบตั ิงานให้ทั่วถึง

ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
อย่างสม่าเสมอ ให้อบรม
ก่อนการปฏิบัติงานเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนข้อมูล
และมีการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง อื่น ๆ ให้
ทั้งถึง

๒. อบรมให้ความรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
เน้นย้าให้ปฏิบตั ิงานให้
เป็นไปตามกาหนด

๒.การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
ทาให้เจ้าของครัวเรือน และ
สถานประกอบการไม่ทราบถึง
การปฏิบัติงานของสานักงาน

ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
อย่างสม่าเสมอและอบรม
พนักงานก่อนปฏิบัติการ
งานสนามทุกครั้ง

ผอ.กลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ
ผอ.กลุ่มวิชาการ
สถิติฯ
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
หรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร หรือภำรกิจ
อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำนของรัฐ/
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

23. สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน
เนื่องจากแหล่งข้อมูลที่
23.1 กลุ่มนโยบำยและแผนงำน
จัดเก็บ หรือรูปแบบในการ
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
จัดเก็บข้อมูลไม่ตรง
ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของ
วัตถุประสงค์
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดและกลุม่ จังหวัด

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน

- กาหนดเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูล ที่
เป็นระบบ และจัดทารูปแบบ ขั้นตอนที่
เข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีเจ้าหน้าที่คอย
ให้คาแนะนา

เพียงพอ

ควำม
เสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ
กลุ่มนโยบายและ
แผนงาน 30 ก.ย.
64

วัตถุประสงค์
ใช้เป็นข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
23.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรม
ดาเนินการตามแผนส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม และการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนในส่วนภูมิภาค
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับบริการด้านการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเชื่อมั่นในกระบวนการ
อนุญาตที่ถูกต้อง และมีระบบแบบแผน

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
มีประมาณ 1,355
มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมี
ขั้นตอนในการขออนุญาต
แตกต่างกัน บุคลากรที่
รับผิดชอบด้านนี้ต้องมีความ
รอบคอบ และประสบการณ์
เฉพาะด้าน

- มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเกี่ยวกับ
เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนทุกปี และมี
การให้บริการ
ข้อมูลขั้นตอนการดาเนินงาน
(Procedure) รวมทั้งเอกสารที่เกีย่ วข้อง
กับกระบวนงาน : การรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนา
อุตสาหกรรม30
ก.ย. 64
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้งหน่วยงำนของ
รัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำรดำเนินกำร
หรือภำรกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงำน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์
24. สำนักงำนบังคับคดีจังหวัด
เชียงใหม่
24.1 การควบคุมสานวนชั้นยึดทรัพย์เข้า
สู่ชั้นขายภายในระยะเวลา
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรดำเนินงำน
-เพื่อให้กำรบังคับคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว
และสำนวนที่ขออนุญำตขำยได้ภำยใน
150 วัน นับแต่วัน

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

- ไม่มีการลงนัดติดตามผล
การส่งหมาย, ประกาศแจ้ง
การยึด

- มีการลงนัดติดตามผลการส่ง
หมายในระบบแพ่งใหม่

- สามารถดาเนินการขอ
อนุญาตขายได้ภายใน
ระยะเวลา 150 วัน นับ
แต่วันยึด

- ส่งหมาย,ปิดประกาศ
ไม่ได้ เนื่องจากบ้านจาเลย
รื้อถอน หรือแผนที่ที่โจทก์
นาส่งไม่ชัดเจน

- ตรวจสอบและ
กาชับให้ผู้แทน
โจทก์ ส่งเอกสารให้
ถูกต้องตั้งแต่ยึด

- ไม่มีการลงคุมสานวน

- การคุมสานวนโดยนิติกร
เจ้าของ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

นิติกรธุรกำร
ผู้อำนวยกำร
ฯ
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตัง้ หน่วยงำน
ควำมเสี่ยง
ของรัฐหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำร หรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
25. สำนักงำนพลังงำนจังหวัด
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
เชียงใหม่
ฐานข้อมูล/แฟ้มข้อมูล
เกิดการชารุด หรือ
25.1.ด้านระบบข้อมูลและ
เสียหาย
สารสนเทศ เพื่อระบบคอมพิวเตอร์
รวมทั้งฐานข้อมูล และข้อมูลที่สาคัญ
ปลอดภัยจากความเสียหายจากสาเหตุ
ต่างๆ

กำรควบคุมภำยใน
ที่มีอยู่

กำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุง
กำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ/
กำหนดเสร็จ

1.ให้มีการสารองข้อมูล
2.มีการถ่ายทอดความรู้
ในการใช้คอมพิวเตอร์
แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน

1.มีการสารองข้อมูล แต่
ไม่เป็นปัจจุบนั และไม่
ครบถ้วนทุกกลุ่มงาน
2.บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
ดูแลระบบ

1.ข้อมูลบางอย่างไม่มี
การสารองข้อมูล
2.บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
ดูแลระบบ

1.กาหนดให้มีการสารอง
ข้อมูลทุกวัน
2.ส่งเสริมให้บุคลากรใน
หน่วยงานได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

นางสาวมาริสา
สุขไส
30 ก.ย. 64
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำร
ดำเนินงำนหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

26. สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเชียงใหม่
26.1 กระบวนการด้านงานบริการ
- ผู้ให้บริการได้รับผลกระทบจากการ - ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน/แนว
ของหน่วยบริการ(สานักงาน
ปฏิบัติหน้าที่ เช่นเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทางการปฏิบัติงานให้บริการ
สาธารณสุขอาเภอ,โรงพยาบาล
โรคจากการให้การรักษา
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ส่งเสริมสุขภาพตาบล)
กาหนด
วัตถุประสงค์
- เพื่อควบคุม ป้องกันการปฏิบัติงาน - ผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการ
รั บ บริ ก าร เช่ น บางรายไม่ เ ข้ า ใจ - กาหนดแนวทางปฏิบัติ ใน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ น ไป
ขั้นตอนการ
การรั บ บริ ก ารให้ มี ค วาม
ตามมาตรฐานกาหนด และ
ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยจาก
ความพึงพอใจ
การรับบริการ
- จั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ

- สสอ.ทุ ก แห่ งและ
รพ.สต.ทุกแห่ง/30
กันยายน 2564
-

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ

- สสอ.ทุ กแห่ งและรพ.
สต.ทุ กแห่ ง/ 3 0
กันยายน 2564
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐตำมแผนกำร
ดำเนินงำนหรือภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

26.2 กระบวนการด้านงาน
บริการของหน่วยบริการ(โรงพยาบาล)
วัตถุประสงค์
- ผู้ให้บริการได้รับผลกระทบจากการ
- เพื่อควบคุม ป้องกันการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ เช่นเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารให้ เ ป็ น ไป โรคจากการให้การรักษา
ตามมาตรฐานกาหนด และ
ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยจาก
การรับบริการ

- ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน/แนว - การควบคุมที่มีอยู่
ทางการปฏิบัติงานให้บริการ เพียงพอ
ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
กาหนด

- กาหนดแนวทางปฏิบัติ ใน
- ผู้รับบริการได้รับผลกระทบจากการ
การรั บ บริ ก ารให้ มี ค วาม - การควบคุมที่มีอยู่
รั บ บริ ก าร เช่ น บางรายไม่ เ ข้ า ใจ
ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด เพียงพอ
ขั้นตอนการ
ความพึงพอใจ
- ปรั บป รุ ง ศู นย์ รั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียน

-

-

- รพ.ทุ ก แห่ ง /30
กันยายน 2564

- รพ.ทุ กแห่ ง/ 3 0
กันยายน 2564
-

-
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กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

26.3 กระบวนการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

สสจ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์
- พบผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อสาคัญ เช่น - มีระบบเฝ้าระวังโรคต่างๆ
- เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเฝ้ า ระวั ง PUI ไข้เลือดออก วัณโรค อาหารเป็น ทีเ่ กี่ยวข้องได้มาตรฐานงาน
สอบสวนป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพ พิษ ในพื้นที่
- มีการนิเทศควบคุม กากับ
ติดตามงาน
- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อน
การดาเนินงานในระดับพื้นที่ สามารถ
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

- 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
- มีการวิเคราะห์ GAP , โรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
SAP,กระบวนงาน
- จัดทาแผนการปฏิบัติงาน/
โครงการป้ อ งกั น ควบคุ ม
โรคติดต่อทุกระดับ
- จัดทาคู่มือ/แนวทางการ
ดาเนิน CPG โรคที่สาคัญ
และเป็นปัญหา

-

-

30 กันยายน
2564
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26.4 กระบวนการด้านการจัด
- การจัดทารายงานควบคุม
วางระบบควบคุมภายใน วัตถุประสงค์ ภายในยังไม่เป็นไปตาม
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สานักงาน หลักเกณฑ์ที่กาหนด
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
26.6 กระบวนการด้านงาน
ตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อ
กากับ ดูแล หน่วยงาน ในสังกัด
สานักงานสาธารณสุข จังหวัด
เชียงใหม่ ให้ปฏิบัติงานในแต่ละด้าน
ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่มีอยู่

- มีการจัดประชุมอบรม
ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
รพท.,รพช.,สสอ.

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

- รพ.สต.ในสังกัด สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่
มีปริมาณจานวนมาก การ
อบรมจึงยังไม่ครอบคลุมไป
ยังรพ.สต.

การควบคุมที่มีอยูไ่ ม่
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
ม่ สามารถควบคุมได้ เช่น
สภาพอากาศ

- การออกปฏิบัติงาน
- มีคณะกรรมกรตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน ไม่
ภายในระดับจังหวัด
ครอบคลุมทุกหน่วยงานย่อย
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ
-ระยะเวลาในการออก
ภายในในระดับอาเภอ
ปฏิบัติงานยังมีความเสีย่ งใน
-กาหนดแผนการปฏิบัติงาน ให้
เรื่องของการเดินทาง
สอดคล้องในการเดินทาง ใน
เนื่องจากหน่วยงานในสังกัด
พื้นที่ห่างไกล
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล

กำรปรับปรุงกำร
ควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

- ดาเนินการจัด
ประชุมอบรม
ผู้รับผิดชอบให้
ครอบคลุมทุกหน่วย
บริการในสังกัด
สานักงาน
- สถานการณ์โรคระบาดโค
สาธารณสุขจังหวัด
วิด-19 จึงไม่ได้จัดอบรมรพ.
เชียงใหม่
สต.

งานควบคุมภายใน
30 กันยายน
2565

-สถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 จึงไม่ได้ออก
ตรวจสอบ

ป รั บ แ ผ น
ตรวจสอบภายใน
โดยการสุ่มตรวจสอบ
บางหน่วยบริการ

งานตรวจสอบ
ภายใน 30
กันยายน 2565
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กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

27. เรือนจำอำเภอฝำง
1. ภำรกิจด้ำนกำรควบคุมผู้ต้องขัง
มีภำรกิจ หน้ำที่ในด้ำนกำรควบคุ ม ๑. การควบคุมภายใน 1. ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
ผู้ ต้ อ งขั ง ไม่ ให้ ห ล บหนี ต ำมค ำ เรือนจา
2. ผู้บังคับบัญชากากับดูแล
พิพำกษำของศำล
ผู้ใต้บงั คับบัญชาอย่างเข้มงวดและทั่วถึง
3. ความพร้อมของเจ้าหน้าที่เรือนจาต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่
4. มีการใช้เครื่องพันธนาการตามความ
เหมาะสมตามระเบียบกรมฯ อย่าง
เคร่งครัด

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ดาเนินการได้ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
กรมอย่างเคร่งครัด
เป็นไปตามขั้นตอน
การควบคุมทุก
กระบวนการ

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอต่อการควบคุม
ผู้ต้องขัง
2. ผู้ต้องขังเข้าใหม่ยังไม่
เข้าใจระเบียบของเรือนจา
3. ผู้ต้องขังชนเผ่า สื่อสาร
ภาษาไทยไม่ได้
4. ผู้ต้องขังเข้าใหม่มีอาการ
เมาสิ่งเสพติดสื่อสารไม่
เข้าใจ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ/
กำหนดสำเร็จ

1. รายงานการขาดแคลน
-ฝ่ายควบคุม
อัตรากาลังไปยังกรมราชทัณฑ์ และรักษาการณ์
และกาชับเจ้าหน้าที่ให้
-เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ
เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการของ
กรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด
2 .มีการอบรมปฐมนิเทศ
ผู้ต้องขังเข้าใหม่เพื่อทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของเรือนจา
3. จัดให้มีล่ามแปลภาษาชนเผ่า
4. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สังเกตผูต้ ้องขังเข้าใหม่รายงาน
ผู้บังคับบัญชาหากพบมีอาการ
เมาสิ่งเสพติดและเน้นย้าให้
ปฏิบัติตามข้อวิธีปฏิบัตติ าม
ระเบียบกรมฯ อย่างเคร่งครัด
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2. การควบคุม
ผู้ต้องขังภายนอก
เรือนจา
2.1 การควบคุม
ผู้ต้องขังไปศาล

2.2 การควบคุม
ผู้ต้องขังออกทางาน
นอกเรือนจา

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. ทาสมุดเบิกตัวผู้ต้องขังไปศาล ที่
บันทึกข้อมูลรายละเอียดผู้ต้องขังที่เบิก
ในแต่ละวัน
2. มีการตรวจสอบความถูกต้อง
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจและศาลกรณีมี
ผู้ต้องขังคดีรายสาคัญให้เฝ้าระวัง
4.กาชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความแน่น
หนาของเครื่องพันธนาการก่อนส่งตัว
ออกจากเรือนจา

การควบคุมตัว
ผู้ต้องขังไปศาลเป็นไป
ตามมาตรการควบคุม
โดยเคร่งครัด

1.ญาติหรือบุคคลภายนอก
จะเข้าถึงตัวผูต้ ้องขังระหว่าง
ควบคุมคุมขึ้นรถหรือลงรถ
ขนย้ายเดินทางไปศาล
2.ผูต้ ้องขังหลบหนีระหว่าง
การควบคุม

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

1. กาชับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมให้ปฏิบัตติ าม
ระเบียบกรมราชทัณฑ์อย่าง
เคร่งครัดและประสานงาน
เจ้าหน้าที่ตารวจให้เข้มงวดเฝ้า
ระวัง
2. ตรวจยานพาหนะ ตรวจค้น
สิ่งของที่ไม่อนุญาตต่างๆ ใน
ยานพาหนะขนย้ายโดยละเอียด
พร้อมทั้งกาชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมอย่างมีสติ
ไม่ประมาท มีไหวพริบในการ
1. จัดทาสมุดประวัตผิ ู้ต้องขัง
การควบคุมเป็นไป
1. พื้นที่เรือนจาฯ เป็นเขต ควบคุม
2. พิจารณาในรูปคณะกรรมการในกรณี ตามมาตรการโดย
ชายแดนมีความเสี่ยง
1. จัดให้มีการตรวจตราควบคุม
ผู้ต้องขังออกทางานนอกเรือนจาให้
เคร่งครัด มีการอบรม ผู้ต้องขังหลบหนีออกนอก อย่างใกล้ชิดพร้อมกาชับให้
เป็นไปตามระเบียบกรมฯ อย่างเคร่งครัด ผู้ต้องขังให้อยู่ภายใต้ เขตชายแดนง่าย
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบตั ิหน้าที่
3. ให้เจ้าหน้าที่อบรมผูต้ ้องขังเป็นประจา ระเบียบ
2. เรือนจาอาเภอฝางมีพื้นที่ ตามระเบียบกรมฯ อย่าง
สม่าเสมอ
วินัยของกรมฯ ไม่มี กว้าง ทาให้การควบคุมมี
เคร่งครัด
ปัญหาในการควบคุม ความเสีย่ งสูง
2. จัดให้มหี น้าที่เวรตรวจผู้ใหญ่
ผู้ต้องขังออกทางาน 3. เรือนจาไม่มีรั้วรอบที่
ตรวจการปฏิบัตหิ น้าที่เจ้าหน้าที่
นอกเรือนจา
มั่นคง
ตรวจตราพื้นที่ภายนอกเรือนจา

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ายควบคุมและ
รักษาการณ์

-ฝ่ายควบคุมและ
รักษาการณ์
-ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
-ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
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กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

2.3 การควบคุม
ผู้ต้องขังไป
โรงพยาบาล /รักษา
ตัวที่โรงพยาบาล

1. ดาเนินการตรวจเช็คประวัติโดย
ละเอียด
2. ตรวจวินิจฉัยและสั่งส่งตัวรักษาตาม
ความเห็นบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น
3. ประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
ในการตรวจรักษา
4. กาชับการควบคุมตามระเบียบโดย
เคร่งครัด
5. จัดเวรตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่
6. ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพือ่ ขอ
พื้นที่ควบคุมพิเศษสาหรับผูต้ ้องขังป่วยที่
จาเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลนอกเรือนจา
7. พันธนาการตามความเหมาะสม

การควบคุมเป็นไป
ตามมาตรการโดย
เคร่งครัดสามารถ
ดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. พื้นที่เป็นเขตชายแดนมี
ความเสีย่ งผู้ต้องขังหลบหนี
ออกนอกเขตชายแดนง่าย
2.การตรวจเอกสารการ
เยี่ยมของญาติที่โรงพยาบาล
3. เจ้าหน้าที่เรือนจาไม่
สามารถบริหารจัดการ
เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกด้าน
อาคารสถานทีไ่ ด้ เนื่องจาก
ถูกกาหนดด้วยกระบวนการ
การรักษาของแพทย์และ
โครงสร้างของโรงพยาบาล
นั้นๆ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1. กาชับให้เจ้าหน้าที่ควบคุม
-ฝ่ายควบคุมและ
อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ปฏิบัติ รักษาการณ์
หน้าที่ตามระเบียบกรมฯ อย่าง -เจ้าหน้าที่
เคร่งครัดเฝ้าระวังด้วยความ
ควบคุมผูต้ ้องขัง
ระมัดระวัง ไม่ประมาท เพิ่ม
บทลงโทษเมื่อเวรเวรตรวจพบ
เจ้าหน้าที่บกพร่องในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
2. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ าม
ระเบียบการเข้าเยี่ยมของญาติ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ด้วย
บัตรประจาตัวประชาชนญาติที่
จะเข้าเยีย่ มผู้ต้องขังป่วยที่เข้า
รับการรักษาโรงพยาบาลนอก
เรือนจาต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อสั่งการกรม
ฯ อย่างเคร่งครัด
3.จัดให้มีเจ้าหน้าทีเ่ วรตรวจ
ผู้ใหญ่ตรวจการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้
เจ้าหน้าที่ควบคุมรายงานการ
ควบคุมทางแอพลิเคชั่นไลน์
อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
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ควำมเสี่ยง

2.4 การควบคุม
ผู้ต้องขังย้ายเรือนจา

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

1. ดาเนินการตามคู่มือการปฏิบัตงิ าน
ของกรมราชทัณฑ์
2.รายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อ
ผู้บังคับบัญชาทันที่ที่ภารกิจสาเร็จ

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน
ดาเนินงานตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

เส้นทางการขนย้ายเป็น
ภูเขาคดเคี้ยว อันตรายและ
เป็นเส้นทางเขตชายแดน
ประเทศ

เนื่องจากเส้นทางการขนย้าย
เป็นภูเขาคดเคี้ยวกาชับให้
เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวัง
ในการควบคุม และตรวจสอบ
อุปกรณ์ในการขนย้ายให้พร้อม
ใช้งานเสมอ เพื่อรับมือด้านภูมิ
ประเทศชายแดนที่มีความเสี่ยง
ในการขนย้ายพร้อมทั้ง
ตรวจสอบพาหนะในการขนย้าย
อย่างสม่าเสมอ ให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา

- ฝ่ายควบคุม
และรักษาการณ์
- เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
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กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1. ผู้ต้องขังไม่สนใจเรียนรู้
2. การบริหารเวลาการ
ทางานและการเรียนหนังสือ
ไม่ชัดเจนในทางปฏิบตั ิ
3. การย้ายผูต้ ้องขังระหว่าง
เรียนทาให้ขาดความ
ต่อเนื่อง
4. ผู้ต้องขังบางกลุ่มเป็นชน
กลุ่มน้อยที่ไม่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ ทาให้
การเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความยากลาบาก
5.การขาดแคลนอุปกรณ์ที่
จาเป็นสาหรับการเรียนการ
สอน

1. กาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทาการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้ต้องขังในการ
เรียนหนังสือและใฝ่รู้
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดเวลาเรียนที่ชัดเจนให้
ผู้ต้องขังปฏิบัติพร้อมทั้งชี้แจง
ทาความเข้าใจ
3. ประสานงานเรือนจาที่เป็น
ฝ่ายรับย้ายในการส่งต่อผูต้ ้องขัง
เรียนหนังสือเพื่อความต่อเนื่อง
ในการเรียนของผูต้ ้องขัง
4.ใช้ล่ามชนเผ่าทาหน้าที่ในการ
แปลภาษาเพื่อความเข้าใจใน
การเรียนการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น
5.จัดอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้เพียงพอโดยการประสานกับ
ศูนย์การศึกษาที่เกี่ยวข้องแจ้ง
ความขาดแคลนในเชิงปริมาณ
เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน

-ฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ

2. ภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
๒.๑ กำรศึกษำและพัฒนำจิตใจ

การศึกษาและพัฒนา
จิตใจ

1. สารวจระดับการศึกษาผูต้ ้องขัง
การดาเนินการเป็นไป
2. จัดกลุ่มการเรียนการสอน
ตามกระบวนการและ
3.ประสานงานศูนย์การศึกษานอกระบบ ขั้นตอนที่กาหนด
จัดการศึกษาให้ผู้ต้องขัง
4. ดาเนินการตามกระบวนการจัด
การศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
5. สถานที่การศึกษาและพัฒนาจิตใจมี
ความมั่นคงแข็งแรง
6. จัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความสามารถในการสอนเพื่อทดแทน
บุคคลากรจากภายนอกที่ไม่สามารถเข้า
มาทาการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

-ฝ่ายควบคุมและ
รักษาการณ์
-เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
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๒.๒ กำรฝึกวิชำชีพ

ควำมเสี่ยง

การฝึกวิชาชีพ

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

1. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่
2. ใช้มติคณะกรรมการจาแนกฯ ส่งตัว
ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกวิชาชีพ
3. จ่ายเงินปันผลให้ผู้ต้องขังตาม
ระเบียบ
4. จัดทางบเดือน และ ๖ เดือนเงินผล
พลอยได้ รายงานกรมฯ ตามกาหนด
5. จัดทารายงานการใช้แรงงานผูต้ ้องขัง
6. ประสานงานหน่วยงานภายนอกเข้า
มาฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขัง แต่ในภาวะ
ปัจจุบันเรือนจาอาเภอฝางได้งด
บุคคลภายนอกเข้าเรือนจาโดยปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อสั่งการกรมภายใต้
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ภายในเรือนจา

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การดาเนินการเป็นไป 1. ผู้ต้องขังบางส่วนไม่
ตามกระบวนการและ เข้าใจมติคณะกรรมการ
ขั้นตอนที่กาหนด
จาแนกไม่เข้ารับการฝึก
วิชาชีพตามมติ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1. จัดระบบการส่งตัวผู้ต้องขังที่
ผ่านการจาแนกเข้ารับการฝึก
วิชาชีพให้ชัดเจนและชี้แจงให้ผู้
ต้องเข้าใจใจ และทาการติดตาม
การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล

- ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิไม่ส่ง
ตัวผู้ต้องขังไปฝึกวิชาชีพตาม 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้
มติคณะกรรมการ
เข้าใจระบบการปฏิบตั ิต่อ
ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคลตาม
3. สังคมภายนอกไม่ทราบ
ระเบียบกรมฯ
ภารกิจส่วนการฝึกวิชาชีพ
ให้ผู้ต้องชังในเรือนจา
3. นาผลิตภัณฑ์การฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังออกเผยแพร่แก่สังคม
4. ผู้ต้องขังไม่สามารถนา
นอกเรือนจา
วิชาชีพที่ได้ออกไปประกอบ
อาชีพ
4. เปิดโอกาสให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึก
วิชาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อสามารถ
นาไปประกอบอาชีพได้อย่าง
แท้จริงและมีการจัดตั้งศูนย์
CARE เพื่อติดตามผู้ต้องขังหลัง
พ้นโทษ

- เจ้าหน้าที่ทุก
คนที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในเรือนจา
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ควำมเสี่ยง

๒.๓ กำรเตรียมควำมพร้อม การเตรียมความ
ก่อนปล่อย
พร้อมก่อนปล่อยตัว
ผู้ต้องขังออกเรือนจา

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

1. จัดอบรมความรู้ทักษะชีวิตให้ผตู้ ้องขัง การดาเนินการครบ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปใช้ชีวิต ตามกระบวนการ
อยู่ร่วมกับสังคม
โปรแกรมที่กรม
ราชทัณฑ์กาหนด
2. ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
3. จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เพื่อ
เตรียมความพร้อมปรับตัวกับครอบครัวที่
จะออกไปอยู่ร่วมกัน

3. ภำรกิจด้ำนกำรปฏิบัติต่อผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์
-

มีไม่มีผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ในควำมควบคุม

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. การส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษ
ให้หน่วยงานภาคสังคมยังไม่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เท่าที่ควร

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

1. เรือจาฯ ได้ มอบหมายให้
ศูนย์ Care ประสานงาน
เครือข่ายภาคสังคมเพื่อส่งต่อ
ข้อมูลผู้พ้นโทษเพื่อดูแลใน
ชุมชน และกาชับให้เจ้าหน้าที่ที่
2.ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
เกี่ยวข้องคอยติดตามและ
กระชั้นชิดกับระยะเวลา
ประเมินผล
ปล่อยหากมีโอกาสพิเศษ
พระราชทานอภัยโทษ
2. จัดทาระบบข้อมูลผู้ใกล้พ้น
โทษในคอมพิวเตอร์เพื่อจะได้
ง่ายต่อการคัดเลือกเข้า
โปรแกรม

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-ฝ่ายการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ
-ฝ่ายจาแนก
ลักษณะผู้ต้องขัง
-ศูนย์ Care
เรือนจาอาเภอ
ฝาง
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๔.

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ดาเนินการได้ตามที่
กาหนดเป็นการควบคุม
ภายในภายใต้กฎระเบียบ
ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์

1. ความเสี่ยงในการติดเชื้อ
กรณีภาวะโรคระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
ปัจจุบัน
2. สภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อย
3. ผู้ต้องขังมีโรคประจาตัว
ก่อนเข้าเรือนจา
4. บุคลากรทางการแพทย์
ไม่เพียงพอ

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ภำรกิจอื่นๆ

๔.๑ ด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรและกำร
สงเครำะห์ผู้ต้องขัง

๑.การดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้ต้องขัง
๒.การเลื่อน-ลดชั้น
ผู้ต้องขัง การพักการ
ลงโทษ การลดวัน
ต้องโทษจาคุก

1. ดาเนินการตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และหนังสือสั่งการ
2. ปฏิบัติตามข้อกาหนด
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของ
สหประชาชาติ
3. การให้ผู้ต้องขัง
1.ดาเนินการตาม นโยบาย
ติดต่อบุคคลภายนอก กฎหมาย ระเบียบที่
4.การเยี่ยมผู้ต้องขัง เกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางไลน์
2. การดาเนินการตาม
นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์
(QUIC WIN) การแก้ไข
ปัญหาผูต้ ้องขังล้นเรือนจา
การเพิ่ม/เร่ง ปล่อยตัว
ผู้ต้องขังออกจากเรือนจา

1.ดาเนินการในรูป
คณะกรรมการได้ตาม
นโยบาย
2. ผู้ต้องขังเข้าถึงข้อมูล
ของตนเองและได้รับ
ประโยชน์อันพึงจะได้ตาม
ระเบียบฯ

1. ตรวจคัดกรองโรคระบาดในผูต้ อ้ งขัง
เข้าใหม่ก่อนเข้าเรือนจาทุกคนเพื่อ
กาหนดเขตควบคุม และป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อฯ ตลอดจน
ปฏิบัติการตามแผน BCP กรณีเกิดโรค
ระบาดฯ ในเรือนจาอาเภอฝาง และข้อ
สั่งการของ ศบค. รจอ.ฝาง, ศบค.กรม
ราชทัณฑ์, ศบค.กระทรวงยุติธรรม
อย่างเคร่งครัด
2. เตรียมรับมือกับสภาพอากาศโดย
การเน้นย้าเจ้าหน้าที่ควบคุมให้ควบคุม
1. ข้อมูลนักโทษมีความ
ตามระเบียบ และแนวทางที่กรมฯ
เคลื่อนไหว ไม่นิ่ง สืบ
กาหนดในแต่ละช่วงฤดู
เนื่องมาจาก การลงโทษทาง 3. ตรวจคัดกรองโรคประจาตัวผู้ตอ้ งขัง
วินัย กาหนดเวลาเด็ดขาด เพื่อเตรียมการรักษา และรักษาต่อเนื่อง
ตลอดจนการได้รับ
เมื่อพบว่าผู้ต้องขัง รับประทานยาและ
พระราชทานอภัยโทษ
รักษาตัวอยู่แล้วก่อนเข้าเรือนจา
2. การถูกร้องเรียน ฟ้องร้อง 4. อบรมพัฒนาให้ความรู้ อส.รจ.เพื่อ
ช่วยเหลืองานบุคลากรทางการแพทย์
เรือนจาเพื่อแบ่งเบาหน้าที่ภายใต้การ
อบรมฯ และการควบคุมอย่างใกล้ชิด
และเคร่งครัดเคร่งครัด

-ผู้บัญชาการ
เรือนจาและ
เจ้าหน้าที่
-สถานพยาบาล
เรือนจา
-ฝ่ายควบคุม
ผู้ต้องขัง
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ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

ดาเนินการตามนโยบาย
กฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน
ผู้ต้องขังได้รับประโยชน์
จากการดาเนินนโยบาย
การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สังคม
ภายนอกรับรู้ภารกิจ
บทบาท ของเรือนจา
เยี่ยมผู้ต้องขังผ่านช่องทาง
ไลน์อยูภ่ ายใต้กฏ ระเบียบ
กรมฯ อย่างเคร่งครัด
ผู้ต้องขังและญาติได้รับ
ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1.การลักลอบนาสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าเรือนจา
2.ผูต้ ้องขังมีความเสีย่ งโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1.กาชับเจ้าหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบให้
ติดตามความเคลื่อนไหวของประโยชน์
ผู้ต้องขัง ให้ทันต่อปัจจุบัน และทันต่อ
สถานการณ์ พร้อมทั้งกาชับเรื่องระบบ
การจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบตั ิงาน สืบค้น
ข้อมูลได้รวดเร็ว แม่นยา

ฝ่ายทัณฑปฏิบตั ิ

2. กาชับเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบให้
1.ญาติที่เข้าเยีย่ มในระบบ
ตรวจสอบ
อาจไม่ใช่คนที่ลงทะเบียนขอ
เยี่ยม
ข้อมูลนักโทษที่เข้าเกณฑ์ให้
2.การถูกร้องเรียนเนื่องจาก ละเอียดรอบคอบ ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่าง
ความล่าช้าของกระบวนการ แม่นยาถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตอบ
ที่เป็นไปตามขั้นตอน
คาถามผูต้ อ้ งขังและญาติผตู้ ้องขังที่มี
ความสงสัยและคับข้องใจได้อย่าง
ชัดเจนรอบคอบถูกต้อง เพื่อป้องกันการ
ถูกร้องเรียน
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ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน

1. ประชาสัมพันธ์ กฎระเบียบของ
เรือนจา ให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
ผู้ต้องขังได้ทราบพร้อมทั้ง ทาการตรวจ
ค้นโดยละเอียด ทั้งบุคคล สิ่งของและ
ยานพาหนะ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
เรือนจาทุกคน
และทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง

2. เรือนจาฯ มีการจัดทาแผนการ
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(แผน BCP) และดาเนินการตามแผนฯ
ตลอดจนปฏิบัตติ ามมาตรการการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่าง
เคร่งครัดสถานการณ์
1.กาชับเจ้าหน้าทีผ่ ู้ควบคุมให้เคร่งครัด
ในการตรวจสอบบุคคลที่ขอเยี่ยมกับ
บุคคลที่เข้าเยี่ยมให้ถูกต้องตรงกัน
2.สื่อสารทาความเข้าใจกับญาติดา้ น
กระบวนการ ขั้นตอนในการเยี่ยมญาติ
ผ่านช่องทางไลน์ และเพิ่ม

ฝ่ายสวัสดิการฯ
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ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

4.2 ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดและสิ่งของ
ต้องห้ำมเข้ำเรือนจำ

การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
และสิ่งของต้องห้าม
เข้าเรือนจา

1. ดาเนินการตามมาตรการ ๕ ก้าวย่าง สามารถดาเนินการได้
ตามมาตรการ ไม่มี
2. กาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ
การลักลอบนาสิ่งของ
ลักลอบนาสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจา
ต้องห้ามเข้าเรือนจา

การลักลอบนาสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าเรือนจาโดย
ผู้ต้องขังที่กลับมาจาก
ภายนอกเรือนจาทุก
ประเภท

๔.๓ กำรป้องกันและระงับเหตุร้ำย
ในเรือนจำ

เกิดการก่อเหตุร้ายใน
เรือนจา

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ
สามารถดาเนินการได้
สังการที่เกี่ยวข้อง
ตามนโยบาย ไม่มีการ
2. ดาเนินการซ้อมแผนป้องกันและ
ก่อเหตุร้ายขึ้นใน
ระงับเหตุร้ายในเรือนจา
เรือนจาอาเภอฝาง

1.เป็นเรือนจาพื้นที่เขต
ชายแดนซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ 1. ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบ
ความมั่นคงทางกายภาพให้
ผู้ต้องขังจะก่อเหตุร้าย
แข็งแรงอยู่เสมอและใช้
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ใน เทคโนโลยี กล้อง CCTV. ติดตั้ง
การระงับเหตุรา้ ยมีไม่
ทั่วบริเวณเรือนจาเพื่อช่วยใน
เพียงพอ เกิดการชารุด
การควบคุมป้องกันการระงับ
เสียหายจากการใช้งานไม่
เหตุร้าย
ต่อเนื่อง

3. จัดให้มรี ะบบการข่าวที่ดี

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ช่องทางในการสอบถามและการ ฝ่ายควบคุมและ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงพร้อม รักษาการณ์
ทั้งกาชับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ เน้นย้าเรื่อง ความ
เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ใช้วิธีการตรวจค้นตัวอย่าง
ละเอียด ตามระเบียบกรมฯและ
ออกคาสั่งกาหนดให้เจ้าหน้าที่ที่
ทาการตรวจค้นตัวผูต้ ้องขังที่
กลับมาจากภายนอกพร้อมทั้ง
หากมีความผิดปกติให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับโดย
ทันที
ฝ่ายควบคุมและ
รักษาการณ์
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๔.๔ ด้ำนงบประมำณ

ควำมเสี่ยง

๑.การรับ-จ่าย เงิน
งบประมาณ

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

1. ดาเนินการตามนโยบาย กฎหมาย
ดาเนินการตามนโยบาย
2. ใช้ระบบแยกผู้ปฏิบตั ิงานด้าน
การเงิน และบัญชี เพื่อตรวจสอบใน
ระบบ
3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ
อบรมความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒. การรับ-จ่าย เงิน
นอกงบประมาณ

ดาเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ
หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
ได้ตามระเบียบการ
เบิกจ่ายดาเนินการได้
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่อาจยื่นคาร้องขอ
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ทาง
เรือนจาอื่น ทาให้ขาด
บุคลากรที่มคี วามรู้

การมอบหมายเจ้าหน้าที่
ที่มีภูมิลาเนาเป็นคนในพื้นที่
เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ความสามารถทางด้าน
การเงินและบัญชี

พร้อมทั้งกากับให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกลาดับตรวจเช็ค
งานให้ละเอียดทุกครั้งก่อน
เสนองาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
ได้ตามระเบียบ การ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้
เบิกจ่ายดาเนินการได้ ความเข้าใจในระเบียบ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปฏิบัติ

กาชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่ง
การ และให้ปฏิบัติตามระเบียบ
โดยเคร่งครัด

-ฝ่ายฝึกวิชาชีพ
-ฝ่ายสวัสดิการ

122
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
๔.๕ ด้ำนทรัพย์สินของทำง
รำชกำร

๔.๖ ด้ำนทรัพยำกรบุคคล

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

การดาเนินงานเกีย่ ว
ดาเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับทรัพย์สินของ หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง
ทางราชการ การจัดหา
เก็บรักษา และการ
จาหน่าย

การมอบหมายงานไม่
ตรงความรู้
ความสามารถ

พิจารณามอบหมายงานในรูป
คณะกรรมการบริหารงานเรือนจา

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

สามารถจัดหา
เจ้าหน้าที่ขาดความ
ทรัพย์สินมาใช้ใน
ระมัดระวัง ในการใช้
ราชการอย่างพอเพียง ทรัพย์สินของทางราชการ
ทาให้เกิดการชารุดเร็วกว่า
อายุการใช้งาน

บริหารบุคลากรให้
ปฏิบัติหน้าที่ใน
องค์กรได้ตามภารกิจ
ของกรมราชทัณฑ์

1. การตรากตราของ
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
2. บุคลากรตามเทคโนโลยี
ไม่ทัน และขาดการยอมรับ
3. บุคลากรปรับตัวไม่ทัน
ความเปลีย่ นแปลงของโลก

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สร้างจิตสานึกในการใช้
ผู้บริหารเรือนจา
ทรัพย์สินของทางราชการให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมทั้งจัด
ทรัพย์สินในแต่ละรายการให้อยู่
ในบริเวณฝ่ายที่เหมาะสม
สะดวกแก่การใช้งานในแต่ละ
รายการนั้น
1. นาเทคโนโลยี CCTV. ช่วย
การปฏิบัตหิ น้าที่บุคลากรเพื่อ
ลาการตรากตราในการทางาน
ของเจ้าหน้าที่

-คณะกรรมการ
บริหารงาน
เรือนจา

-ฝ่ายบริหาร
2. ปรับทัศนคติบุคลากรต่อการ ทั่วไป
เปลี่ยนแปลงของโลก
3. จัดประชุมแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ เป็นปัจจุบัน มีการ
ติดตามผล รายงาน ทุก
กระบวนการให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อสั่งการกรมฯ อย่าง
เคร่งครัด

123
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
๔.๗ ด้ำนสำรสนเทศและกำร
ประชำสัมพันธ์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร ในระบบสารสนเทศของทาง
ราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของเรือนจา

สามารถใช้ประโยชน์
สารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเรือนจา
ให้สังคมภายนอกรับรู้
ได้

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ไม่ตรงความจริงของ
เจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับงาน
ประชาสัมพันธ์แล้วทาให้
เกิดความเสียหายแก่
ราชการ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ผู้บริหารกาชับการนาเสนอ
-ฝ่ายบริหาร
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ทั่วไป
พร้อมทั้งกาหนดบทลงโทษและ
ดาเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ลง
ข้อมูลในระบบสารสนเทศเป็น
ข้อความเท็จ และสร้างความ
เสียหายแก่หน่วยงาน

124
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
และประสบการณ์ใน
ระบบงานการจัดซื้อ/
จัดจ้างพัสดุ

-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2565และ
กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อรับรู้การปรับปรุง
ระเบียบและแนวปฏิบัติใหม่

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป/

28.สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม่
- เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
เป็นไปอย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และ
ทันเวลา

การควบคุมที่มีอยู่
เหมาะสมแต่ยังไม่
เพียงพอ

-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
มีทักษะไม่เพียงพอ
-มีการปรับปรุงกฎหมาย/
ระเบียบบ่อยครั้ง

30 ก.ย. 2564

-มีหัวหน้าพัสดุควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทุก
ระยะ
-จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน และ
ซักซ้อมการปฏิบัติงาน
-รายงานผลการจัดซื้อจัด/จ้าง
พัสดุต่อผู้บังคับบัญชา

- เพื่อให้การควบคุมพัสดุ
สานักงานเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันสมัย

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การควบคุมที่มีอยูย่ ัง
และทักษะในการ
การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 ไม่เพียงพอ
ปฏิบัติงาน
ระเบียบกระทรวงการคลังและบริหาร
- มีการโยกย้ายสถานที่ พั ส ดุ ภ า ค รั ฐ พ . ศ . 2 5 6 0 แ ล ะ
กฎกระทรวง ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การจัดเก็บพัสดุ
บ่อยครั้ง

- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการ
จัดระบบควบคุมพัสดุ

- จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้งานด้านพัสดุ

- มีหัวหน้างานพัสดุตรวจสอบ
- ขาดการตรวจสอบพัสดุให้ การปฏิบัติงานให้ครบขั้นตอน
เป็นปัจจุบัน
- ตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป/
30 ก.ย. 2565

125
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การจ่ายเงินประโยชน์
ทดแทนแก่ผู้ประกันตนผ่านธนาคาร
ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน

- เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม
ถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

การบันทึกข้อมูลผู้มี
สิทธิรับเงินตาม
โปรแกรมจ่ายเงินผ่าน
ทางธนาคารมี
ข้อผิดพลาด

1. ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคม มีการควบคุมที่
ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการ เหมาะสมแต่ยังไม่
เก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.2555
เพียงพอ

1. เจ้าหน้าที่ขาดความ
1. ให้งานจ่ายประโยชน์ฯ
รอบคอบในการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบบัญชีธนาคารให้เป็น
ในระบบ
ปัจจุบัน

2. แนวปฏิบัติการจ่ายประโยชน์
ทดแทนผ่านธนาคาร

2. ข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ 2. หัวหน้างานตรวจสอบการ
มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน บันทึกการจ่ายเงินผ่านธนาคาร
ผิดพลาด
3. ตรวจสอบรายงานเงินเข้า
บัญชีธนาคารผูม้ ีสิทธิ

- นายจ้างหลีกเลี่ยงใน
การปฏิบัตติ าม
กฎหมายในการแจ้ง
เข้า-ออก ผู้ประกันตน
ตามกาหนดเวลา

- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
มีการควบคุมที่
2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ กฎหมาย เหมาะสมแต่ยังไม่
อื่นที่เกี่ยวข้อง
เพียงพอ

- นายจ้างจงใจหลีกเลีย่ ง
ปฏิบัติตามกฎหมาย

- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
ในการติดตามนายจ้าง
ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย

- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และ
ประสบการณ์ในการ
ดาเนินการตามกฎหมาย

- ให้เจ้าหน้าที่รับการฝึกอบรม
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
- ดาเนินการทางกฎหมายกับ
นายจ้างที่กระทาผิด
- ประชาสัมพันธ์และตรวจ
แนะนาแก่นายจ้างให้ปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตามกฎหมาย

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
งานการเงินและ
บัญชี /30 กย.
2564

งานตรวจสอบ
และเร่งรัดหนี/้
30 กย.2564

126
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ
ประโยชน์กรณีว่างงานโดยรวดเร็ว
และถูกต้องครบถ้วน

ควำมเสี่ยง

- ข้อมูลฐาน
ผู้ประกันตน
ไม่เป็นปัจจุบัน
(การแจ้งออกล่าช้า)

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

- พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน
ยังไม่เพียงพอ

- แนวปฏิบัติในการดาเนินคดีกับผูฝ้ ่าฝืน
ไม่ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
2533

- นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ขาดการติดตาม
เร่งรัดนายจ้างให้แจ้งข้อมูล
แจ้งออกผู้ประกันตนให้
ทันเวลา

เนื่องจากนายจ้างไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ประกันสังคม

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและ
ผู้ประกันตนมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย

งานประโยชน์
ทดแทน/

- ดาเนินคดีกับนายจ้างที่
หลีกเลี่ยง/จงใจไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย

๓๐ กันยายน
๒๕๖๔

- กากับ/ตรวจสอบการวินิจฉัย
กรณีว่างงานที่มีปัญหาทุกระยะ
โดยหัวหน้างาน

-ผู้มีสิทธิขาดความ
เข้าใจในการขอเบิก
สิทธิประโยชน์
2. การเรียกคืนเงินเกินสิทธิ
(ประโยชน์ทดแทน)เพื่อรักษา
เสถียรภาพของกองทุนประกันสังคม

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

-ข้อมูลการแจ้ง

-พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

เข้า-ออกของ
ผู้ประกันตนไม่เป็น
ปัจจุบันเนื่องจาก
นายจ้างไม่ปฏิบัตติ าม
กฎหมายประกันสังคม

-แนวปฏิบัติในการดาเนินคดีกับผูฝ้ ่าฝืน
ไม่ปฏิบตั ิตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.
2533
-แนวปฏิบัติงานประโยชน์ทดแทนกรณี
เรียกคืนเงินประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคม

ไม่เพียงพอ

-นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ าม -ประชาสัมพันธ์และเน้นย้าให้
กฎหมาย
นายจ้างปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ภายในกาหนดเวลา
-เจ้าหน้าที่ขาดการติดตาม
เร่งรัดนายจ้างให้แจ้งข้อมูล - ดาเนินการทางกฎหมายอย่าง
แจ้งออกผู้ประกันตนให้
จริงจังกับนายจ้างที่ฝ่าฝืน
ทันเวลา
เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามเงินคืน
จากผู้รับเงินเกินสิทธิให้ทันเวลา
และต่อเนื่อง

งานประโยชน์
ทดแทน/
๓๐ กันยายน
๒๕๖๔
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มีอยู่

1. ระยะเวลาการ
ดาเนินโครงการและ
การเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID19

1.ประชุมหารือ ขั้นตอนดาเนินการทุก
ขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมของโครงการ
ตามวิธีปฏิบตั ิที่ถูกต้องอย่างรัดกุม

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

29.สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่
การบริหารจัดการโครงการ/การ
ดาเนินงานตามโครงการตามกรอบ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงานอาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19 ส่งผลต่อ
2. ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
2. รายงานความ
บูรณาการ ในกรณีทเี่ ป็นโครงการที่
คืบหน้าโครงการทุก เศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่ง
ดาเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อ ไตรมาส เพื่อให้ทราบ อาจส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงานบางประเด็น เช่น
2. ผลการดาเนินงาน ร่วมกันพิจารณาแผนสารองสาหรับแต่ ถึงความคืบหน้า
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ละสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ปัญหาและอุปสรรค ยอดจาหน่าย
เนื่องจากสถานการณ์ 3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
COVID-19
ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การดาเนินกิจกรรม ในระหว่างการ
ประชุมประเดือนของสานักงานฯ

1. ประเมินผล
โครงการและการ
เบิกจ่ายทุกไตรมาส

ประชุมติดตามความคืบหน้า
และหารือกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อร่วม
กาหนดแนวทางลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น

1. พาณิชย์
จังหวัด
2. ผู้อานวยการ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
30.สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่
กำรติดตำม กำรออกใบอนุญำต
กำรประกอบกิจกำรตำม พรบ.
ภำพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
เพื่อให้การประกอบกิจการตาม พรบ.
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
กฎหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และ
ผู้ประกอบการมีความเห็นที่ตรงกัน

ควำมเสี่ยง

การออกใบอนุญาต สถานประกอบการ
ตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด
๑. การทางานเป็นลักษณะรับผิดชอบเดีย่ ว
รายบุคคล
๒. ไม่มีแผนกากับการทางานที่ชัดเจน
๓. ไม่มีการถอดบทเรียนงานแต่ละโครงการ/
กิจกรรม
๔. ไม่มีแผนงานล่วงหน้าสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
๕. ไม่มีคมู่ ือปฏิบัติงานที่เป็นการเฉพาะเรือ่ ง
๖. หัวหน้าทีมงานและลูกทีมยังไม่มกี าร
สังเคราะห์งานภายในกลุ่มไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นาไปสู่ปญ
ั หาในมิติของการกากับ
และสอนงานในกลุม่
๗. ขาดการกากับงาน การสอนงาน ในกลุม่
จึงทาให้งานไม่ประสบความสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเท่าที่ควร
๘. การรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ตรงตาม
กาหนด

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

การออกใบอนุญาต
๑. มีการออกคาสั่งและ
เป็นไปตามห้วง
กากับติดตาม ดูแล
ระยะเวลาที่กาหนด
ควบคุม การปฏิบตั ิงานให้
ได้มากขึ้น
ถูกต้อง ตามห้วง
ระยะเวลา ของ
ผู้บังคับบัญชาในระดับ
ต่างๆ
๒. ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบตั ิงานจัดทา
แผนงานและปฏิทินกากับ
การทางานเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาได้ใช้ในการ
กากับติดตาม

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การเปลีย่ นแปลงผู้มี
อานาจลงนามใน
ใบอนุญาต ทาให้นโยบาย
และรูปแบบระยะเวลา
การออกใบอนุญาตยังคง
ไม่เป็นไปตามระยะเวลา

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
๓๐ กันยายน
๒๕๖๕

สื่อสารทาความเข้าใจกับ ผู้มี
อานาจลงนามในใบอนุญาตเพื่อ กลุ่มยุทธศาสตร์
และเฝ้าระวังทาง
เป็นแนวทางและถือปฏิบตั ิ
วัฒนธรรม
ต่อไป
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ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ
พิธีการศพที่ได้รบั
พระราชทานที่ 7
เชียงใหม่
30 ก.ย. 2564

1. งำนพิธีกำรศพที่ได้รับ
พระรำชทำน

- ความพร้อมความเข้าใจ ของเจ้าภาพ
-มอบหมายเจ้าหน้าที่
และความพร้อมสถานที่ในการประกอบพิธี ติดต่อประสานเจ้าภาพ
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิธี และสารวจ
พื้นที่ก่อนวันปฏิบัติงาน
จริง

-เจ้าภาพเข้าใจ
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

สถานที่ไม่สามารถ
กาหนดหรือคาดการณ์ได้

ไม่มี

2. สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

- ได้รับมอบหมายงานอื่นๆ กรณีเร่งด่วน
กระชันชิด
และไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาได้

-สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดี โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อการ
ปฏิบัติงานพิธีการ
ศพที่ได้รับ
พระราชทาน

ไม่สามารถทราบ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ได้

ไม่มี

-มีการจัดเวรเจ้าหน้าที่
ทีมปฏิบัติประจาวัน
ทุกวัน เพื่อรอสนับสนุน
งานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มอานวยการ
พิธีการศพที่ได้รบั
พระราชทานที่ 7
เชียงใหม่
30 ก.ย. 2564
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
31.สำนักงำนโยธำธิกำรและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศำสตร์กำรผังเมือง
วางผังเมืองบนความตกลงใจของคน
ในชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุขโดยมีผังประเทศ ผังภาค
และผังอนุภาคเป็นระดับผังนโยบาย
ถ่ายทอดสู่การวางผังระดับจังหวัด

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัดเชียงใหม่
30 ก.ย. 2564

- ข้อมูลสารสนเทศผังเมืองรวมเมือง
เชียงใหม่ไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
- บริษัทที่ปรึกษาปรับปรุงผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่ล่าช้ากว่ากาหนด

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมือง
พัฒนาให้เมืองมีความปลอดภัยจาก - ขาดบุคลากรด้านพนักงานเขียนแบบ
Autocad
ธรรมชาติ มีสภาพแวดล้อมทีด่ ีมี
ระบบสาธารณูปการที่มมี าตรฐาน
โดยมีระบบป้องกันน้าท่วมพื้นที่
ชุมชนเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและการจัดรูปแบบ
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

- ปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงใหม่
- ดาเนินการ
ประสานงานบูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อความ
พร้อมในการปรับปรุงผัง

- เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
บูรณาการข้อมูล
ดาเนินการ

- มีการกาหนดหรือสั่ง
การอย่างเป็นทางการ มี
การปฏิบัตติ ามอย่าง
ต่อเนื่องและช่วยงาน
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
เพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมความเสี่ยง
- การกาหนดให้
เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
ดาเนินการโดยให้งาน
สาเร็จตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย

- ข้อมูลสารสนเทศผัง
เมืองรวมเมือง
เชียงใหม่ไม่ทัยสมัย
เป็นปัจจุบัน
- บริษัทที่ปรึกษา
ปรับปรุงผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ล่าช้า
กว่ากาหนด

- ขาดบุคลากรด้าน
พนักงานเขียนแบบ
Autocad

- ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงใหม่
- ดาเนินการประสานงานบูรณา
การข้อมูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมในการ
ปรับปรุงผัง
- การบังคับใช้ตามกฎหมายผัง
เมือง

- จ้างเหมาพนักงานเขียนแบบ
- การกาหนดให้เจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มดาเนินการโดยให้งาน
สาเร็จตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ควำมเสี่ยง
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
ยุทธศำสตร์กำรอำคำร
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ
- เพื่อให้อาคารมั่นคง ปลอดภัย
มีอัตลักษณ์ประหยัดพลังงานและลด
ภาวะโลกร้อนโดยการออกกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและ
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยใน
อาคาร
มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับใน
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ
ฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการ
ด้านการออกแบบอาคารทดสอบวัสดุ
และให้วัสดุและให้คาปรึกษาด้านช่าง

ยุทธศำสตร์กำรบริกำรด้ำนช่ำง
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ
มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับใน
ฐานะช่างของแผ่นดินโดยให้บริการ
ด้านการออกแบบอาคารทดสอบวัสดุ
และให้วัสดุและให้คาปรึกษาด้านช่าง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่
- เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
บูรณาการข้อมูล
ดาเนินการ

- การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานวิชาการ
โยธาธิการเป็นไปตาม
หลักวิชาการที่กาหนด
- การปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานวิชาการ
โยธาธิการเป็นไปตาม
หลักวิชาการที่กาหนด

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน
- การกาหนดให้
เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ฝ่าย
ดาเนินการโดยให้งาน
สาเร็จตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือหรือ
ค่าใช้จ่าย
- การกาหนดให้
เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ฝ่าย
ดาเนินการโดยให้งาน
สาเร็จตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือหรือ
ค่าใช้จ่าย

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- บุคลากรมีไม่
เพียงพอ

- กาหนดให้เจ้าหน้าที่ในกลุม่ /
ฝ่ายดาเนินการโดยให้งาน
สาเร็จตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้คุ้มค่ากับ
ต้นทุนหรือหรือค่าใช้จ่าย

จังหวัดเชียงใหม่
30 ก.ย. 2564

- บุคลากรมีไม่
เพียงพอ

- การวางแผนการทางานให้
เพียงพอกับบุคลากรที่มีอยู่

- การกาหนดให้
เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม/ฝ่าย - บุคลากรมีไม่
ดาเนินการโดยให้งาน
เพียงพอ
สาเร็จตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์เพื่อให้
คุ้มค่ากับต้นทุนหรือหรือ
ค่าใช้จ่าย

- การวางแผนการทางานให้
เพียงพอกับบุคลากรที่มีอยู่
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
32.สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ด้านงานการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์ : เพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ด้านงานพัสดุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. มีการเลื่อนระยะเวลาในการดาเนินการ
เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
และปัญหาหมอกควัน PM 2.5
2. มีการสลับหมุนเวียนเปลีย่ น
ผู้รับผิดชอบร่วมบ่อยครั้งเนื่องจากเป็น
การบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน

1. กาหนดแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ชัดเจน
2. มีคาสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน

1.ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19)
และปัญหาหมอก
ควัน PM 2.5

1. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิยังไม่เข้าใจระเบียบ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 อย่างถ่องแท้

1. มีคาสั่งแบ่งงานตาม
ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบชัดเจน

1.มีการเร่งรัด ติดตาม
การดาเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ
2.มีการกาหนดตัวชี้วัดที่
จัดเจนสามารถ
ดาเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์
1. การควบคุมภายในยัง
มีไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ยังมีจัดรายการจัดซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้
2. การจัดเก็บครุภณ
ั ฑ์
ยังไม่เป็นสัดส่วน
3. มีครุภัณฑ์บาง
รายการไม่ได้จดั ทา
ทะเบียน ทาให้มีความ
คลาดเคลื่อนในการ
ตรวจนับพัสดุประจาปี

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบตั ิงาน
และให้ศึกษา เรียนรู้
เข้าใจ ตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
อย่างถ่องแท้

1. การเลื่อน
ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานแผนงาน/
โครงการ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1. ปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน
3๐ กันยายน
โครงการให้รัดกุมชัดเจน
25๖4
2. ระบุพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
หัวหน้ากลุ่ม
3. สนับสนุนให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริหารงานทั่วไป
ทุกเพศทุกวัย
4. ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี ่วน
ร่วม
5. ดาเนินงานตามมาตรการการ
แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และปัญหา PM 2.5

1. กาชับให้เจ้าหน้าที่
3๐ กันยายน
2. ให้มีการจัดทา
ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามที่
25๖4
ทะเบียนและรายงาน
ได้รับมอบหมาย โดยยึดถือและ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
กลุม่ บริหารงาน
เคร่งครัด
ทั่วไป
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้าน การ
กีฬาและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ :
1. โครงการ/กิจกรรมด้านการกีฬา
และนันทนาการ (งบ 40)
2. โครงการ/กิจกรรมทีไ่ ด้รับจัดสรร
เงินงบประมาณจากกรมพลศึกษา
3. แผนพัฒนาการกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่ 2563 - 2565

ควำมเสี่ยง

1. เลื่อนเวลาการดาเนินงาน/โครงการ
เนื่องจากปัญญาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
และปัญหาหมอกควัน PM 2.5
2. มีผรู้ ับผิดชอบร่วมและบูรณาการกับ
เครือข่าย หน่วยงานอื่น

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

1. ปฏิบัตติ ามแผนการ
ดาเนินงานโครงการให้
รัดกุมชัดเจน

1. กิจกรรมบางกิจกรรม
ไม่สามารถดาเนินให้แล้ว
เสร็จตามแผนที่วางไว้
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) และ
ปัญหาหมอก

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

1.กากับควบคุม ดูแลให้
ดาเนินการและเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด

2. ระบุพื้นที่ในการจัด
กิจกรรม
3. สนับสนุนให้มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
เพศทุกวัย
4. ให้ผู้ที่มสี ่วนได้ส่วน
เสียได้มสี ่วนร่วม
5. ดาเนินงานตาม
มาตรการการแก้ปญ
ั หา
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
และปัญหาหมอกควัน
PM 2.5

3.สามารถควบคุมความ
เสี่ยงให้ลดลงแต่ยังไม่
เพียงพอให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
4.แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่ง
ดาเนินการการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แนวทาง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

3๐ กันยายน
25๖4
หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการ
กีฬาและ
นันทนาการ
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ :
1. จัดแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการ
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย แผนพัฒนา
จังหวัด แผนสานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬา แผนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา
2. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้ง
แก้ไขปัญหา ในเขตพื้นที่จังหวัด
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. รายงานการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัดรายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่

ควำมเสี่ยง

1. งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

1. ปฏิบัตติ ามแผนการ
ดาเนินงานโครงการให้
รัดกุมชัดเจน

1.เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ดาเนินการได้ตาม
ขั้นตอน
2.ดาเนินงานตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

2.ไม่มี

2. ประสานงานเพื่อ
บูรณาการทางานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน

3.ข้อมูลการรายงานผลล่าช้า

3.ประสานงานเพื่อ
บูรณาการทางานร่วมกัน 4.การดาเนินโครงการ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และประชาชน

3.การประเมินผลการ
ควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

-

1.การพัฒนา ประสิทธิภาพการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ การติดตาม
ประเมินผล โครงการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี

3๐ กันยายน
25๖4
หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ควำมเสี่ยง
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
4. การรายงานผลด้านการท่องเที่ยว 4.ข้อสั่งการ/นโยบาย
ตามข้อสั่งการ/นโยบายของรัฐบาล มีระยะเวลาเร่งด่วน
กระทรวง จังหวัด หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่
4.ใช้ข้อมูลการายงานผล
จากกองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
โดยเร่งให้ออกข้อมูล
ดังกล่าว
5.จัดเตรียมข้อมูลไว้
ล่วงหน้า (หากมี)
6.รายงานผลให้ทันต่อ
ระยะเวลาที่กาหนด

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

-

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

-

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

-

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
3๐ กันยายน
25๖4
หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัตถุประสงค์ :
1. จัดแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ และแผนพัฒนากลุม่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประเด็น
ด้านการท่องเที่ยว
2. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
3. รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดรายได้จาก
การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
4. การรายงานผลการดาเนินงาน
ตามข้อสั่งการ/นโยบายของรัฐบาล
กระทรวง จังหวัด หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

ควำมเสี่ยง

1.งบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการ
ได้รับการจัดสรรค่อนข้างล่าช้า
2.การดาเนินงานล่าช้าไม่เสร็จสิ้นภายใน
ปีงบประมาณ
3.ข้อมูลการรายงานผลล่าช้า
รายได้ด้านการท่องเที่ยวมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสาคัญ เนื่องจาก
สถานการณ์โลก
4. ข้อสั่งการ/นโยบาย
มีระยะเวลาเร่งด่วน

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

1. ปฏิบัตติ ามแผนการ
ดาเนินงานโครงการให้
รัดกุมชัดเจน
2. ประสานงานเพื่อ
บูรณาการทางานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน
3.ประสานงานเพื่อ
บูรณาการทางานร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน
4.ใช้ข้อมูลการายงานผล
จาก
กองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
โดยเร่งให้ออกข้อมูล
ดังกล่าว
5.จัดเตรียมข้อมูลไว้
ล่วงหน้า (หากมี)
7.รายงานผลให้ทันต่อ
ระยะเวลาที่กาหนด

1.สามารถควบคุมความ
เสี่ยงให้ลดลงแต่ยังไม่
เพียงพอให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
2.แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เร่ง
ดาเนินการการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แนวทาง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

-

-

3๐ กันยายน
25๖4
หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ควำมเสี่ยง
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
สินค้าเกษตรยังมีความไม่ปลอดภัย
33.สำนักงำนเกษตรจังหวัด
เนือ่ งจากเกษตรกรไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่ให้
เชียงใหม่
ความร่วมมือ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบ
มาตรฐาน GAP
- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผูผ้ ลิตเข้าสู่
ระบบมาตรฐานเกษตรกร GAP เพิ่ม
มากขึ้น

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- ให้เจ้าหน้าที่ระดับ
ตาบลชี้แจง รณรงค์ให้
เกษตรกรเห็น
ความสาคัญถึงอันตราย
จากสารตกค้าง
- ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ที่ถูกต้องแก่
ผู้บริโภค
- รณรงค์ให้ปลายทาง
ผลผลิตมีการตรวจหา
สารพิษเจือปนในผลผลิต

- จากการควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ในระดับตาบล
ได้ปฏิบตั ิตามการ
ควบคุมที่มีอยู่สามารถ
ช่วยควบคุมให้งาน
สาเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด ทั้งนีป้ ระโยชน์
ที่ได้รับคุม้ ค่า กับต้นทุน
ของการควบคุมที่มีอยู่ใน
ระดับหนึ่ง
- ผู้ประกอบการ
ปลายทางมีการตรวจหา
สารตกค้างในปริมาณที่
น้อย ไม่ทั่วถึง

- เกษตรกรยังไม่
สามารถเข้าระบบ
มาตรฐาน GAP ครบ
ทุกราย

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- เน้นการประชาสัมพันธ์ในด้าน สำนักงำนเกษตร
ต่างๆ
จังหวัดเชียงใหม่
และร่วมจาหน่าย

138
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียน
เกษตรกร
- เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรให้มี
ความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลง
เพาะปลูกของเกษตรกรให้มีความ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ควำมเสี่ยง

- ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีความ
ผิดพลาด ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ซ้าซ้อน

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

- จัดให้มีการประชุม
ชี้แจงเจ้าหน้าที่ระดับ
อาเภอให้มีการปฏิบัติ
-ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูก ตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
ของเกษตรกรมีความผิดพลาด ข้อมูลไม่
ถูกต้อง และเป็นไป
ถูกต้อง/ซ้าซ้อน
ตามระยะเวลาที่
กาหนด

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- มีการประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรมาขึ้นทะเบียน
เกษตรกรโดยผ่านเวที
กานันผู้ใหญ่บ้าน, อกม.,
อปท. เสียงตามสายและ
มีการขึ้นทะเบียนใน
พื้นที่
- มีการตรวจสอบข้อมูล
โดยการติดประกาศ
รายชื่อเกษตรกรที่มาขอ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรใน
ชุมชนและมีการทา
ประชาคมเพื่อรับรอง
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
จากชุมชน
- มีการยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบทะเบียนเกษตรกร
จากชุมชน
- ตรวจสอบพื้นที่
เพาะปลูก วาดแปลง

- จานวนเกษตรกรที่
มากทาให้ข้อมูล
เกษตรกรบางรายตก
หล่น ทั้งข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียนและ
ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก
วาดแปลง

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและ
สนง.เกษตร
ปฏิบัติตามคู่มือให้รอบคอบ
จังหวัดเชียงใหม่
ถูกต้องและตรวจสอบข้อมูลจริง สำนักงำนเกษตร
ของเกษตรกร และตรวจสอบ
อำเภอ
พื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง
ในพื้นที่ให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ โปร่งใส
ตรวจสอบได้
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ควำมเสี่ยง
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้ การใช้จ่ายงบประมาณไม่บรรลุตามแผน
เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
การควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการ

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

-กาหนดให้มีการจัดทา
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
ของทุกส่วนงาน
- มอบหมายให้ฝ่าย
บริหารทั่วไปกากับดูแล
ตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณพร้อม,
รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ
-มีคาสั่งแบ่งสายการ
นิเทศงานเพื่อตรวจสอบ
ติดตามงาน

-การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ บางโครงการ/
กิจกรรมไม่เป็นไปตาม
แผนการเบิกจ่าย
งบประมาณ

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

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- คณะกรรมการติดตามนิเทศ
- สนง. เกษตร
งานฯ ให้เร่งรัดและแก้ไขปัญหา จังหวัดเชียงใหม่
ในการปฏิบัติงานและใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผน - สนง. เกษตร
- กาหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อ
อำเภอ
ประกอบการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ควำมเสี่ยง
กำรควบคุมภำยในที่มี
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
อยู่
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
การควบคุมการปฏิบตั ิงานให้เป็นไป -เจ้าหน้าที่บางส่วนมีความเข้าใจที่
มีการปฏิบตั ิตามระเบียบ
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
คลาดเคลื่อนเกีย่ วกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัด กฎหมาย ข้อบังคับที่
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
จ้างฯ
เกีย่ วข้อง
ราชการ

ระบบสารสนเทศ
- เพื่อป้องกันการบุกรุกของไวรัส
คอมพิวเตอร์
- เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

- การโจมตีของไวรัส

การใช้ซอฟแวร์ที่เป็น
ลิขสิทธิ์

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากมีการ
ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ
ใหม่อยู่เสมอ ทาให้
เจ้าหน้าที่ บางส่วนอาจ
ไม่ทราบ และอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนใน
การปฏิบัตติ ามกฎ
ระเบียบ

- การไม่รู้ ไม่เข้าใจใน
กฎ ระเบียบ ที่
ปรับปรุง แก้ไขใหม่
อาจทาให้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานผิดพลาด
โดยไม่ได้เจตนา

- จากการควบคุมที่มีอยู่
ไม่เพียงพอ ซึ่งการใช้
ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์มรี าคา
ค่อนข้างสูง จึงติดตั้งได้
เฉพาะคอมพิวเตอร์ใน
ระดับจังหวัด อีกทั้งมี
อายุการใช้งานเป็นเวลา
จากัด คือ 1 ปี

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- กาหนดให้ผู้รับผิดชอบ
- สนง. เกษตร
แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
จังหวัดเชียงใหม่
หากมีการปรับปรุง แก้ไข
- สนง. เกษตร
กฎระเบียบต่างๆ เป็น
อาเภอ
ลายลักษณ์อักษร และแจ้ง
ในที่ประชุม
-สร้างการรับรู้ประชุม
อบรมเพิ่มความรู้ให้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้รู้
และเข้าใจในกฎ ระเบียบ
อยู่เสมอ
- อาเภอใช้ซอฟแวร์ที่ - ให้เจ้าหน้าที่รู้ระบบในการ
เป็นฟรีแวร์ทาให้
กาจัดไวรัสและเห็นความสาคัญ
ป้องกันการโจมตี
ในการกาจัดไวรัส
ไวรัสไม่ดีเท่าที่ควร
- ใช้งานในระดับจังหวัด
-โปรแกรมกาจัดไวรัส หากได้ผลดีจึงจะขยายผล
ที่เป็นลิขสิทธิ์มีอายุ และติดตั้งไปถึงระดับ
การใช้งาน จากัด ทา อาเภอต่อไป
ให้ต้องเสีย
งบประมาณในการ
ติดตั้งใหม่ หลังจาก
หมดอายุการใช้งาน
แล้ว
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ควำมเสี่ยง
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
34.สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในอำนำจ
1.การบริหารงานบุคคลใน
ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
- กรณีส่วนราชการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เพื่อให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิจารณาลงนามในคาสั่ง โดยไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ แนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

2. การบริหารโครงการตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- กลั่นกรองข้อกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก่อนเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด
- ประสานงานและให้
คาแนะนา แก่เจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการ ใน
การเสนอเรื่องต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติ
ที่ ที่ถูกต้องและครบถ้วน

- ประเมินประสิทธิภาพ
: การออกคาสั่งเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลมี
ความถูกต้อง และเป็น
ไปตามกฎ ระเบี ย บ
แนวทางการปฏิ บั ติ ที่
เกี่ยวข้อง
- ประเมินผลกระทบต่อ
ผู้ออกคาสั่ง : ไม่ปรากฏ
มีเรือ่ งร้องเรียนผู้ว่าราชการ
จังหวัดเกี่ยวกับการ
ลงนามในคาสั่งที่
เกี่ยวกับการบริหารงาน
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
ดาเนินการเสนอเรื่อง
การบริ หารงานบุ คคลไม่
เป็ นไปตาม ข้ อกฎหมาย
ระเบี ยบ แนวทางการ
ปฏิ บัติ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น
กรณีการเลื่อนตาแหน่ง
ข้ าราชการ การย้ า ย
ข้ าราชการ การลาออก
จากราชการ เป็นต้น

- จั ดท าคู่ มื อการตรวจสอบเอกสาร กลุ่มงำนบริหำร
(Check List) ด้ านการบริ หารงาน ทรัพยำกรบุคคล
สำนักงำน
บุ คคล เพื่ อให้ มี ความรอบคอบใน
การกลั่นกรองเรื่อง แ ล ะ ร ะ บุ จังหวัดเชียงใหม่
30 กันยำยน
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง
2564
- ใช้ ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งในการสอน
แนะนาการปฏิบัติงาน(Coaching) แก่
เ จ้ า ห น้ า ที่ ให ม่ เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการกลั่นกรอง
เ รื่ อง ขอ งก ลุ่ ม งา นบ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล
- ประสานงานให้ ค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เสนอเรื่อง
ต่อ ผวจ.ชม. ให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน

- การดาเนินโครงการ
- ก า ร บ ริ ห า ร
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ งบประมาณไม่เป็นไป
ของแผนพัฒนาจังหวัด ตามเป้าหมาย
- การบริหาร
งบประมาณ (ก่อหนี้/
เบิกจ่าย) เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

- การพัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม
กลุ่มงำน
ยุทธศำสตร์และ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
- การติดตามประเมินผลโครงการตาม ข้อมูลเพื่อกำร
พัฒนำจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
30 กันยำยน
2564

- การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ - กาหนดกลไกใน
- การบริหารงบประมาณ/การใช้จา่ ย
รูปแบบคณะทางาน
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ติดตามประเมินผล
- การเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนหรือภำรกิจตำมแผนกำร
ควำมเสี่ยง
ดำเนินกำรหรือภำรกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
งำนกำรเงินและบัญชี
- เพื่อให้การรับ - จ่ายเงินเป็นไปตาม - ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ล่าช้า
- การยืมเงินยืมราชการดาเนินการส่งยืม
เงินในระยะกระชั้นชิด

กำรควบคุมภำยในที่มี
อยู่

กำรประเมินผลกำร
ควบคุมภำยใน

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

- สร้างความเข้าใจใน
กระบวนงานระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานให้
บุคลากรในหน่วยงาน
- ให้บุคลากรจัดทา
ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณ
-- ปรับเปลี่ยน
กระบวนการ/ขั้นตอน
การ เบิกจ่ายเงินให้ใช้
ระยะเวลาให้รวดเร็ว
ที่สุด

- สามารถเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณได้ตาม
เป้าหมาย แต่ยังมีบาง
รายที่ผรู้ ับผิดชอบ
โครงการส่งเอกสารยืม
เงินฯ ล่าช้ากระชั้นชิด
- กากับ ติดตามการ
เบิกจ่าย โดย
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
- สามารถลดระยะเวลา/
เบิกจ่ายได้บางส่วน

- การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแต่ยังมี
บางราย ผู้รบั ผิดชอบ
โครงการส่งเอกสาร
ล่าช้า การเบิก
จ่ายเงินและการยืม
เงินฯ ล่าช้ากระชั้น
ชิด
- ในขั้นตอนของการ
ตรวจสอบก่อนการ
เบิกจ่ายหน่วยงานส่ง
เอกสารเพิ่มเติม
ค่อนข้างมีความล่าช้า

กำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

- ให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน งำนกำรเงินและ
บัญชี
กระบวนการ/ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
สำนักงำน
งบประมาณโดยก าหนดแนวทาง
ปฎิบัติงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของ จังหวัดเชียงใหม่
30 กันยำยน
งาน
2564
- กาหนดมาตรการของส่วนราชการที่มี
การส่งเอกสารการยืมเงินล่าช้า
- กาชับให้เจ้าหน้าที่เร่งดาเนินการ
ติดตามเอกสารเพิ่มเติมให้รวดเร็วและ
เบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีเอกสาร
เบิกจ่ายค้างนาน

