รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ปค.5)

จังหวัดลาพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหา
1. ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมในการ
หมอกควันและไฟป่า และอัคคีภัยในพื้นที่ ป้องกันหมอกควันไฟป่า เนื่องจากยังมีการ
จังหวัดลาพูน ปี 2564
เผาขยะ พลาสติก ใบไม้ ในเขตชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และ
หมอกควันไฟป่า
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ไฟป่ายังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
4 การเข้าพื้นที่กรณีระงับเหตุหมอกควัน
ไฟฟ้ามีความล่าช้า

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนลดการเผา
ในที่โล่ง
2. การสนับสนุนอุปกรณ์ในการดับไฟเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ
ดับไฟ
3. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
4. การควบคุมการเกิดและลุกลามของไฟป่าด้วยการลาดตระเวน
และทาแนวกันไฟ
5. มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบประจาศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุกรณีหมอกควัน
ไฟป่าได้ทันเวลา
6. ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดค่าฝุ่น pm 2.5 และสร้างกลุ่มเครือข่าย
เฝ้าระวังฝุ่น พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัตใิ นทุกวัน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

หน้าที่ 1

แบบ ปค.5
(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนให้การตระหนักถึงความสาคัญ
ของการป้องกันหมอกไฟป่าได้ทั้งหมด
เนื่องจากยังมีประชาชนบางส่วนยึดติดกับ
การเผาป่าหรือการเผาในที่ตา่ งๆ
2. กิจกรรมการแก้ไขปัญหาผุ่นละออง
ขนาดเล็ก pm 2.5 และหมอกควันไฟป่า
ยังไม่ครอบคลุม
3. ขาดเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ใน
การรับผิดชอบงานป้องกันหมอกควันไฟป่า
โดยตรง ทาให้การทางานเกิดความไม่
คล่องตัว

1.ปรับแผนปฏิบัตกิ ารให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความต้องการของชุมชนเพื่อ
ลดการเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์และหาของป่าซึ่ง
เป็นสาเหตุหลักของการจุดไฟในพื้นที่ป่า
2.สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น
สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านเครือข่าย
หรือการจ้างงานราษฎรในหมู่บ้านติดต่อ
พื้นที่ป่าไม้โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พืช
3. การสร้างฝายชะลอน้าเพื่อความชุ่มชื้น
ให้กับพื้นที่ป่า จังหวัดลาพูนโดยมีการจัด
กิจกรรมCSR ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนเป็นเจ้าภาพร่วมดาเนินการ
ก่อสร้าง

- สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ลี้
- ทต.ก้อ
- อบต.เวียงแก้ว
- ทต.หนองยวง
- ทต.อุโมงค์
- ทต.บ้านแป้น
- ทต.ริมปิง
- ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านกลาง
- ทต.เวียงยอง

4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมสร้าง
จิตสานึกหยุดเผา โดยให้ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
และผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง พบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มอบหมาย
ให้อาเภอร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้ใหญ่บ้านจับ
เข่าคุยกลุ่มเสี่ยง "จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิต
หมอกควัน" โดยมีกลุ่มบุคคลเสี่ยงเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะ
ยาวซึ่งต้องประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่มความเข้มข้นช่วงฤดูแล้งเสริมสร้างความ
ตระหนักถึงผลกระทบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อลดการเผาในที่โล่ง
5. สรรหาเจ้าหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์

- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า
- ทต.ต้นธง
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 เมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1. รูปแบบการบริโภคของประชาชน
จังหวัดลาพูน
ในช่วงสถานการณ์ Covid 19 ทาให้เกิด
ขยะมูลฝอยและของเสียในชุมชนเพิ่มยิ่งขึ้น
2. การทิ้งขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่คัด
แยกขยะก่อนทิ้ง ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจและจิตสานึกในการกาจัดขยะ
ส่งผลให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนาโรค
ต่างๆ ทาให้เกิดโรคติดต่อได้
3. การเก็บและขนขยะของเจ้าหน้าที่ไม่
ทั่วถึง เนื่องจากขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้มีขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็น
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านเสี่ยงต่อการติด
เชื้อจากโรคโควิด เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ใน
การป้องกันตัว
5. เกิดการลักลอบทิ้งขยะนอกเขตพื้นที่ ทา
ให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

กิจกรรม : การสร้างฝายชะลอน้า เพื่อลด
การเกิดไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการ
รับรู้และสร้างความตระหนักของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยภายในครัวเรือน/ชุมชน
2. ให้ชุมชนนาร่องเป็นต้นแบบการคัดแยกขยะในพื้นที่
3. ควบคุมการปฏิบัตงิ านโดยให้มีการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
และให้สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
4. รณรงค์การใช้ถุงผ้า งดใช้โฟมหรือพลาสติก รณรงค์ให้มีการคัด
แยกขยะอย่างถูกวิธี
5. จัดชุดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเก็บขยะแก่เจ้าหน้าที่

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมของชุมชน
2. ปริมาณขยะที่เกิดจากการบริโภคที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
3. เกิดปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องขยะตกค้าง
หรือส่งกลิ่นเหม็น
4. ชุดอุปกรณ์ป้องกันของเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน
5. พนักงานยังขาดความรู้ในการป้องกัน
ดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเอง
6. มีการชารุดของรถเก็บขนขยะ
7. ระบบบาบัดหรือกาจัดขยะมูลฝอย ณ
สถานที่กาจัดไม่มีประสิทธิภาพ

1. ปรับแผนปฏิบัตกิ ารให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และความต้องการของชุมชน
2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในงานสาคัญ
ของจังหวัด กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการคัด
แยกขยะภายในครัวเรือน/ชุมชน
3. พัฒนาพื้นที่ตน้ แบบการจัดการขยะโดย
ชุมชนและยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้การ
จัดการขยะแบบครบวงจรโดยชุมชน
4. ตรวจสอบการเก็บขยะตามแผนในทุกวัน
เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้างหรือส่งกลิ่นเหม็นใน
พื้นที่
5. จัดหาชุดอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอ และ
จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน
จัดเก็บขยะในการป้องกันและดูแลตนเอง
6. ดาเนินการตรวจเช็คและบารุงรักษารถ
เก็บขนขยะตามระยะทางการใช้งาน และ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนใช้งานอย่าง
สม่าเสมอ
7. ปรับปรุงระบบบาบัด/กาจัดขยะ ณ
สถานที่กาจัดให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

วิถีชีวิตของประชาชนที่ไม่สอดคล้องกับ
1. การสนับสนุนการทา CSR ขององค์กรในการทาฝายชะลอน้าเพื่อ
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความตระหนักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
3. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ระยะเวลาในการฟื้นฟูความชุ่มชื้นใน
พื้นที่ป่า
2. พื้นที่ที่ดาเนินการต้องเป็นกิจกรรมที่ทา
ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับ
อนุญาตแล้ว

1. กิจกรรม CSR ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และประชาชนเป็นเจ้าภาพร่วมดาเนินการ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
ก่อสร้าง
2. กิจกรรมลาพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย
เพื่อสร้างความชุ่มชื้น เพื่อลดหมอกควันไฟป่า
ในระดับพื้นที่
3. การประสานหน่วยงานพื้นที่ในการสร้าง
ฝายชะลอน้าแบบถาวรและยั่งยืนกึ่งถาวร
เพื่อสร้างความมั่นคงในระบบนิเวศให้ยั่งยืน

หน้าที่ 2

- สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลาพูน
- เทศบาลเมืองลาพูน
- ทต.ป่าซาง - ทต.ก้อ
- อบต.นครเจดีย์ - ทต.ป่าสัก
- ทต.ทาสบเส้า - ทต.ลี้
- ทต.ทาขุมเงิน - ทต.วังดิน
- ทต.ทาทุ่งหลวง - ทต.วังผาง
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านธิ - ทต.อุโมงค์
- ทต.บ้านแป้น - ทต.ริมปิง
- ทต.เหมืองง่า - ทต.บ้านกลาง
- ทต.เวียงยอง - ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า - ทต.ต้นธง
- ทต.เหมืองจี้ - ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.ท่าเชียงทอง
- อบต.หนองหนาม
- ทต.หนองล่อง - ทต.บ้านโฮ่ง

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 เมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
หน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่
ทดแทน ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ : เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ การใช้พลังงานทดแทน
ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

๑. อธิบายรายละเอียดโครงการและติดตามทาความเข้าใจให้กับ
การควบคุมภายในที่มีอยู่
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
๒. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ได้อย่างเพียงพอ
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
3. จัดทาหนังสือให้หน่วยงานเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
ทดแทนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

-

-

สานักงานพลังงานจังหวัดลาพูน

กิจกรรม : การกาจัดผักตบชวา
การแพร่กระจายของผักตบชวาอย่าง
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหารจัดการน้า เรื่อง รวดเร็วในพื้นที่บริเวณแหล่งน้าเปิด/แหล่ง ดาเนินการกาจัดผักตบชวาโดยใช้เครื่องจักรหรือวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีอยู่
การกาจัดสิ่งกีดขวางการจราจรทางน้าใน น้าเชื่อมโยง ที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะ ได้แก่ ดาเนินการกาจัดผักตบชวา
พื้นที่บริเวณแม่น้ากวง
พื้นที่บริเวณแม่น้ากวง

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การแพร่กระจายของผักตบชวาที่เกิดขึ้น
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างต่อเนื่อง
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ได้มีการประชุมติดตามและบูรณาการ
สานักงานโยธาธิการและผัง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ เมืองจังหวัดลาพูน
รับผิดชอบเพื่อดาเนินการกาจัดผักตบชวา
อย่างต่อเนื่อง
2. ขอรับการสนับสนุนเรือกาจัดผักตบชวา
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามา
ดาเนินการจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ากวง

กิจกรรม : โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมแม่น้า เพื่อป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้
บริเวณริมแม่น้า

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ได้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานและผู้
รับจ้างเพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจกับราษฎร รวมถึง
ผู้นาชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ความยินยอมใน
การดาเนินการก่อสร้าง

1. แนวก่อสร้างบางส่วนรุกล้าลาน้าหรือรุก
ล้าที่ดนิ ที่มีเอกสารสิทธิ์ของราษฎร
2. สภาพตลิ่งมีการเปลี่ยนแปลงจาก
รูปแบบรายการ เนื่องจากการสารวจ/
ออกแบบ
ได้ดาเนินการล่วงหน้า เมื่อมีการนาแบบรูป
รายการเดิมในการจัดจ้างมาลงนามใน
สัญญาทาให้ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการได้

1. มีการปรับแนวก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพความเสียหายของ
ตลิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
2. ดาเนินการขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

หน้าที่ 3

1. มีการแก้ไขแบบแปลนอย่างต่อเนื่องจน
ผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้
2. ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากแนว
ก่อสร้างที่รุกล้าที่ดนิ อาจไม่ให้ความ
ยินยอมทาให้ไม่สามารถดาเนินการตาม
โครงการให้สมั ฤทธิ์ผลไปได้

สานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดลาพูน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 เมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภารกิจ : กากับ ควบคุม ดูแล และ
กฎหมาย ระเบียบที่ประกาศใช้ใหม่อาจทา
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตไิ ม่เป็นไปตามที่กาหนด
กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัด เช่น พระราชบัญญัตโิ รงงาน (ฉบับที่ 2)
อัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการ พ.ศ. 2562 และกฎหมายลูก ที่ออกตาม
ควบคุมแร่ดบี ุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน พระราชบัญญัตดิ งั กล่าว
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วย
การจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค
วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจกากับดูแลให้การ
ประกอบกิจการโรงงานและเหมืองแร่
ปฏิบัตติ ามกฎหมาย และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่
จังหวัดลาพูน

ผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในเขต
พื้นที่จังหวัดลาพูน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-

-

1. จัดทาคู่มือในการปฏิบัตงิ าน
2. จัดฝึกอบรมสัมมนาในเรื่องกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่ประกาศ
ใช้ใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และปฏิบัตไิ ด้อย่างถูกต้อง
3. ซักซ้อมความเข้าใจในสาระสาคัญของข้อกฎหมายให้เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการรับรู้
และสร้างความตระหนักของประชาชนในการจัดการสถานการณ์ภัย
แล้ง
2. ประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อ
หารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัย
แล้ง
3. ประสานงานกับประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ร่วมกัน

การควบคุมภายในที่มีอยู่ คาดว่าจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่อง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลาพูน
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

หน้าที่ 4

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ลาพูน

1. ปรับแผนปฏิบัตกิ ารภัยแล้งในแต่ละเขต สานักงานป้องกันและบรรเทา
พื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความ สาธารณภัยจังหวัดลาพูน
ต้องการของชุมชน
2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับสถานการณ์
ภัยแล้งในเขตจังหวัดลาพูนที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการขาดแคลนน้าทั้งภาคการเกษตร การ
อุปโภคปริโภคของประชาชน และ
ภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. ติดตามและประเมินผลสถานการณ์ภัย
แล้งอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 เมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1. มีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
2. ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. โครงการ/กิจกรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่
ครอบคลุมการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ ป่า
ชุมชน

กิจกรรม : การลดปัญหาภาวะโลกร้อน

1. เกิดภาวะโลกร้อนเนื่องจากปัญหาการ
ขาดพื้นที่สเี ขียว
2. ประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญของการ
ลดใช้พลังงาน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย
2. รณรงค์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เยาวชนได้
ตระหนักถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. อัตรากาลังของบุคลากรที่ไม่สอดคล้อง
กับปริมาณงานอาจส่งผลต่อความสาเร็จ
ของงาน
2. พื้นที่ป่าชุมชน ยังมีการขยายพื้นที่สเี ขียว
ไม่มากนัก
3. ประชาชน ยังขาดการมีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนของตน

1. กาหนดให้งานการจัดการ
-อบต.ทาแม่ลอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นวาระ -อบต.ตะเคียนปม
เร่งด่วนที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. บูรณาการประสานความร่วมมือการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนโดยชุมชนเป็นฐานให้มีความชัดเจน
4. ขอรับการจัดสรรอัตรากาลังเพิ่มให้มีความ
เหมาะสมกับปริมาณงาน
5. ให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และ
เน้นการมีสว่ นร่วมของประชาชนมากที่สดุ

1. รณรงค์ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สเี ขียวลด
ภาวะโลกร้อน
2. จัดกิจกรรม/โครงการ ที่เสริมสร้างหรือปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่/
ประชาชนเห็นความสาคัญของการลดใช้พลังงานเพื่อลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การปลูกต้นไม้ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/
เส้นทาง
2. ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ประชาชนในการร่วมลดการใช้พลังงาน

1. ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่
ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง
2. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักใน
การลดใช้พลังงานกับอย่างต่อเนื่อง
3. กาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น
การเปิด/ปิดแอร์ , การเปิด/ปิดไฟ , การลด
การใช้น้ามัน ฯลฯ

ทต.ทุ่งหัวข้าง

ลายมือชื่อ...................................................................
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน้าที่ 5

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 เมืองทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม

จังหวัดลาพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรม :
1. ความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์และ
1. พัฒนาและสร้างศักยภาพของสถาบัน กลุ่มเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและ
เกษตรกร ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน
นวัตกรรม
(Supply chain)
2. ปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์
2.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด
ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ
หัตถอุตสาหกรรมและขยายช่องทาง
การตลาดสู่สากล
กิจกรรมย่อยที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอ
พื้นเมืองและหัตถอุตสาหกรรม
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ในชุมชนหัตถกรรมต่างๆ ได้รับการพัฒนา
และยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรม
สร้างสรรค์ สามารถเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายช่องทาง
การตลาด

ผู้ประกอบการในชุมชนหัตถกรรมไม่ให้
ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาและ
ยกระดับการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง
จะนาไปสู่การขยายช่องทางการตลาด

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการ
จัดการสมัยใหม่
2. ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการฝ่ายจัดการ
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ
อบรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. ชี้แจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในพืชและสัตว์แก่
สมาชิก

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ การควบคุมภายในที่มีอยู่
เสริมสร้างความรู้ในเรื่องพื้นฐานด้านการส่งออก การวางแผน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
การตลาดธุรกิจ การวิเคราะห์การสร้างกลยุทธ์ และการพัฒนา
ได้อย่างเพียงพอ
ผลิตภัณฑ์/สินค้า
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์

หน้าที่ 1

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

ความพร้อมของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เนื่องจากสมาชิกภาคการเกษตรมีอายุ
ค่อนข้างสูง

-

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. ติดตาม ประเมินผล และกากับสมาชิก
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ที่
เป็นเกษตรรุ่นใหม่

-

แบบ ปค.5
(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ลาพูน

สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ลาพูน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร ้างสรรค์

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ การจัดกิจกรรมในช่วงที่สถานการณ์การ
หัตถอุตสาหกรรมและขยายช่องทาง
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
การตลาดสู่สากล
2019 (COVID-19) อาจไม่เป็นไปตาม
กิจกรรมย่อยที่ ๒ กิจกรรมสร้าง
แผนงาน
ผู้ประกอบการดิจิทัลและขยายตลาดสู่สากล
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการตลาดของ
ผู้ประกอบการหัตถกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรม : การดาเนินโครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับ
กลุ่ม OTOP เพิ่มทักษะในการบริหาร
จัดการกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้มี
มาตรฐาน
และเพิ่มช่องทางการจาหน่าย เพื่อสร้าง
รายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

1. ผลิตภัณฑ์ OTOP ไม่ได้รับมาตรฐาน
และคุณภาพการผลิตไม่สม่าเสมอ ไม่
สามารถออกสู่ตลาด
2. ผู้ประกอบการขาดเทคนิคด้านการแปร
รูป สินค้าและไม่กล้าลงทุน
3. มีช่องทางการจาหน่ายและสินค้าOTOP
น้อย
4. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีการ
เปลี่ยนแปลง
5. กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการให้
ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์น้อย
6. คณะกรรมการยังขาดความเข้าใจใน
การบริหารจัดการแบบเครือข่าย

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคาสั่งของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลาพูน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
การควบคุมภายในที่มีอยู่
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
3. ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดสมัยใหม่
ได้อย่างเพียงพอ
4. ให้ความรู้เรื่องการตลาด online และเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
สินค้า
5. ส่งเสริม/จัดตั้งกรรมการส่งเสริมด้านการตลาด ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการขาย
6. สนับสนุนให้กลุ่ม OTOP ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
7. สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการทุกประเภท และศึกษาดูงานกลุ่มที่
ประสบความสาเร็จ
8. ให้ความรู้เรื่องการตลาดและการจัดทาแผนธุรกิจ

หน้าที่ 2

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1.สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ยังไม่
คลี่คลาย ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตาม
แผนงานที่ได้ปรับเปลี่ยน
2.กลุ่มเป้าหมาย มีความกังวลต่อ
สถานการณ์ อาจส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรม
น้อย

-

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1.ติดตามสถานการณ์และประกาศของ
จังหวัดเป็นประจาทุกวัน
2.สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ในช่วงการจัดกิจกรรมฯ

-

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

สานักงานพาณิชย์จังหวัด
ลาพูน

-สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลาพูน
-ทต.ทาสบชัย

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร ้างสรรค์

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์
ภารกิจ : ส่งเสริมและพัฒนาหัตถ
การลงพื้นที่สถานประกอบการเพื่อ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในระดับจังหวัด ดาเนินงานตามโครงการและการติดตาม
รวมทั้งติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินโครงการในสถานการณ์เชื้อ
ตามแผนดังกล่าว
ไวรัสโควิด-19 ระบาด อาจไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพ
แผนงาน
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์หัตถ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กิจกรรม :
การดาเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน

1. ไม่มีสินค้ามาจาหน่ายอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากสมาชิกไม่มีการจัดสรรเวลาเพื่อ
รวมกลุ่ม
2. ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ยังไม่เป็นที่
ต้องการของตลาด
3. เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเพื่อ
แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ ในพื้นที่
ไกล

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและคาสั่งของ
คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด
2. ใช้ระบบ ZOOM ช่วยในการติดตามประเมินผลโครงการแทน
การลงพื้นที่

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

1. จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทุกปี
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP
3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยสามารถเป็นที่ต้องการของ
ตลาดได้
4. อานวยความสะดวกเรื่องการเดินทางไปจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ในงานต่างๆ
5. ติดตามการทางานของกลุ่มเป้าหมายทุกเดือน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-

-

การไม่รวมตัวของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจาก
ติดภารกิจส่วนตัว ทาให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกิดความไม่เข้มแข็ง และยังไม่
สามารถผลิตสินค้าเพื่อนามาจัดแสดงหรือ
จาหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลาพูน

1. ติดตามการทางานของกลุ่มวิสาหกิจ
ทต.ก้อ
ชุมชน ให้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งภายในกลุ่ม เป็นประจา
ทุกเดือน โดยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
2. กาหนดเวลาให้สมาชิกฯ ได้มารวมกลุ่ม
อย่างเป็นทางการ

ลายมือชื่อ...................................................................
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน้าที่ 3

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 เมืองหัตถนวัตกรรมสร ้างสรรค์

จังหวัดลาพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(3)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว
กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
ให้ได้รับความรู้การผลิตและการจัดการสินค้า
เกษตรตามระบบการรับรองมาตรฐาน GAP

(4)
ความเสี่ยง

1. เกษตรกรขาดความเข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อน
2. การประชาสัมพันธ์ของผู้นาพื้นที่ไม่ถึง
ตัวเกษตรกร ทาให้เกษตรกรไม่ทราบข้อมูล

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. จัดทีมเจ้าหน้าที่ดาเนินการช่วยเหลือระดับอาเภอ
2. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์รวมถึงการชี้แจงทาความเข้าใจกับ
เกษตรกรเพื่อให้ถึงพื้นที่ป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของ
เกษตรกร
3. เกษตรกรต้องให้ที่อยู่ปัจจุบันและหมายเลขโทรศัพท์ของ
เกษตรกรรวมถึงบุคคลใกล้ชิดที่สามารถติดต่อได้

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การควบคุมภายในที่มีอยู่ เกษตรกรบางรายยังมีความเข้าใจ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการผลิตและการ
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
จัดการสินค้าเกษตร
เพียงพอ

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

แบบ ปค.5
(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. จัดทีมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการ
สานักงานเกษตรจังหวัด
ช่วยเหลือระดับอาเภอตรวจสอบเอกสาร ลาพูน
รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและ
จัดสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานเพื่อรองรับเมืองแห่ง
คุณภาพชีวิต
2. การให้ความสาคัญรวมถึงการเพิ่ม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ถึงพื้นที่เพื่อ
ป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อน

กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ
ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลยัง ขับเคลื่อนการใช้งานระบบและนาเสนอผู้บริหารเพื่อประเมินผลการ การควบคุมภายในที่มีอยู่
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็น มีความคลาดเคลื่อน
ใช้งาน/ประสิทธิภาพของระบบ/นาผลการประเมิน/ข้อคิดเห็นเป็น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้าน
ข้อมูลในการปรับปรุงระบบต่อไป
ได้อย่างเพียงพอ
การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
1) ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด

-

-

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลาพูน

กิจกรรม : โครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่

เกษตรกรขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการฯ 1. คณะทางานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอาเภอ ดาเนินการจัด
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรทดแทนรายที่ขอยกเลิกเข้า
ร่วมโครงการ
2. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรเพื่อเข้าร่วมโครงการ 1
ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

-

-

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลาพูน

กิจกรรม : การจัดการทรัพยากรประมงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตร จังหวัดลาพูน

1. แผนงานการดาเนินงานที่เตรียมไว้มี
ความคลาดเคลื่อน
2. สถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
2. กิจกรรมบางส่วนยังไม่สามารถควบคุม
ได้ เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ฝนตกใน
ห้วงเวลาเพาะพันธุ์สัตว์น้า
3. การดูแลแหล่งน้าในชุมชนยังไม่เข้มแข็ง

1. เตรียมความพร้อมเกษตรที่ได้รับการคัดเลือก
2. ประเมินความพร้อมพื้นที่ก่อนมอบปัจจัยการผลิต
3. ติดตามประเมินผลหลังมอบปัจจัยการผลิต
4. ประเมินความพึงพอใจโครงการฯ

หน้าที่ 1

1. ติดตามและประเมินผลกับเกษตรกร
สานักงานประมงจังหวัด
ทุกๆ 4 เดือน เพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ลาพูน
2. ปรับห้วงเวลาการจัดกิจกรรม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาแหล่งน้า

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว

(3)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแหล่ง
เรียนรู้ทางการเกษตร จังหวัดลาพูน

(4)
ความเสี่ยง

1. การส่งมอบปัจจัยการผลิตที่ที่เป็น
สิ่งมีชีวิต
2. เกษตรกรบางรายไม่มีความพร้อมด้าน
พื้นที่
3. เกษตรกรยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะใน
แหล่งน้า

กิจกรรม : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่ม
1.เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่ทา
เกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทาการเกษตรปลอดภัย การเกษตร
2.การตระหนักถึงความสาคัญในการขอ
ใบรับรอง GAP เกษตรกร
3.การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.ปัญหาภัยแล้ง/ขาดแคลนแหล่งน้า
อุทกภัย
กิจกรรม : ส่งเสริมขีดความสามารถด้าน
การตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร
วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดให้ผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาด
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและรับทราบความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และผู้บริโภคทั่วไปตระหนักในการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
แปรรูปสินค้าเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
บรรเทาปัญหาผลกระทบด้านราคาจาหน่าย
ผลผลิตตกต่า
3. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าและขยาย
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการปัจจุบันและ
ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ (Young
Entrepreneurs)

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกษตร
ทฤษฏีใหม่
2. ประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเกษตรกร
3. ติดตามประเมินผลหลังมอบปัจจัยการผลิต

การควบคุมภายในที่มีอยู่ เกษตรกรบางรายไม่ให้ความสาคัญในการ ติดตามและประเมินผลกับเกษตรกรทุก ๆ สานักงานประมงจังหวัด
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ปรับปรุง บริหารจัดการให้ดีขึ้น
4 เดือน เพื่อรับทราบถึงปัญหาต่างๆ
ลาพูน
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1.ประชาสัมพันธ์สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการใน
การตรวจรับรองแปลง GAP
2.ให้ดาแนะนา การจัดทาเอกสารประกอบการขอตรวจรับรอง GAP
3.ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจประเมิน GAP ให้
ความรู้กับเกษตรกร

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เอกสารสิทธิ์ในการครอบครองพื้นที่
ทาการเกษตร
2. การตระหนักถึงความสาคัญในการ
ขอใบรับรอง GAP เกษตรกร
3. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และความสาคัญ ลาพูน
ในการทาเกษตรปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
2. การเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
3. รายงาน ติดตามประเมิน โดยเจ้าหน้าที่
สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาพูน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดฯยังไม่
คลี่คลาย ทาให้ไม่สามารถดาเนินการตาม
แผนงานที่ได้ปรับเปลี่ยน
2. กลุ่มเป้าหมาย มีความกังวลต่อ
สถานการณ์ อาจส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรม
น้อย

1. ติดตามสถานการณ์และประกาศของ สานักงานพาณิชย์จังหวัด
จังหวัดเป็นประจาทุกวัน
ลาพูน
2. สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ในช่วงการจัดกิจกรรมฯ

การจัดกิจกรรมในช่วงที่สถานการณ์
1. ปรับเปลี่ยนแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคาสั่งของ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลาพูน
โคโรนา 2019 (COVID-19) อาจไม่เป็น 2. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมเป็นประจาทุกเดือน
ไปตามแผนงาน
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(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว
กิจกรรม : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุ เกษตรกรที่เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อ
สัตว์ (GAP) ตามระเบียบ
การรับรองระบบการผลิตและผลผลิตปศุ
กรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับเเละออก
สัตว์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุ
สัตว์ พ.ศ.2558

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. มีการตรวจประเมินตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การควบคุมภายในที่มีอยู่
ตามขอบข่ายปศุสัตว์ที่ขอการรับรอง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
2. มีการประเมินทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
ได้อย่างเพียงพอ
3. มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามตามระเบียบกรมปศุสัตว์
ว่าด้วยการขอรับเเละออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ด้านปศุสัตว์ พ.ศ.2558 และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

-

-

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลาพูน

กิจกรรม : ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ตามระเบียบ
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรอง
ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยง
สัตว์ที่เหมาะสม พ.ศ. ๒๕๖๐

เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็น
ฟาร์มปศุสัตว์ ที่มีระบบการป้องกันโรค
และการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เหมาะสม

1. มีการอบรม และให้ความรู้ตามระบบการป้องกันโรคและการ
การควบคุมภายในที่มีอยู่
เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
2. มีการประเมินและรับรองระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ ได้อย่างเพียงพอ
ที่เหมาะสม

-

-

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลาพูน

กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)
ด้านปศุสัตว์ / แผนเกษตรอินทรีย์กับความ
ต้องการของตลาด

1. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงสัตว์
โดยเข้าสู่ระบบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบ
มีส่วนร่วม
2. การเพิ่มปริมาณสินค้าและการบริโภค
สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์
3. ฐานข้อมูลปศุสัตว์อินทรีย์ยังไม่เป็น
ระบบ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
การควบคุมภายในที่มีอยู่
โคเนื้อ สุกร ไก่พื้นเมือง ไก่ไข่ ที่มีความพร้อมยื่นขอรับการรับรอง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
ได้อย่างเพียงพอ
2. การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
3. การรับรองเกษตรแบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ (PGS) และการ
รับรองฟาร์มมาตรฐานอินทรีย์ตามแนวทางและระเบียบที่กาหนด
4. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์
5. ส่งเสริมการผลิตอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนอินทรีย์ โดยใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและจัดฝึกอบรมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ปศุสัตว์อินทรีย์

-

-

สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
ลาพูน
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(3)
(4)
(5)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ของรัฐหรือภารกิจ
ที่มีอยู่
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว
กิจกรรม :
1. เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตาบล
1. จัดทาโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ขาดแคลน
การส่งเสริมการเกษตร
ปริมาณน้าในภาคการเกษตรไม่เพียงพอ น้า
ต่อความต้องการของเกษตรกร
2. จัดทาโครงการขยายเขตส่งน้าเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้าที่มี
2. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ อยู่ในพื้นที่ให้เข้าสู่พื้นที่ทาการเกษตรของราษฎรให้ได้มากที่สุด
ในการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้สนใจ และดูแล 3. จัดให้มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในขอบข่ายของตนเอง
รักษาศูนย์เรียนรู้แหล่งศึกษาด้านการเกษตร มีการมอบหมายงานในหน้าที่อย่างชัดเจน และให้มีการพัฒนา
ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจได้

กิจกรรม :
การเกิดโรคระบาดในสัตว์

เกิดโรคระบาดลัมบีสกิน ในวัว ทาให้
เกษตรกรที่เลี้ยงวัวได้รับความเสียหาย

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมกับปศุสัตว์อาเภอ ดาเนินการออก
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรในการป้องกันโรค

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. ยังปรากฏปัญหาภัยแล้งในบางพื้นที่
การเกษตรเนื่องจากห่างจากเขต
ชลประทานและบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
2. การบริหารจัดการน้าในพื้นที่ทา
การเกษตรในตาบลยังไม่ทาเป็นระบบ
แบบองค์รวมแบบเชื่อมต่อกันทั้งหมู่บ้าน
3. ศูนย์เรียนรู้มีบุคลากรไม่เพียงพอกับ
พื้นที่
อีกทั้งการประสานงานไม่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งอยู่คนละพื้นที่กับเทศบาล

1. ทาโครงการบริหารจัดการน้าพื้นที่
- อบต.นครเจดีย์
ตาบลแบบบูรณาการร่วมกับ อบจ.ลาพูน - ทต.วังผาง
เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาน้าเพื่อ
การเกษตรเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งตาบล
2. ขอรับการสนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้า
เพื่อที่จะสามารถเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้าได้
3. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับพื้นที่
ความรับผิดชอบ
4 มีการตรวจติดตามกิจกรรม/โครงการ
พื้นที่ความรับผิดชอบเป็นประจาทุกวัน
และรายงานผู้บริหารทราบ

การควบคุมภายในที่มีอยู่ โรคระบาดลัมบีสกิน ในวัว เกิดการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แพร่กระจายไปยังคอกอื่นๆ เนื่องจากเชื้อ
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายในอากาศได้
เพียงพอ

1. ให้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น มี อบต.ตะเคียนปม
การจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทุก
หมู่บ้าน ทาแผ่นผับ ใบปลิว รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายและหอ
กระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เกษตรกร
ที่ได้รับความเสียหาย

ลายมือชื่อ...................................................................
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์ )
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
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จังหวัดลาพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(3)
(4)
(5)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ของรัฐหรือภารกิจ
ที่มีอยู่
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์เมืองจุดหมาย ผูผ้ ลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์ไม่ทราบข้อมูลเชิง ประสานงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับข้อมูลในการ
ปลายทาง
ลึกเพื่อนามาประชาสัมพันธ์ทาให้นาเสนอ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

แบบ ปค.5
(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

การควบคุมภายในที่มีอยู่ นาเสนอข้อมูลได้เฉพาะกิจกรรมที่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ดาเนินการแล้ว
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูล สานักงานประชาสัมพันธ์
และประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ จังหวัดลาพูน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

กิจกรรม : โครงการจัดงานประเพณีสรง
นาพระธาตุหริภุญชัยฯ/โครงการจัดงาน
สลากย้อมฯ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ

การจัดกิจกรรมในช่วงที่สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อาจไม่เป็นไป
ตามแผนงาน

ปรับเปลีย่ นแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และคาสัง่
ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลาพูน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ยังไม่
คลีค่ ลาย ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
ตามแผนงานที่ได้ปรับเปลีย่ น
2. กลุม่ เป้าหมาย มีความกังวลต่อ
สถานการณ์ อาจส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรม
น้อย

1. ติดตามสถานการณ์และประกาศของ สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเป็นประจาทุกวัน
จังหวัดลาพูน
2. สร้างความมั่นใจให้กับกลุม่ เป้าหมาย
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ในช่วงการจัดกิจกรรมฯ

กิจกรรม : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และแหล่งเรียนรู้ดา้ นศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในเขตพืนที่จังหวัดลาพูน

1. การจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้และ
แหล่งเรียนรู้ไม่ครอบคลุม ครบถ้วนตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
2. การเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมยังไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่
หรือได้รับการโอนย้ายจากหน่วยงานอื่น
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดเก็บ
และเผยแพร่ ขาดความทันสมัย

1. จัดทาคาสัง่ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินงาน
จัดทาข้อมูลในรูปแบบของคณะกรรมการ
2. เรียนรู้การปฏิบัตงิ านจากหน่วยงานต้นแบบในการจัดเก็บข้อมูล
3. ปรับปรุงและจัดหาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ที่สะดวกต่อการ
ใช้งานของผูใ้ ช้บริการ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญในการ
จัดเก็บข้อมูล เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่
บรรจุใหม่
2. ยังไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่รวดเร็ว
และทันสมัย

1. จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา
2. ประสานงานขอคาปรึกษาจาก
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ
3. ปรับปรุง และจัดหาเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการ

หน้าที่ 1

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลาพูน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเทีย
่ วเชิงประสบการณ์วฒ
ั นธรรม

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
กิจกรรม : การพัฒนาวัดเป็นอุทยาน
การรวบรวมเอกสารเพื่อการเบิกจ่ายเงิน
การศึกษาในวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนา อุดหนุนการบูรณปฏิสงั ขรณ์วัด
ตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
และการพัฒนาวัดไม่เป็นไปตามระยะเวลา
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัด ที่กาหนด
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสัปปายะ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. มีแนวทางการปฏิบัตกิ ารเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์วัด
2. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร และ
กาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการที่ชัดเจน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. วัดกลุม่ เป้าหมายยังจัดทาเอกสาร
ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
2. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการ
บูรณปฏิสงั ขรณ์วัดและการพัฒนาวัด
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด

1. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อติดตาม
และให้คาแนะนาในการจัดทาเอกสาร
การเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
2. ผูบ้ ังคับบัญชากากับติดตามการ
ปฏิบัตงิ านอย่างใกล้ชิด

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลาพูน

สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลาพูน

กิจกรรม : โครงการวัด ประชา รัฐ สร้าง
สุขตามแนวทาง 5 ส
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมวัดให้มีการจัดการ
พืนที่ตามหลัก 5 ส (สะสาง สะอาด
สะดวก สร้างมาตรฐานสร้างวินัย)

การดาเนินกิจกรรมที่ไม่ทันตามระยะเวลา มีระบบเอกสาร กรอบระยะเวลาในการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน
ที่กาหนด

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การดาเนินงานที่ไม่ตรงตามเป้าหมายหรือ แต่งตังคณะกรรมการโครงการ เพื่อ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์
ติดตามตรวจสอบ และการรายงานผล
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
โครงการ
เพียงพอ

กิจกรรม : เสน่ห์สสี นั แห่งลาพูน /
กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศ
รองรับการท่องเที่ยว บูชาพระนางจามเทวี
และชมวิถีชีวิตเมืองเก่าลาพูน / กิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด / กิจกรรม
ย่อยการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัยลาพูน

1. มีแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
เป็นจานวนมาก
2. หน่วยดาเนินการ/โครงการ มีจานวน
มาก
3. ข้อจากัดของการจัดกิจกรรมในห้วง
สถานการณ์ Covid 19

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

กิจกรรม : ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

หมู่บ้านและวัดในพืนที่ที่มีการขอรับเงิน เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมให้คาแนะนา
อุดหนุนเพื่อจัดโครงการเกี่ยวกับงาน
ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

1. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านศึกษาองค์ความรู้ดา้ นการจัดทาแผนงาน
โครงการและปฏิบัตงิ านตามระเบียบ ข้อกฎหมาย
2. มีการประชุมปรึกษาและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการจัดทาแผนงาน/โครงการ
3. มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
4. ปรับขันตอน / แผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
Covid-19 และทบทวนการดาเนินการอย่างเหมาะสม

1. บุคลากรมีจากัด
2. แผนงาน/โครงการส่วนใหญ่ได้รับการ
บูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แต่มีความไม่พร้อมของแต่ละโครงการ
อาจเกิดความล่าช้าในการเสนอโครงการ

การควบคุมภายในที่มีอยู่ เกิดความล่าช้าในการจัดส่งเอกสาร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

แบบ ปค.5
(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. เพิ่มองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย สานักงานการท่องเที่ยว
ในการทางานให้ง่ายขึน
และกีฬาจังหวัดลาพูน
2. ให้มีการประสานงานและมีการบูรณา
การ
องค์ความรู้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
ทาให้การดาเนินงานอาจไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดาเนินการด้าน
เอกสาร และประสานงานต่างๆ กับ
หมู่บ้านและวัดที่ขอรับเงินอุดหนุน

ทต.แม่แรง

ลายมือชื่อ...................................................................
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
ตาแหน่ง ผูว้ ่าราชการจังหวัดลาพูน
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
หน้าที่ 2

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเทีย
่ วเชิงประสบการณ์วฒ
ั นธรรม

จังหวัดลำพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การป้องกันปราบปรามและ
1. ความเสี่ยงในชีวิตของเจ้าหน้าที่
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อส่งเสริมความ
ผู้ปฏิบัตงิ าน
มั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
2. การปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่
3. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น
4. ความร่วมมือของประชาชนในการแจ้ง
เบาะแสผู้ค้ายาเสพติด
5. เขตรอยต่อที่สามารถใช้เป็นเส้นทาง
ลาเลียงยาเสพติดได้ง่าย ทาให้ยากแก่การ
จับกุม

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. ซักซ้อมแนวทางดาเนินการแก่ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่
2. ผู้นาชุมชน สถานศึกษาในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการถึงตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รวมทั้งให้
ประชาชนสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และร่วมมือป้องกัน
ยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาชน และประชาชนในชุมชน ใน
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การออกกาลังกาย กีฬา ฯลฯ
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดสกัดยาเสพติด และเปิดช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด
5. ดาเนินการตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและกลุ่มเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

สถานการณ์เฉพาะหน้าอันไม่สามารถ
ควบคุมได้

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

แบบ ปค.5
(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

ประชุมถอดบทเรียน และซักซ้อมแนวทาง - ที่ทาการปกครองจังหวัด
ดาเนินการแก่ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่
ลาพูน
- ทต.ทาสบชัย
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.หนองยวง

กิจกรรม : การเพิ่มศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดโครงการ
เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้รับ
การพัฒนาด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
และได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด

1. การดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
กาหนดระยะเวลา
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. จัดทาแผนการปฏิบัตงิ าน
2. ติดตามและสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
3. ปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดลาพูน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 1. ปรับแผนการดาเนินการและมีการ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ติดตามแผนอย่างต่อเนื่อง
(COVID-19) อันไม่อาจคาดหมายได้
2. ประสานงานหน่วยงานทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลาพูน

กิจกรรม : หมู่บ้านชุมชนต้นแบบ /
การสร้างงานสร้างอาชีพ

1. การดาเนินงานไม่เป็นไปตามห้วงเวลา
ที่กาหนด
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินงาน
3. ขาดการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
4. ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง

1. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอ
2. จัดทาคู่มือในการปฏิบัตงิ าน
3. จัดทาคาสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน
4. ติดตามการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5. รายงานผลการดาเนินงานพร้อมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข
6. มีเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ชัดเจน
7. ดาเนินการถอดบทเรียนความสาเร็จ/ความล้มเหลว
เพื่อปรับปรุงกระบวนงานตามแผนอย่างสม่าเสมอ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ความยั่งยืนและความต่อเนื่อง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดลาพูน

หน้าที่ 1

1. พัฒนาและส่งเสริมการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
2. จัดฝึกอบรมเพื่อให้เกิดชุมชนต้นแบบ
ใหม่ ๆ ในหมู่บ้านอย่างสม่าเสมอ
3. มีการปรับแผนการดาเนินการให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
อยู่เสมอ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 1. ความสามารถในการชาระคืนเงินกู้
ของคนพิการและผู้ดแู ลคนพิการ
2. การกู้ยืมเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการเปิดโอกาศให้ ของการปล่อยกู้
คนพิการและผู้ดแู ลคนพิการกู้ยืมเงินเพื่อ
ประกอบอาชีพโดยผู้กู้จะเป็นผู้พิการกู้ยืม
ด้วยตัวเอง หรือผู้ดแู ลคนพิการเป็นผู้กู้ยืม

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. กาหนดแบบสอบข้อเท็จจริงประกอบการกู้ยืมเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
2. แต่งตั้งคณะทางานและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลาพูน เพื่อดาเนินการศึกษา
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรองคาขอกู้ยืมเงิน
และดาเนินการประสาน และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
การขอกู้

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ความสามารถในการชาระคืนเงินกู้
ของลูกหนี้ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด

คณะทางานและคณะอนุกรรมการฯ
เร่งรัดติดตามการชาระคืนเงินกู้ให้เป็น
ปัจจุบัน

1. เสริมสร้างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สหกรณ์
และสมาชิกมีสภาพความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้นและลดภาระ
หนี้สนิ
2. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะด้านการสหกรณ์ให้แก่บุคลากร
และประชาชนทั่วไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. วินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

1. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย
สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ทางการเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์และ
ลาพูน
กลุ่มเกษตรกร
2. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์
กลุ่มเกษตรกรน้อมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ดาเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้น
3. รายงาน ติดตามประเมิน โดยเจ้าหน้าที่
สานักงานสหกรณ์จังหวัดลาพูน

ประชาชนบางกลุ่มยังมีความเข้าใจ
หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัตติ อ่ การเข้ารับ
บริการภายในหน่วยงานไม่มากเท่าที่ควร

แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ สานักงานขนส่งจังหวัดลาพูน
ด้านการให้คาแนะนาแก่ประชาชน
ให้มีความทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดการ
ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และ
ให้ความรู้โดยการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

กิจกรรม :
1. พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการหลวง
2.พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.ช่วยเหลือด้านหนี้สนิ สมาชิกสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. วินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรม : ด้านการบริการประชาชน

ประชาชนยังมีความความรู้และ
มีการแนะนาแนวทางการปฏิบัตติ นในการขอรับบริการ
ความเข้าใจด้านหลักเกณฑ์การปฏิบัตติ น เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนทั้งหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติ
ในการเตรียมความพร้อมสาหรับการขอรับ อย่างเหมาะสม
บริการภายในหน่วยงานที่ไม่เพียงพอ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

กิจกรรม : การดาเนินโครงการ “กิจกรรม
นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่”

จานวนผู้เข้าอบรมเพื่อขอมีใบอนุญาต
การจัดรถเพื่อรับส่งนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมและขอมีใบอนุญาต
ขับรถ ได้แก่ นักเรียนสังกัดโรงเรียนในพื้นที่ ขับรถ จากโรงเรียนในสังกัดนั้น ๆ มายังสานักงานขนส่งจังหวัด
จังหวัดลาพูน อาจมีจานวนน้อยกว่าที่ได้ ลาพูน
ประสานจานวนยอดเอาไว้เนื่องจาก
นักเรียนไม่สะดวกในการเดินทาง
เพื่อเข้าอบรมดังกล่าว หรือรถรับส่งของ
ทางโรงเรียนไม่เอื้ออานวยต่อการขนส่ง
นักเรียน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

หน้าที่ 2

-

-

สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดลาพูน

สานักงานขนส่งจังหวัดลาพูน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การดาเนินโครงการรณรงค์
เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสาคัญ ปริมาณ
ป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน
การขับขี่ทางถนนจึงเพิ่มมากขึ้นส่งผล
ในช่วงเทศกาลสาคัญ
ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านอุบัตเิ หตุจากการ
ขับขี่มากยิ่งขึ้นไปด้วย ซึ่งได้มีการจัดตั้ง
เจ้าหน้าที่ของสานักงานขนส่งจังหวัดลาพูน
เพื่อประจาเวรรักษาการณ์ตามจุดเสี่ยง
เพื่อประชาสัมพันธ์ สอดส่อง ดูแล และ
ตรวจสอบด้านการขับรถ การใช้รถ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ของตัวรถ ให้มีความพร้อม
ใช้งาน แต่มีผู้ขับขี่บางรายที่ยังปฏิบัตติ น
ไม่ถูกต้องในการขับขี่ยานพาหนะบน
ท้องถนนเท่าที่ควร
กิจกรรม : งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอานาจ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ทั่วจังหวัดลาพูนด้านการขับขี่บนท้องถนน
ที่ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยแนะนาแนวทางในการขับรถ
การมีคุณสมบัตทิ ี่พร้อมต่อการขับขี่ การมีอุปกรณ์สว่ นต่าง ๆ
ของตัวรถ/ยานพาหนะที่ถูกต้อง เหมาะสม พร้อมแก่การใช้งาน
โดยชี้แจงโทษหากกระทาความผิดในการฝ่าฝืนการขับขี่
ยานพาหนะบนท้องถนนที่เป็นอันตรายต่อตนเอง และผู้ขับขี่
รอบข้างให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนัก
และปฏิบัตติ นให้ถูกต้อง เหมาะสม ใส่ใจความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

-

-

สานักงานขนส่งจังหวัดลาพูน

การเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่เพื่อ จังหวัดลาพูนมีการควบคุมโดย
แลกเปลี่ยนและรับผลประโยชน์ในการ
- คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดลาพูน
ดาเนินการทางวินัย
- ประกาศจังหวัดลาพูน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
เจตจานงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัด
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในจังหวัดลาพูน
- แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดลาพูน
- โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคราชการ ภาคประชาสังคม
และหน่วยงานอิสระในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดลาพูนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- การรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตจังหวัดลาพูน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

-

-

สานักงานจังหวัดลาพูน

หน้าที่ 3

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : งานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
1. เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์บางเรื่องไม่อยู่
การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อแก้ไข ในอานาจหน้าที่ของศูนย์ดารงธรรม
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
2. การแก้ไขปัญหาของศูนย์ดารงธรรม
ต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่มีภารกิจ
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทาให้การแก้ไข
ปัญหาเกิดความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อเจตนารมณ์ในการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม
ได้อย่างทันท่วงที

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลาพูน เพื่อนา
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้าไปพิจารณาแก้ไข
2. มีระบบการติดตามจากหน่วยงานส่วนกลาง และจาก
คณะกรรมการบริหารศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลาพูน
3. มีมาตรฐานกระบวนงาน การดาเนินการ และกาหนดแล้วเสร็จ
ของงาน
4. มีการจัดทาสถิตกิ ารแก้ไขปัญหา โดยเปรียบเทียบจานวน
เรื่องร้องเรียนรับเข้า ยุติ และเรื่องคงค้าง
5. มีการนาสถิตกิ ารแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน และเรื่องคงค้าง
ประจาปี และราย 4 ปี มาเป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของ
ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

การแก้ไขปัญหาบางเรื่องไม่สามารถ
ดาเนินการยุตไิ ด้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
เนื่องจากปัญหาเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน และกฎหมายหลายฉบับ

1. ผู้บริหารต้องถือเป็นนโยบายในการ
กากับควบคุมดูแล รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาให้เป็นไปตามกระบวนงานและ
ระบบการทางานของศูนย์ดารงธรรม
2. ควรแสวงหาความร่วมมือจากภาคี
เครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ความเดือดร้อน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะกลไกของผู้นาชุมชน
ผู้นาศาสนา ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน

1. ทาความเข้าใจให้ความรู้ รวมถึง
สานักงานโยธาธิการ
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดนิ ที่เข้าร่วม
และผังเมืองจังหวัดลาพูน
โครงการฯ ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
หลังการดาเนินโครงการ
2. หาพื้นที่แห่งใหม่ที่สามารถดาเนินการได้
และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินการโครงการจัดรูปที่ดนิ ฯ

กิจกรรม : โครงการจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนา
พื้นที่
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจประโยชน์ของ
การจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่

การรวบรวมหนังสือให้ความยินยอม
เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่
ตามกฏหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดนิ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ (แบบ จร.1) จากเจ้าของ
แปลงที่ดนิ ที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดนิ
เพื่อพัฒนาพื้นที่

1. อธิบายรายละเอียดโครงการและติดตามทาความเข้าใจกับ
เจ้าของที่ดนิ ทุกแปลงอย่างต่อเนื่อง
2. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดนิ ที่เข้าร่วม
โครงการฯ ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

เจ้าของแปลงที่ดนิ ในโครงการฯ
ยื่นหนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการ
จัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดรูปที่ดนิ เพื่อพัฒนาพื้นที่
(แบบ จร.1) ไม่ถึง 2 ใน 3 ของเจ้าของ
พื้นที่โครงการทั้งหมด

กิจกรรม : ดาเนินการในการนาชุมชน
เครือข่าย และภาคประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัตติ อ่ ผู้กระทาผิดและผู้
ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติและ
ป้องกันสังคมจากอาชญากรรมงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรักษาองค์การอาสาสมัคร
คุมประพฤติไว้และให้ภาคประชาชน
และชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ประโยชน์
อาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

1. อาสาสมัครคุมประพฤติสว่ นหนึ่งยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
อาสาสมัครคุมประพฤติ และ พ.ร.บ.
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 รวมทั้งระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
2. จานวนอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีอยู่
ส่วนหนึ่งขาดการติดต่อกับสานักงานฯ

1. จัดประชุม/อบรมถ่ายทอดความรู้กฎหมายระเบียบ
และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิ านของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ
2. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติอย่างต่อเนื่อง

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

-

หน้าที่ 4

-

สานักงานจังหวัดลาพูน

สานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลาพูน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : โครงการ เรือนจาสีขาวเน้นด้าน 1. การลักลอบของยาเสพติดและสิ่งผิด
การป้องกันและปราบปราการแพร่ระบาด กฎหมาย
ของยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือภายใน 2. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัตติ ามนโยบาย
เรือนจาตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. กาหนดมาตรฐานการควบคุมการแพร่ระบาด ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกรมราชทัณฑ์
2. มีการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ทุกนายก่อนเข้าปฏิบัตหิ น้าที่ภายใน
เรือนจา

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ยังมีการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการกระทาความผิด

กิจกรรม : โครงการ เรือนจาแห่งการเรียนรู้ หลักสูตรการฝึกวิชาชีพ ไม่สอดคล้องกับ
เน้นด้านการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ตอ้ งขัง
กลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาการเรียนรู้ มีอาชีพหลังจากพ้นโทษ

กาหนดหลักสูตรการฝึกวิชาชีพให้เหมาะสมกับผู้ตอ้ งขัง

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

อาชีพที่จะใช้ในการฝึกให้แก่ผู้ตอ้ งขัง
สารวจและปรับปรุงการฝึกอาชีพให้ตรงกับ เรือนจาจังหวัดลาพูน
ยังอาจไม่ตรงตามความต้องการแก่ผู้ตอ้ งขัง ความต้องการผู้ตอ้ งขังภายในเรือนจา
ทุกคนในเรือนจา

กิจกรรม : ป้องกันและแก้ปัญหาการฆ่าตัว มีปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน
ตาย

บูรณาการทุกภาคส่วนในระดับตาบล อาเภอ จังหวัด เพื่อร่วมกัน
ค้นหาสาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้า และผลักดันให้เกิดทีมช่วยเหลือ
เยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCAT)จังหวัดลาพูน และ
การอบรมความรู้ดา้ นสุขภาพ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

อัตราฆ่าตัวตายอยู่ในเกณฑ์สงู

ผลักดันให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา สานักงานสาธารณสุข
ในภาพรวมทุกมิติ บ้าน ชุมชน วัด
จังหวัดลาพูน

กิจกรรม : พัฒนาระบบรับและส่งต่อผู้ป่วย การเข้าถึงบริการฉุกเฉินที่ลา่ ช้า
ฉุกเฉินในเขต อ.เมือง ร่วมกับเครือข่าย รพ
สต.และ อปท.
วัตถุประสงค์ :
1.ผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินมีความปลอดภัย
2. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดลาพูน
เป็นไปตามมาตรฐาน

1. การจัดรถ EMS ที่มีประสิทธิภาพมีความพร้อมใช้ตลอด 24 ชม. การควบคุมภายในที่มีอยู่
2. มี Call Center เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

มีอุบัตกิ ารณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนถึง
โรงพยาบาล

1. การจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้มีประสิทธิภาพโดยทา GPS Mapping
ในกลุ่มเสี่ยงสูง
2. ติดตั้งระบบ Tele-med ในรถฉุกเฉิน
3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง
การแพทย์ฉุกเฉินระดับ FR

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลาพูน/โรงพยาบาล
ลาพูน/อบจ.ลาพูน

กิจกรรม : โครงการสารวจภาวะการ
ทางานของประชากร

1. จัดอบรมแบบสอบถามเป็นประจาทุกเดือนให้ และกาชับ
ให้ถามทุกข้อรวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง และติดตาม
การดาเนินการสารวจ
2. ใช้ระเบียบวิธีทางสถิตใิ นการควบคุมการดาเนินการสารวจข้อมูล

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

แบบสอบถามในบางตอนยังคงมี
ข้อผิดพลาด และไม่ครบถ้วน

ผู้ตรวจสอบก็ดาเนินการใช้ระเบียบ
วิธีทางสถิตใิ นการควบคุมการดาเนินการ
สารวจข้อมูลอย่างเคร่งครัด

สานักงานสถิตจิ ังหวัดลาพูน

1. อบรมแบบสอบถาม รวมทั้งการคานวณค่าทางสถิตใิ นทุกครั้ง
ก่อนมีการลงพื้นที่สารวจข้อมูล
2. ใช้ระเบียบวิธีทางสถิตใิ นการควบคุมการดาเนินการสารวจข้อมูล
3. มีการตรวจสอบข้อมูลจากผู้อานวยการกลุ่มฯ ก่อนมีการส่งผล
การสารวจและเผยแพร่

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ยังคงมีข้อผิดพลาด แต่ถ้าหากผิดพลาดใน
จุดเดิมจะมีการเรียกมาอบรมแบบเป็น
รายบุคคล

1. เพิ่มการการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
ก่อนมีการส่งข้อมูลและเผยแพร่
2. ผู้ตรวจสอบก็ดาเนินการใช้ระเบียบ
วิธีทางสถิตใิ นการควบคุมการดาเนินการ
สารวจข้อมูลอย่างเคร่งครัด

สานักงานสถิตจิ ังหวัดลาพูน

เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลในบางตอน
ไม่ครบถ้วนและบางครั้งลืมนิยามของ
ข้อคาถามในแบบสอบถามของโครงการ
สารวจฯ

กิจกรรม : โครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่สบั สนในข้อคาถาม เนื่องจาก
และสังคมของครัวเรือน
โครงการดังกล่าวมีข้อคาถามค่อนข้างมาก
ซับซ้อน และต้องมีการคานวณค่าทางสถิติ
จากการสอบถามรายได้รายจ่าย
จากประชาชน

หน้าที่ 5

วางมาตรการ การควบคุมผู้ตอ้ งขัง เช่น
การติดกล้องวงจรปิด เพื่อสังเกตและ
ติดตามพฤติกรรมของผู้ตอ้ งขัง

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

เรือนจาจังหวัดลาพูน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การป้องกันและบรรเทา
1. ข้อมูลอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักรกล
สาธารณภัย
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ภารกิจในการกากับ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัตงิ านป้องกัน ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นปัจจุบัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่อาจทาให้การ
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ บริหารจัดการสาธารณภัยมีความผิดพลาด
และไม่ทันต่อสถานการณ์
2. บุคลากรยังไม่ผา่ นการฝึกอบรมในการ
ให้ความช่วยเหลือ กู้ชีพหรือกู้ภัยเบื้องต้น
3. เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตงิ านมีไม่เพียงพอ

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสารวจข้อมูล และจัดส่งให้
สานักงาน ปภ.จังหวัดลาพูน เพื่อสรุปรวบรวมเป็นฐานข้อมูลฯ
ในการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัด
2. การจัดทาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการทบทวน
และซ้อมแผน
3. จัดฝึกอบรมทบทวนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะ และความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
4. ขออัตรากาลัง/มอบหมายให้บุคลากรเพิ่ม เพื่อปฏิบัตงิ าน
ช่วยเหลือในกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้าที่ 6

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรกลฯ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีการชารุด
เสียหายและใช้การไม่ได้ แต่ไม่ได้แจ้ง
สานักงาน ปภ.จังหวัดลาพูน เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลให้การ
บริหารจัดการสาธารณภัยมีความผิดพลาด
และไม่ทันต่อสถานการณ์
2. การเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่
ไม่สามารถควบคุมและคาดหมายได้

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
สารวจข้อมูล และจัดส่งให้สานักงาน ปภ.
จังหวัดเป็นประจาทุกปี
2. มีการติดตามสถิตขิ ้อมูลอย่างสม่าเสมอ
3. การจัดทาแผน ในประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นในการให้ความช่วยเหลือ
เฉพาะหน้า

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- สานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดลาพูน
- ทต.แม่แรง - อบต.นครเจดีย์
- อบต.บ้านเรือน - อบต.ท่าตุม้
- ทต.ทาสบชัย - ทต.ทาสบเส้า
- ทต.ทากาศเหนือ - ทต.ริมปิง
- อบต.ทาแม่ลอบ - ทต.เหมืองง่า
- ทต.หนองยวง - ทต.บ้านกลาง
- อบต.บ้านปวง - ทต.เวียงยอง
- ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.มะเขือแจ้
- อบต.ตะเคียนปม - ทต.อุโมงค์
- ทต.บ้านแป้น - ทต.ประตูป่า
- ทต.ต้นธง - ทต.เหมืองจี้
- ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.ป่าสัก
- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.วังผาง
- อบต.หนองหนาม
- ทต.หนองล่อง

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม :
1. สมาชิกสภายังขาดความรู้ความเข้าใจ
งานส่งเสริมและการพัฒนาสมาชิกสภา
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย
การประชุมสภาเทศบาล และการพัฒนา เกี่ยวกับการเลือกตั้งในบทบาทและหน้าที่
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่
ของฝ่ายนิตบิ ัญญัติ
เกี่ยวข้อง
2. สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้รับการพัฒนา
ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร
3. เอกสารในการประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน
ทาให้การพิจารณาอนุมัตดิ าเนินการต่างๆ
ไม่ทันต่อเหตุการณ์
4. การส่งเรื่องจากกองต่างๆ เพื่อให้
พิจารณาในที่ประชุมสภาฯ มีความล่าช้า
และไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตาม
ระเบียบข้อบังคับที่การประชุมสภากาหนด
ไว้
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบดูแลสนับสนุน
การดาเนินกิจการสภา ขาดความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น

กิจกรรม : การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนในกิจการสภา

1. ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทการมี
ส่วนร่วมการประชุมสภาท้องถิ่น
2. สมาชิกสภามีบทบาทน้อยในการ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. สมาชิกสภายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ
กฎหมาย เกี่ยวกับการเลือกตั้งในบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายนิติ
บัญญัติ
2. สมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเท่าที่ควร
3. เอกสารในการประชุมสภาฯ ไม่ครบถ้วน ทาให้การพิจารณา
อนุมัตดิ าเนินการต่างๆ ไม่ทันต่อเหตุการณ์
4. การส่งเรื่องจากกองต่างๆ เพื่อให้พิจารณาในที่ประชุมสภาฯ มี
ความล่าช้า และไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตามระเบียบข้อบังคับที่
การประชุมสภากาหนดไว้
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบดูแลสนับสนุนการดาเนินกิจการสภา ขาด
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับกิจการ
สภาท้องถิ่น

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สมาชิกสภายังขาดแรงจูงใจในการ
พัฒนาความรู้ตนเองในเรื่องกิจการสภา
ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ในการประชุมที่มีความเร่งด่วน ยังเกิด
ความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารประชุม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกิด
ข้อผิดพลาดในการจัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม
3. การจัดทารายละเอียดรายงานการ
ประชุมสภายังไม่ครบถ้วนตามที่สมาชิก
สภาเสนอในที่ประชุม

1. จัดทาหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น ผ่านเว็ปไซต์
เทศบาล
2. ประชาสัมพันธ์ทางเสียงเทศบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การเข้ามามีสว่ นร่วมการประชุมสภาท้องถิ่น

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ประชาชนในพื้นที่บางกลุ่มยังไม่ให้
จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสร้างความรู้
- ทต.หนองล่อง
ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมในกิจการสภา ความเข้าใจ และแรงจูงใจให้กับประชาชน
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการเข้ามามีสว่ น
ร่วมการประชุมสภาท้องถิ่น

หน้าที่ 7

1. จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
เสริมสร้างทักษะ บทบาท และความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องสาหรับสมาชิกสภาให้มากขึ้น
2. หัวหน้าผู้ควบคุมงานกิจการสภา กาชับ
เจ้าหน้าที่ในการจัดทาเอกสาร และ
ตรวจสอบเอกสารโดยละเอียด
3. แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดการประชุมให้ครบถ้วนตามที่
เสนอในที่ประชุม

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- อบจ.ลาพูน
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.บ้านกลาง
- ทต.วังดิน
- ทต.ก้อ
- ทต.หนองล่อง
- ทต.วังผาง
- ทต.บ้านโฮ่ง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียงกานต์
- อบต.เหล่ายาว
- ทต.วังดิน
- ทต.ศรีวิชัย
- อบต.ทุ่งหัวช้าง

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การรับแจ้งเหตุ และสั่งการ
1. ความล่าช้าในการสั่งการกรณีเกิดเหตุ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดการเสียชีวิต หรือ
เกิดภาวะทุพพลภาพ
2. ขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัตงิ านรับแจ้งเหตุ และสั่งการกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน
3. เหตุฉุกเฉินบางกรณี หน่วยงาน ขาด
วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันขณะปฏิบัตงิ าน
อาจเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตของ
เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สนิ ของทางราชการ
4. ประชาชนไม่ทราบช่องทางการแจ้งเหตุ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัตกิ าร ได้เข้ารับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ าน
2. มอบหมายบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
3. จัดทาคู่มือ และแนวทางการปฏิบัตงิ านประจาศูนย์ฯ เพื่อเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
4. มีการจัดทาแผนการซ้อมเหตุฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
5. จัดหาอุปกรณ์ที่สาคัญและจาเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านให้
เกิดความปลอดภัย
6. มีการแจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจใน
ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การได้รับอุบัตเิ หตุซ้าซ้อนในขณะการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ของชุดปฏิบัตกิ าร
2. ประชาชนยังขาดความเข้าใจการทางาน
ของหน่วยกู้ชีพ และอาจมีการร้องเรียน
การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
3. เกิดความขัดข้องในระบบสื่อสาร และมี
ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อระบบสื่อสาร
เช่น สภาพอากาศ

1. ให้ชุดปฏิบัตกิ ารเข้ารับการฝึกอบรมใน - อบจ.ลาพูน
การด้านความปลอดภัยและการช่วยเหลือ - อบต.บ้านปวง
ผู้ป่วยอย่างสม่าเสมอ พร้อมรับกับ
- ทต.หนองล่อง
สถานการณ์ฉุกเฉินได้
2. กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัตหิ น้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง และไม่เกิดข้อร้องเรียน
จากประชาชน
3. ปรับปรุงระบบสื่อสาร และตรวจเช็ค
สภาพให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ พร้อม
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบบารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

กิจกรรม : งานติดตั้ง ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ

1. การดาเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง
มีความล่าช้า ไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน อาจเกิดข้อ
ร้องเรียนต่อเทศบาลได้
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการ
บารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าตาม
จุดเสี่ยงต่างๆ
3. แผนการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟกิ่งยังไม่
ชัดเจน ก่อให้เกิดความไม่ประหยัด

1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัตงิ านโดยให้มีการจัดทา
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี แผนการซ่อมแซมบารุงรักษาไฟฟ้า
สาธารณะ และแผนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดทาสรุป
รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการสารวจไฟฟ้าที่สาธารณะใน
ชุมชนที่ชารุด เพื่อดาเนินการซ่อมแซมทันที
3. ใช้ Social Network เช่น Line เทศบาล /เว็ปไซต์เทศบาล ใน
การเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการแจ้งเหตุไฟฟ้าชารุด
เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาเรื่องฟ้าสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ยังมีการร้องเรียนจากประชาชนเรื่อง
ไฟฟ้าขัดข้องหรือชารุดอยู่บ้าง เนื่องจากมี
การชารุดของไฟฟ้าแบบกระทันหัน และ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าปฏิบัตงิ านได้ใน
ทันท่วงที
2. การสารวจไฟฟ้าสาธารณะที่ชารุด เพื่อ
ดาเนินการซ่อมแซม ยังไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในชุมชน

ปรับแผนในการสารวจและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
ชุมชน ควบคู่ไปกับการรับแจ้งเหตุไฟฟ้า
สาธารณะขัดข้องจากประชาชน เพื่อ
กาหนดแผนการซ่อมแซมให้สามารถแก้ไข
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว

- ทม.ลาพูน
- อบต.น้าดิบ
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ตะเคียนปม

กิจกรรม : การบารุงรักษาและซ่อมแซม
ระบบประปา

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง/ซ่อมแซม
ประปา ไม่เพียงพอ
2. บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงาน
ประปามีน้อย/ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัตงิ าน
3. มีความถี่ในการซ่อมแซมระบบประปา
และมีค่าใช้จ่ายที่สงู ขึ้น เนื่องจากท่อประปา
ใช้เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาเป็น
เวลานาน เกิดการชารุด แตกร้าวได้ง่าย
และส่งผลต่อคุณภาพของน้าประปา

1. จัดสรรงบประมาณในข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
สาหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อติดตั้ง /ซ่อมแซม
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
3. จัดทาแผนในการตรวจสอบ และบารุงรักษะระบบประปา เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายและความถี่ในการซ่อมบารุง
4. มีการตรวจสอบคุณภาพของน้าประปาและบ่อสูบน้าดิบอย่าง
สม่าเสมอ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ระบบการแจ้งประปาชารุด ยังมีความ
ล่าช้า ส่งผลให้มีการสูญเสียน้าประปาใน
ปริมาณมาก
2. ความขุ่นของน้าประปา ในช่วงฤดูฝน
เนื่องจากบ่อกรองไม่สะอาด ซึ่งเกิดจากน้า
จากแหล่งอื่นไหลพาดินโคลนเข้ามาในบ่อ
น้าดิบ และไหลสู่เข้าบ่อกรองตามลาดับ

1. การเปิดให้มีช่องทางการรับแจ้งเหตุ
ระบบประปาชารุด ได้หลายช่องทางมากขึ้น
2. ใช้แหล่งน้าบาดาลในช่วงฤดูฝน เพื่อลด
ปัญหาดินโคลนจากแหล่งน้าอื่นที่ไหลมาสู่
บ่อกรอง

- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.แม่ตนื
- ทต.วังดิน
- ทต.ลี้
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : มาตรการป้องกันควบคุม
1. ในปี 2564 สถานการณ์แพร่ระบาด
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
(COVID-๑๙) มีการกลายพันธุ์ และ
แพร่กระจายได้ง่าย ส่งผลให้ยอดผู้ตดิ เชื้อ
ในจังหวัดลาพูนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประชากรต่าง
ท้องที่เข้ามาทางาน เกิดการนาโรคติดต่อ
กลับมาแพร่กระจายในเขตพื้นที่จังหวัด
ลาพูน
3. ประชาชนบางกลุ่มยังไม่ตระหนักและ
ไม่ปฏิบัตติ ามแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมโรคฯ
4. การผ่อนคลายมาตรการของรัฐบาล ทา
ให้ชุมชนสามารถจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ เกิดการรวมกลุ่ม
และแพร่กระจายของโรคติดต่อ
5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ ยังขาดวัสดุอุปกรณ์
ป้องกันในการปฏิบัตงิ าน
6. ผู้ตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-๑๙) ได้รับการบริการช่วยเหลือ
เพื่อไปอยู่ในสถานที่กักตัว หรือส่ง
โรงพยาบาลได้ไม่ทั่วถึง
7. ความล่าช้าของข้อมูล และความคลาด
เคลื่อนของข้อมูลจากการสารวจ ทาให้การ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เกิดความล่าช้า

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในการปฏิบัตติ าม
แนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของจังหวัด
2. การรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
3. การตรวจประเมินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะ
4. กาหนดมาตรการควบคุมโรคติดต่อ เช่น มาตรการการตรวจคัด
กรอง การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับชุมชน มาตรการควบคุมแหล่ง
ชุมชนและตลาด เป็นต้น
5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และสร้าง
เครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการมาตรการในการป้องกัน
โรคฯ ร่วมกัน
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่กี่ยวข้อง ให้มีความรู้และมีทักษะ
ความพร้อมในการปฏิบัตงิ าน พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกัน
ในขณะปฏิบัตงิ าน
7. หน่วยงานอานวยความสะดวกประชาชนโดยการสนับสนุน
พาหนะทางราชการในการรับ-ส่ง ผู้ตดิ เชื้อในการส่งตัวไปรักษาที่โรง
พยาล หรือบุคคลกลุ่มเสี่ยงไปยังสถานที่กักตัว แล้วแต่กรณี
8. มีการกาหนดแนวทางและติดตามสารวจความเดือดร้อนของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ
9. ประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรคฯ
10. ปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน

หน้าที่ 9

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระดับประเทศ
ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยากแก่การ
ควบคุม เนื่องจากยังมีคนนอกพื้นที่ยังเดิน
ทางเข้าออกอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการ เช่น การกักตัว
2. ประชาชนกลุม่ เสีย่ งบางรายยังไม่ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น
การตรวจคัดกรองโดย ATK และมีการปกปิด
ข้อมูล ทาให้ยากแก่การควบคุม
3. ประชาชนบางกลุม่ ยังไม่ยินยอมในการรับ
วัคซีนที่รัฐบาลจัดหาให้ เนื่องจากรอวัคซีนที่
ได้สงั่ จองจากโรงพยาบาลเอกชน จึงทาให้มี
โอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้น
4. ประชาชนเริ่มหย่อนคลายในการป้องกัน
ตนเอง โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่
ได้กาหนดไว้ เช่น การไม่สวมหน้ากากอนามัย
การรับประทานอาหารร่วมกัน การไม่ล้าง
มือด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ
5. ยังเกิดความล่าช้าในการให้ความ
ช่วยเหลือผูเ้ ดือนร้อน เนื่องจากต้องมีการ
จัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติ เพื่อให้ความช่วยเหลือ ตาม
กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ

1. การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้แก่
ผู้นาชุมชน และประชาชนในชุมชน ในการ
ปฏิบัตติ ามแนวทางมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ของจังหวัด และเชิญชวน
ประชาชนเพื่อฉีดวัคซีน อย่างต่อเนื่อง
2. จัดทาแผนเพื่อดาเนินการการคัดกรอง
เชิงรุกในชุมชน
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ชี้แจง
รายละเอียดซักซ้อมความเข้าใจกับ
หน่วยงานต่างๆ ในหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัตขิ องผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อ
สร้างความเข้าใจและการดาเนินการ
ร่วมกันรวมทั้งปฏิบัตติ ามกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ทม.ลาพูน - ทต.ทาสบชัย
- ทต.ทาขุมเงิน - ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านแป้น
- ทต.ริมปิง - ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านกลาง - ทต.เวียงยอง
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า - ทต.ต้นธง
- ทต.เหมืองจี้ - ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม - ทต.ลี้
- ทต.วังดิน - ทต.ป่าไผ่
- ทต.ศรีวชิ ัย - ทต.ก้อ
- ทต.ม่วงน้อย - ทต.แม่แรง
- ทต.ป่าซาง - อบต.น้าดิบ
- อบต.ท่าตุ้ม - อบต.บ้านเรือน
- อบต.นครเจดีย์

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : การควบคุมป้องกันโรค
1. มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
ไข้เลือดออก
ชุมชน เนื่องจากการป้องกันและควบคุม
การเกิดโรคไข้เลือดออก ยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในชุมชน
2. ประชาชนยังขาดความตระหนัก ความ
เอาใจใส่ และไม่ให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน
3. อุปกรณ์ในการพ่นหมอกควัน เพื่อ
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เกิดการ
ชารุดเสียหาย

กิจกรรม : การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / การ 1. เกิดปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน
จัดการเรื่องร้องเรียน
ในเรื่องที่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน
2. การรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน ยังไม่
ครบถ้วนถูกต้อง
3. ยังไม่สามารถยุตปิ ัญหาเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากต้อง
หารือหรือสอบถามไปยังบุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ประชาชนยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการ
ร้องเรียน และผลการดาเนินตามข้อ
ร้องเรียน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนการสารวจและลงพื้นที่ร่วมกับ
ผู้นาหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และอาสาสมัคร
ประจาหมู่บ้าน ในการสารวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และกาหนดแนวทางในการทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาด
2. ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้าง
ความตระหนักในปัญหาไข้เลือดออก และให้ความร่วมมือใน
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลกู น้ายุงลาย ซึ่งเป็น
สาเหตุของไข้เลือดออก
3. จัดทาแผนการซ่อมบารุงอุปกรณ์การพ่นหมอกควันให้พร้อมต่อ
การใช้งาน และดาเนินการซ่อมแซมทันทีในกรณีเกิดความชารุด
เสียหาย
4. หน่วยงานดาเนินการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เพื่อเตรียมพร้อม
ในการสอบสวนโรค และควบคุมโรค กรณีเกิดการระบาดขึ้น

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ประชาชนยังไม่ปฏิบัตติ ามหลักการ
ป้องกัน 5 ป. เนื่องจากรอให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
2. พื้นที่บริเวณกว้างส่งผลให้เกิดน้าท่วมขัง
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลกู น้ายุงลาย

1. สร้างกิจกรรม/โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก โดยให้ชุมชนได้มีสว่ นร่วม
2. มอบหมายให้ผู้นาหมู่บ้าน/ผู้นาชุมชน
ติดตามการดาเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน/ชุมชน นั้น
3. ขอความร่วมมือประชาชนในชุมชน
ช่วยกันกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลกู น้ายุงลาย
ในบริเวณที่สาธารณะต่างๆ

- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านแป้น
- ทต.ริมปิง - ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านกลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า - ทต.ต้นธง
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม
- ทต.บ้านธิ - ทต.วังผาง
- ทต.หนองยวง

1. มีคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรง และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุร้องเรียนเกิดขึ้น
2. จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจาหน่วยงาน
3. จัดทาผังขั้นตอนการปฏิบัตงิ านเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียน
4. การติดตามประสานงานกับทุกส่วนงานเพื่อเกิดความชัดเจนและ
ทันต่อเวลา
5. มีการแจ้งผลความคืบหน้าในการจัดการข้อร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. หน่วยงานต้นเรื่องไม่สรุปข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัตงิ าน รวมทั้ง
ความเห็นเบื้องต้นให้ทราบ ทาให้งานรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ตอ้ งใช้เวลาในการ
รวบรวมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน ซึ่ง
อาจไม่ครบถ้วน เกิดความล่าช้าในการสรุป
ข้อเท็จจริงเพื่อเสนอรายงานแก่ผู้บริหาร
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
2. การติดตามผลการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียน ยังเกิดความล่าช้า

1. หน่วยงานลงพื้นที่สารวจข้อมูลและ
รวบรวมข้อเท็จจริงเฉพาะกรณีเกิดข้อ
พิพาทและให้เจ้าหน้าที่ฝา่ ยที่เกี่ยวข้องลง
พื้นที่สารวจตามคาร้องเพื่อลดความขัดแย้ง
ในคู่กรณีหรือเรื่องที่ร้องเรียนหรือร้องทุกข์
2. จัดทาหนังสือเร่งรัดส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ให้สง่ เรื่องให้งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ตาม
กรอบระยะเวลาที่กาหนด

- ทม.ลาพูน
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านโฮ่ง
- ทต.ก้อ
- ทต.ลี้

หน้าที่ 10

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
1. การรวมตัวของบางชุมชนยังไม่มีความ
กิจกรรม : การจัดฝึกอบรมอาชีพ
เข้มแข็ง ขาดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมชุมชนในการบริหารจัดการ
2. ผู้มาลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาเข้ารับการ
อบรมและบางครัง้ ผู้เข้ารับการอบรมบางคน
ไม่สามารถนาความรูท้ ี่ได้ไปปฏิบัตจิ ริง
3. กลุ่มอาชีพที่ตอ้ งส่งเสริมในพื้นที่ยังไม่
หลากหลาย ทาให้ส่งเสริมกิจกรรมที่
นอกเหนือจากการฝึกอบรมได้ไม่ครอบคลุม
ทุกอาชีพ
4..การเขียนโครงการขอรับเงินอุดหนุนใน
รายละเอียด ด้านวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
โครงการ การกาหนดกิจกรรม และการ
กาหนดค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมตามโครงการ
ไม่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการและ
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. จัดทาทะเบียนข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมและจัดทาหลักสูตร
การอบรมในเว็ปไซต์เทศบาลหรือผ่านระบบ zoom
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
ร่วมมือในการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่
สนใจเข้าร่วมอบรม
3. กาหนดให้ผู้ปฏิบัตงิ านเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
4. จัดโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีความ
หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
5. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สาหรับการจาหน่าย
6. ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่นอกเหนือจากการฝึกอบรมให้แก่
กลุ่มอาชีพที่ตั้งขึ้นมาใหม่และกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งอยู่แล้ว

กิจกรรม : การป้องกันการทุจริตในองค์กร กิจกรรมการป้องกันการทุจริตในองค์กร ยัง 1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการป้องกันและราบปรามการ
ไม่ครอบคลุมทุกส่วนงาน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. กาหนดโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในองค์กร

กิจกรรม : การป้องกันอุบัตเิ หตุทางถนน

1. สภาพถนนมีการชารุด ซึ่งยังไม่ได้รับ
การซ่อมแซมหรือแก้ไข ส่งผลให้เกิด
อุบัตเิ หตุตอ่ ผู้สญ
ั จรไปมา
2. ความไม่ปลอดภัยของถนน เช่น เส้นทาง
เปลี่ยว รกทึบ

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีน้อย
2. กลุ่มอาชีพที่มีการรวมกลุ่มอย่างมั่นคง
และมีผลิตภัณฑ์สาหรับเพื่อการจาหน่าย
และพร้อมที่จะรองรับกาส่งเสริมตาม
ภารกิจนี้ยังมีน้อย ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อาชีพ

1. ประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ - ทม.ลาพูน
ในด้านอาชีพที่จะต้องอบรมรวมถึงการจัด - ทต.ลี้
โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆที่ไม่ซ้าซ้อน - อบต.นาทราย
และเป็นที่ตอ้ งการของประชาชนในชุมชน
2. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลของ
โครงการทุกครั้งเพื่อนามาปรับปรุงต่อไป
3. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรเทศบาลกับบุคลากรที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เจ้าหน้าที่ไม่มีสว่ นร่วมและไม่ให้
ความสาคัญในโครงการเกี่ยวกับการ
ป้องกันทุจริงในองค์การ
2. ขาดเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ฝึกอบรม ในระเบียบหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกิจกรรม/โครงการที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร รวมทั้ง
ผู้บริหารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
ความสาคัญของการป้องกันการทุจริตใน
องค์กร

1. จัดทาโครงการการป้องกันอุบัตเิ หตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนที่ การควบคุมภายในที่มีอยู่
สัญจรไปมาใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
2. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ไฟกระพริบ ไฟกิ่ง ในจุดเสี่ยง ทาง
ได้อย่างเพียงพอ
เปลี่ยน หรือทางที่เป็นอัตราย
3. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ใน
สภาพที่ดี
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(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

-

-

อบต.ทุ่งหัวช้าง

- ทต.หนองยวง
- ทต.หนองล่อง

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : งานด้านสัตวแพทย์
1. การจัดซื้อวัคซีน ไม่สอดคล้องกับ
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษ
ปริมาณสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตอ้ งรับวัคซีน
สุนัขบ้า
2. ผู้ปฏิบัตไิ ม่มีความชานาญทาให้ฉีด
วัคซีนผิดพลาด
3. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า
4. มีสนุ ัขและแมวจรจัดในเขตเทศบาลเป็น
จานวนมาก
5. การสารวจประชากรสุนัขและแมวใน
พื้นที่ยังไม่ครอบคลุม

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบการสารวจจานวนสุนัข
และแมวให้ครบถ้วน
2. ประสานขอความร่วมมือจากปศุสตั ว์อาเภอในการออกร่วมฉีด
วัคซีนและให้ข้อมูล
3. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน
4. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เลี้ยงนาสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีน
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าในและเกิดความ
ตระหนักของโรคพิษสุนัขบ้าการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด
6. ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสารวจ
ข้อมูลจานวนสัตว์เลี้ยงแต่แต่ละครัวเรือน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ไม่มีสถานที่รับเลี้ยงดูสนุ ัขจรจัด/แมวจร
จัดในเขตเทศบาล
2. ขาดเจ้าหน้าที่/อาสาปศุสตั ว์ในการ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรง

1. เพิ่มช่องทางการรับขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมว เช่น ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งโดย
ตรงที่เทศบาล
2. ประสานงานทีม อสม. แต่ละหมู่บ้าน
ร่วมสารวจจานวนสุนัขและแมวในพื้นที่

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ทต.ริมปิง
- ทต.บ้านธิ
- ทต.บ้านโฮ่ง

กิจกรรม : การดาเนินงานของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร

ความไม่ครบถ้วนและความไม่เป็นปัจจุบัน
ของข้อมูล ทาให้ประชาชนไม่สามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และ
มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบได้

1. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
หรือมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น เว็ป
ไซต์ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้น และประชาชนสามารถสืบค้น
ได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
2. การติดตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารไม่สามารถดาเนินงานได้อย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีภาระงาน
อื่นที่ตอ้ งปฏิบัติ
2. ไม่มีการติดตามและประสานงานข้อมูล
จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล
ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเพื่อ
- ทต.ป่าไผ่
ปฏิบัตงิ านในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งการ
- ทต.ลี้
ประสานงานติดตามข้อมูล เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ผ่านช่องทางต่างๆ
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่าง ๆ
ให้ความสาคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารโดยการส่งข้อมูลมาจัดเก็บไว้ใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ตา่ งๆ

กิจกรรม :
การซ่อมบารุงผิวทางตามปกติ

1. งบประมาณมีจานวนจากัด ไม่เพียงพอ
ในการซ่อมบารุงเครื่องจักรกล
2. แนวเขตสาธารณะบางพื้นที่ ไม่มีความ
ชัดเจน ทาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านรุกล้าใน
เขตพื้นที่บ้านของประชาชน ก่อให้เกิดข้อ
ร้องเรียนจากประชาชน
3. ผู้ปฏิบัตงิ านบางครั้งไม่สามารถทางาน
ได้ทันเวลา และอาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดได้

1. การจัดทาแผนปฏิบัตงิ านประจาปี
2. มีการติดตามการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งมีการ
รายงานการปฎิบัตงิ านอย่างสม่าเสมอให้แก่ผู้บริหารทราบ
3. กาหนดแผนการซ่อมบารุงเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพดี และ
พร้อมใช้งาน
4. หน่วยงานมีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในการ
ปฏิบัตงิ านซ่อมบารุงผิวทาง
5. ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ หรือผู้นาชุมชน ได้เข้ามามีร่วมในการ
สารวจพื้นที่ก่อนการซ่อมบารุง เพื่อไม่ให้เกิดการลุกร้าเคหะสถาน
ของประชาชนในพื้นที่

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การปฏิบัตงิ านไม่เป็นไปตามแผน
เนื่องจากเกิดข้อคลาดเคลื่อนต่างๆ เช่น
ระยะทาง ขอบเขต สภาพพื้นที่ ฯลฯ
2. การดาเนินการซ่อมบารุงรักษาผิวทาง
เกิดความไม่สะดวกในการสัญจร ส่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน เกิด
ปัญหาข้อร้องเรียน

1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม ติดตาม -อบจ.ลาพูน
และประเมินโครงการ ให้เป็นไปตามแผน -เทศบาลเมือง
และกาชับเจ้าหน้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตใิ ห้
ปฏิบัตงิ านด้วยความรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อคลาดเคลื่อนต่างๆ ในการปฏิบัตงิ าน
2. หน่วยงานทาความเข้าใจกับผู้นาขุมขน
หรือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ให้เกิด
ความเข้าใจในกระบวนการซ่อมบารุง และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
(5)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ของรัฐหรือภารกิจ
ที่มีอยู่
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม :
เจ้าหน้าที่ขาดความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
งานผังเมือง
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการผังเมืองและ เกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านด้านผังเมือง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ตอ้ งปฏิบัตใิ ห้
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงทาให้ไม่สามารถ
ชี้แจงประชาชนในกฎหมาย

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
-ทต.ทาสบเส้า
ดาเนินการก่อสร้าง รื้อถอนและดัดแปลง โดยการเผยแพร่ข้อมูลทางหอกระจายข่าว -ทต.ทาทุ่งหลวง
อาคาร
เอกสารแผ่นพับ พร้อมทั้งให้ความรู้กับ
-ทต.ทาขุมเงิน
ประชาชนมีความรู้ งความเข้าใจให้กับใน
การก่อสร้าง รื้อถอน และดัดแปลงอาคาร
และสามารถปฏิบัตติ ามกฎหมายได้อย่าง
ถูกต้อง

กิจกรรม :
ด้านการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค

1. ทางหลวงท้องถิ่นยังไม่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนทุกสาย
2. ขาดบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านด้านไฟฟ้าที่
เชี่ยวชาญและตรงกับตาแหน่งงาน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบริการไฟฟ้า
สาธารณะ

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีการจัดฝึกอบรม หรือสอบถามผู้ที่มีความรู้ การควบคุมภายในที่มีอยู่
ในการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นและประสานกับหน่วยงานทาง สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
หลวงชนบทในด้านเอกสารการลงทะเบียน เพื่อลดข้อผิดพลาดใน ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
การลงทะเบียน อันจะทาให้เกิดความล่าช้าและลงทะเบียนให้ครบ เพียงพอ
2. หน่วยงานส่งเสริมให้ความความรู้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัตงิ านด้านไฟฟ้าให้เกิดความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานถนน ไฟฟ้า น้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคยังต้องมีการตรวจสอบให้ตรงตาม
ข้อกฎหมาย ที่ชัดเจนและถูกต้อง

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการ
บริการสาธารณะ เพิ่มพูนความรู้และต่อ
ยอดทางความคิด สามารถอธิบายให้
ประชาชนเข้าใจและแก้ปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง

ทต.ทาขุมเงิน

กิจกรรม : ด้านงานบริหารการศึกษา
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

1. การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม่ได้
มาตรฐาน ส่งผลให้จานวนเด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจานวนน้อยลงทุกปี
2. บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ
งานการศึกษาปฐมวัย
3. สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ขาด
อุปกรณ์เสริมทักษะ อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีสภาพชารุด ทรุดโทรม พื้นที่สาหรับ
จัดกิจกรรมนันทนาการในร่มที่ยังไม่
เหมาะสม

1. การจัดทาแผนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้คลอบคลุมทั้งด้านการ
เรียนการสอน รวมทั้งแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
2. ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัตงิ านมากขึ้น
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ในการ
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสม และจัดหา
อุปกรณ์เสริมทักษะให้เพียงพอ

ยังไม่สามารถยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีมาตรฐานได้เท่าที่ควร

1. การกาหนดกรอบ หรือการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. การสรรหาผู้บริหารประจาศูนย์เด็กเล็ก
และครู ที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับ
สาขา เพื่อยกระดับมาตรฐานของ
สถานศึกษา

- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.บ้านปวง
- ทต.ม่วงน้อย
- อบต.ท่าตุ้ม
- ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.ลี้
- ทต.ป่าไผ่
- อบต.แม่ลาน
- ทต.วังผาง

กิจกรรม : อาหารกลางวัน/นมโรงเรียน

คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ไม่
ครบถ้วน/คุณภาพต่า

จัดทาเกณฑ์มาตรฐานเพื่อกาหนดคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการ การควบคุมภายในที่มีอยู่
ในแต่ละวัน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

หน้าที่ 13

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

-

-

อบต.ตะเคียนปม

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง
พื้นผิวสนามเด็กเล่น การชารุดของเครื่อง
เล่นเด็ก ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของเด็ก
ก่อนวัยเรียน
กิจกรรม : การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา 1. การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษายังขาด
ของสถานศึกษา/งานวิชาการของ
การมีสว่ นร่วมจากชุมชน
สถานศึกษา/งานนิเทศการศึกษา
2. รูปแบบของการเรียนการสอนยังไม่มี
ความหลากหลาย
3. ความไม่พร้อม และความไม่เพียงพอ
ของสื่อการเรียนการสอน/ วัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในการเรียนการสอน
4. ไม่มีการประเมินผลการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
5. บุคลากรทางการศึกษาขาดการพัฒนา
ทักษะ และการฝึกอบรมในงานที่ปฏิบัติ
รวมทั้งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา
6. ขาดบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านวิชา
7. การนิเทศงานวิชาการ และการเรียน
การสอน ยังขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

มีการตรวจสอบ และซ่อมบารุงสภาพเครื่องเล่น และอุปกรณ์ตา่ งๆ
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ปลอดภัยต่อการล้มหรือกระแทกของ
เด็ก
1. จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ผู้บริหารท้องถิ่น
และคณะครู ในการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษา ผ่าน
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. การส่งเสริมให้บุคลากร ได้อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งเข้รับการฝึกอบรมพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อ
3. จัดทาและปรับปรุงโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และกร
บวนการจัดการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมและมีความหลากหลาย
4. สรรหา/ขอรับการสนับสนุน บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
5. จัดทาแผนเพื่อของบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดในการ
ขอรับการจัดสรรสื่อการเรียนการสอน และวัสดุที่จาเป็นในการการ
เรียนการสอน
6. มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา โดยพิจารณาถึงโครงสร้างการดาเนินงานให้
ครอบคลุมและชัดเจน
7. จัดให้มีปฏิทินกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ
8. จัดทาแผนเน้นการออกเยี่ยมบ้านเพื่อการนิเทศนักเรียนใน
รูปแบบต่างๆ ตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

หน้าที่ 14

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ
การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-

-

1. การเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระหว่างดาเนินงาน
2.ความล่าช้าของการจัดส่งแผนจาก
สถานศึกษา มายังหน่วยงาน
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบ Online ในช่วงสถานการณ์
Covid-19 ยังไม่สามารถสร้าง
ประสิทธิภาพในการเรียนให้รู้กับนักเรียน
ได้อย่างเต็มที่ เช่น นักเรียนขาดความสนใจ
ขาดอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษา
อื่นภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา หรือการ
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ยังทาได้
ไม่เพียงพอ

1. มีการทบทวนการจัดทาแผนให้
ครอบคลุมกับทุกกระบวนงาน
2. กาหนดปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนฯ และ
มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในการจัด
รวมรวมและจัดทาแผนของสถานศึกษา
3. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในการ
กากับดูแลและให้คาแนะนากับบุตรหลาน
ในการเรียนการสอนแบบ Online อย่าง
ใกล้ชิด
4. กาหนดแผนงาน หรือโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ไว้ชัดเจนใน
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

อบต.ตะเคียนปม

- อบจ.ลาพูน
- ทม.ลาพูน
- ทต.หนองยวง
- ทต.วังผาง
- ทต.ทากาศ
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านแป้น
- ทต.อุโมงค์
- ทต.บ้านกลาง
- ทต.ลี้

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
กิจกรรม : งานเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุและเบี้ย 1. ไม่ได้รับแจ้ง กรณีผสู้ ูงอายุหรือผูพ้ ิการที่
เสียชีวิตนอกพื้นที่ ทาให้เกิดการจ่ายเงินไป
ความพิการ
ในเดือนที่เสียชีวิต และต้องมีการเรียกเงินคืน
ในภายหลัง หรือไม่สามารถเรียกคืนหรือ
ติดตามทวงถามจากญาติได้
2. ผูม้ ีสิทธิยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การขอรับเบี้ยยังชีพและเบี้ย
ความพิการ และไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์
ของตนเอง
3. มีความคลาดเคลือ่ นของการบันทึกการ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีผมู้ ีสิทธิย้ายที่
อยู่/เสียชีวิต ทาให้สิทธิการรับเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ หรือเบี้ยความพิการไม่เกิดความ
ต่อเนื่อง หรือมีการจ่ายไม่ถูกต้อง
4. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ ูงอายุที่
ยื่นขอรับเบี้ยผูส้ ูงอายุ ยังไม่ถูกต้อง
5. การต่ออายุบัตรคนพิการ ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจากเจ้าของบัตร
ไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรของตนเอง
หรืออยู่ห่างไกลจากหน่วยงาน
6. ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลคนพิการบาง
รายจากระบบของกรมส่งเสริมและพัฒนา
ชีวิตคนพิการได้ ทาให้ขาดสิทธิในการ
รักษาพยาบาลและรับเบี้ยความพิการ
7. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน/
บุคลากรขาดความรู้ความชานาญในงานที่
ได้รับมอบหมาย

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้รับเบี้ย
ผู้สงู อายุ และตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอโดยประสานกับฝ่ายทะเบียนราษฎร์อาเภอ
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตใิ นการขอรับเบี้ย
ผู้สงู อายุ ซึ่งประกอบด้วยผู้นาชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่
3. ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนทุกครั้งในแบบรายงานผู้มีสทิ ธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุประจาปี ที่มาลงทะเบียนใหม่
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสทิ ธิรับเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ ให้ทราบและ
เข้าใจในสิทธิของตนเอง และมาขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ฯ
5. เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบ ข้อมูลการทาบัตร ประจาตัวคน
พิการ เป็นประจาทุกเดือนหากพบว่าหมดอายุหรือ ใกล้หมดอายุ
แล้วแจ้ง ดาเนินการแจ้งเจ้าของบัตรทราบเพื่อต่ออายุบัตรด้วย
ตนเอง หรือให้เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกในการต่ออายุบัตรให้
6. การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นาชุมชนประชาชน และคนพิการให้มี
การตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจาตัวคนพิการ และ
ดาเนินการต่ออายุบัตรแทนบัตรเดิมที่หมดอายุ
7. การสร้างความเข้าใจในเรื่องการย้ายสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ
กรณีย้ายภูมิลาเนา
8. การประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกบัตรประจาตัวคน
พิการในการตรวจสอบข้อมูลคนพิการรายที่ไม่มีข้อมูลในระบบฯ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. ฐานข้อมูลคนพิการของเทศบาลยังไม่
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
ประเภทความพิการวันหมดอายุบัตร
ประจาตัวคนพิการ
2. กรณีผู้รับเบี้ยไม่มีเอกสารใบมอบ
อานาจ/บัตรประจาตัวประชาชนทั้งของผู้มี
สิทธิและผู้รับมอบอานาจ แต่อาศัยเพียง
ประจักษ์พยาน ซึ่งหากเบี้ยยังชีพถูกรับ
แทนและเบี้ยไปไม่ถึงมือผู้มีสทิ ธิ อาจทาให้
ผู้มีสทิ ธิ/เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน ได้รับความ
เดือดร้อน
3. ปัญหาเงินสูญหายจากการจ่ายเบี้ยเป็น
เงินสด

1. ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลาพูน
2. การตรวจสอบเอกสาร ใบมอบอานาจ/
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีสทิ ธิทุก
ครั้งก่อนจ่ายเบี้ยยังชีพ
3. มีการสารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
ประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อ
ป้องกันเงินสูญหาย

- ทต.ทาสบเส้า - ทต.บ้านแป้น
- ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.อุโมงค์ - ทต.บ้านแป้น
- ทต.ริมปิง - ทต.เหมืองง่า
- ทต.บ้านกลาง
- ทต.เวียงยอง - ทต.หนองล่อง
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า - ทต.ต้นธง
- ทต.เหมืองจี้ - ทต.หนองยวง
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม
- อบต.ห้วยยาบ
- ทต.ก้อ - ทต.ป่าไผ่
- ทต.ลี้ - ทต.วังดิน
- ทต.ดงดา - ทต.แม่ตืน
- ทต.ศรีวิชัย - อบต.นาทราย
- อบต.เวียงแก้ว - ทต.วังผาง
- อบต.บ้านปวง
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ทาขุมเงิน

ลำยมือชื่อ...................................................................
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
หน้าที่ 15

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวต
ิ

จังหวัดลาพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.
1. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แต่งตั้ง ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง
พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ/กฎหมาย/ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง อาจ
ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน
2. ขั้นตอนการดาเนินงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบมีหลายขั้นตอนและ
สลับซับซ้อน ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานล่าช้า
3. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณมาก
อาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษาข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษาคู่มือการปฏิบัตงิ าน และมีแผนการปฏิบัตงิ านที่
ชัดเจน กาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน /ระยะเวลาดาเนินการ /
กาหนดผู้รับผิดชอบ และติดตามการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ กาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงมีการเผยแพร่แผนในระบบ e-GP
และเว็บไซด์หน่วยงาน
4. ดาเนินการจัดหาพัสดุตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้
ในระเบียบฯ พัสดุและมติครม. ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

หน้าที่ 1

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. ยังคงมีความผิดพลาดในขั้นตอน และ
วิธีการปฏิบัตใิ นการจัดหาพัสดุอยู่บ้าง
2. พัสดุที่จัดหาอาจไม่ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงาน

แบบ ปค.5
(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. กาชับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ทาหน้าที่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนิน
การศึกษาพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐฯ อย่างละเอียด รวมทั้งเข้า
รับการอบรมเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามแผนปฏิบัตงิ านและแผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง และปฏิบัตงิ านตามที่กาหนด
3. ปฏิบัตติ ามคาสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัตงิ านและให้ผู้ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง
4. ตรวจสอบปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ
5. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาพัสดุ
ที่จะจัดหาให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม
6. แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้แต่งตั้งเป็น
กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ
7. จัดทาคู่มือและแนวทางในการ
ปฏิบัตงิ านอย่างถูกต้อง

-สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลาพูน
-สนง.สหกรณ์จังหวัดลาพูน
-สนง.ที่ดนิ จังหวัดลาพูน
-สนง.เกษตรจังหวัดลาพูน
-สนง.ที่ดนิ จังหวัดลาพูน
-สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดลาพูน
-สานักงานสถิตจิ ังหวัดลาพูน
-สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ลาพูน
- อบจ.ลาพูน
- ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.ทาปลาดุก
- ทต.ทาสบเส้า
- ทต.ทาขุมเงิน
- ทต.ทากาศเหนือ
- ทต.ม่วงน้อย
- ทต.แม่แรง
- อบต.นครเจดีย์
- ทต.ลี้

ภารกิจสนั บสนุน - (1) ด ้านพัสดุและสินทรัพย์

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การปฏิบัตงิ านผ่านระบบการ ปัญหาการใช้งานระบบ e-GP เนื่องจาก
จัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ e-GP)
บางครั้ง ไม่สามารถใช้งานในระบบ e-GP
ได้จึงอาจส่งผลให้การบันทึกข้อมูลมีความ
ล่าช้า

กิจกรรม : การบริหารงานพัสดุ
เพื่อควบคุมการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์
ภายในหน่วยงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
การจัดหาพัสดุให้สอดคล้อง และเพียงพอ
กับความต้องการ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ

การเบิกพัสดุของหน่วยงานไม่มีแผนการ
เบิกพัสดุ บางช่วงเวลาอาจเบิกพัสดุมาก
เกินความจาเป็น

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. บารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างสม่าเสมอ และเพิ่ม
สายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การบันทึกระบบ e-GP มีความ
รวดเร็วขึ้น
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ /
จัดจ้างในระบบ e-GP เพื่อให้เกิดความชานาญในการปฏิบัตงิ านใน
ระบบฯ อย่างต่อเนื่อง

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การปฏิบัตงิ านผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ (ระบบ e-GP) บางกระบวนการยังเกิด
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
ข้อผิดพลาด
เพียงพอ

1. จัดทาทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุสานักงาน
2. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ และเก็บ
รักษาพัสดุ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้อย่างเพียงพอ

หน้าที่ 2

-

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. ศึกษา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
อย่างละเอียด และได้สง่ เจ้าหน้าที่ดา้ นพัสดุ
อบรมเพิ่มความรู้ความชานาญอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
2. ปรึกษาเจ้าหน้าที่สานักงานคลังจังหวัด
รวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษาคู่มือ
การบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)
อย่างสม่าเสมอ

-สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลาพูน
-สนง.สหกรณ์จังหวัดลาพูน
-สนง.ที่ดนิ จังหวัดลาพูน
-สนง.เกษตรจังหวัดลาพูน
-สนง.ที่ดนิ จังหวัดลาพูน
-สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดลาพูน
-สานักงานสถิตจิ ังหวัดลาพูน
- ทต.หนองล่อง

-

-สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูน
-เรือนจาจังหวัดลาพูน

ภารกิจสนั บสนุน - (1) ด ้านพัสดุและสินทรัพย์

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : งานจัดหาพัสดุ/งานทะเบียน
1. การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียน
ทรัพย์สนิ และพัสดุ
ทรัพย์สนิ ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่
เป็นปัจจุบัน
2. ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ
โดยตรง /บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ในด้านพัสดุ /เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ
ไม่เพียงพอ
3. ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนงานโครงการได้
4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ และความชานาญใน
เรื่องที่ได้รับการแต่งตั้ง

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. ตรวจสอบสินทรัพย์และพัสดุที่มีอยู่เป็นประจาสม่าเสมอ
2. มีการสอบทานการลงทะเบียนคุมทรัพย์สนิ รายตัว
3. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมาย
อย่างสม่าเสมอ
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ/คาสั่งแบ่งงานหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบภายในกองเป็นลายลักษณ์ กรณีไม่มี
อัตรากาลังให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัตงิ านแทน
5. ให้มีการควบคุมดูแล และกากับการจัดหาพัสดุ และงานทะเบียน
ทรัพย์สนิ และพัสดุ โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ
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(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิ านยังขาดความรู้
ความชานาญ
2. ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัตงิ านด้านสินทรัพย์
ของหน่วยงาน
3. การจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ยังเกิด
ปัญหาด้านความไม่ครบถ้วนถูกต้องของ
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการ
รับจ่ายพัสดุ
2. ตรวจนับพัสดุและสินทรัพย์คงเหลือ
เป็นประจา
3. จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัตดิ า้ นพัสดุ
และสินทรัพย์
4. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพิ่มความรู้ดา้ นพัสดุ
และการจัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์
อย่างต่อเนื่องเพื่อลดการผิดพลาด
5. กากับดูแลการจัดหาพัสดุ และการ
จัดทาทะเบียนทรัพย์สนิ และพัสดุ อย่าง
เคร่งครัดโดยผู้บังคับบัญชา

- สนง.พลังงานจังหวัดลาพูน
- สนง.ที่ดนิ จังหวัดลาพูน
- สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
ลาพูน
- ทต.ม่วงน้อย - ทต.ต้นธง
- อบต.นครเจดีย์ - ทต.เหมืองจี้
- อบต.ท่าตุ้ม - ทต.ท่าเชียงทอง
- อบต.น้าดิบ - ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.แม่ตนื - ทต.ป่าสัก
- ทต.ศรีวิชัย - อบต.หนองหนาม
- อบต.แม่ลาน - ทต.ทาสบเส้า
- ทต.ทาสบชัย - ทต.บ้านธิ
- ทต.ทาปลาดุก - ทต.บ้านโฮ่ง
- ทต.ทากาศ - ทต.ทากาศเหนือ
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.อุโมงค์ - ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.บ้านแป้น - อบต.ทาแม่ลอบ
- ทต.ริมปิง - ทต.ทาขุมเงิน
- ทต.เหมืองง่า - ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านกลาง - ทต.ประตูป่า
- ทต.เวียงยอง - ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน

ภารกิจสนั บสนุน - (1) ด ้านพัสดุและสินทรัพย์

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การการควบคุมดูแลรักษา การ 1. สถานที่จัดเก็บไม่เพียงพอต่อการเก็บ
เก็บรักษา และการบารุงรักษา พัสดุและ รักษาพัสดุครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์
2. ใช้งบประมาณมากในการดูแลและ
บารุงรักษา เนื่องจากสภาพและอายุการใช้
งานที่ยาวนาน
3. มีการนาครุภัณฑ์ไปใช้โดยไม่ได้รับ
มอบหมาย หรืออยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ
4. ไม่มีการจัดทาบันทึกรายละเอียดการ
ชารุด หรือการซ่อมแซมครุภัณฑ์

กิจกรรม : การตรวจสอบพัสดุประจาปี
และ การจาหน่ายครุภัณฑ์

1. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
การตรวจสอบพัสดุประจาปี ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุ และการ
จาหน่ายครุภัณฑ์
2. การตรวจสอบพัสดุประจาปี ไม่เป็น
ปัจจุบัน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่มีสภาพชารุด หมดความจาเป็น ไม่สามารถ
ซ่อมแซมหรือบารุงรักษาได้ หรือบารุงรักษาแล้วไม่คุ้มกับประโยชน์
การใช้งานที่เหลือ เพื่อดาเนินการตัดจาหน่ายออกจากทะเบียนคุม
ต่อไป เป็นการลดต้นทุนการบารุงรักษาหน่วยงาน และเพิ่มพื้นที่ใน
การจัดเก็บครุภัณฑ์ได้มากขึ้น
2. มีคาสั่งมอบหมายและแต่งตั้ง เพื่อมอบหมายและกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการดูและรักษาพัสดุครุภัณฑ์
3. การจัดทาระบบการยืม การคืน การใช้งาน การเก็บรักษา
ครุภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
4. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุง หรือสร้างพื้นที่ใน
การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้เพียงพอง
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ บันทึกรายการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ทุกครั้งที่มีการซ่อมแซม

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ครุภัณฑ์บางรายการไม่อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน เนื่องจากขาดการบารุงรักษา
2. การใช้งานพัสดุครุภัณฑ์ในบางครั้ง ยังมี
การข้ามขั้นตอน หรือไม่ปฏิบัตติ ามขั้นตอน
ในการยืม การคืน การใช้งาน และการเก็บ
รักษาพัสดุครุภัณฑ์
3. ครุภัณฑ์บางรายการที่เป็นทรัพย์สนิ อาจ
มีการนาไปใช้งานภายนอกหน่วยงาน

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลพัสดุ
ที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน
2. จัดทาแผนซ่อมแซมบารุงรักษาและ
ดาเนินการตามแผนโดยเคร่งครัด
3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หรือผู้รับผิดชอบ
กากับดูแลให้ถือปฏิบัตติ ามขั้นตอน ระบบ
การใช้งาน และปฏิบัตติ ามระเบียบและ
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด
4. ให้เจ้าหน้าที่รายงานการใช้งานพัสดุ
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนและมี
ความพร้อมในการใช้งาน

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี ให้เป็นไป
ตามระเบียบพัสดุฯ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์
หมดความจาเป็นก่อนจาหน่าย
3. จัดทาทะเบียนคุมการชารุด และประวัตกิ ารซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้
เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่อวางแผนการจาหน่ายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพได้
4. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ

1. มีพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานย่อยหลายหน่วย
มีความกระจัดกระจาย ทาให้ยากแก่การ
ตรวจสอบและควบคุม
2. มีครุภัณฑ์เกิดการชารุดจากการใช้งาน
และเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานอยู่
เป็นประจา และยังไม่ถูกจาหน่ายออกจาก
ทะเบียนคุม

1. เจ้าหน้าที่ในองค์กรควรมีความ
- ทต.ทากาศ
รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการ
- ทต.วังดิน
ตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามคาสั่งฯ ที่
- อบต.เวียงแก้ว
ได้รับแต่งตั้ง
2. ผู้บังคับบัญชากากับดูและให้มีการ
ตรวจเช็คครุภัณฑ์ให้ครบถ้วนตามทะเบียน
คุมพัสดุครุภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ และให้มี
การรายงานพัสดุหมดความจาเป็น หรือ
รายงานครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ให้เป็นปัจจุบัน
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- สานักงานที่ดนิ จังหวัดลาพูน
- อบจ.ลาพูน
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.แม่ลาน
- ทต.วังผาง
- ทต.หนองล่อง

ภารกิจสนั บสนุน - (1) ด ้านพัสดุและสินทรัพย์

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การใช้รถยนต์ราชการ
1. การบันทึกข้อมูลในแบบการใช้รถยนต์
และแบบใบขออนุญาตใช้รถยนต์ยังพบ
ข้อผิดพลาดอยู่บ้าง
2. การใช้น้ามันเชื้อเพลิง ของรถยนต์
ราชการ

กิจกรรม : การให้คาปรึกษาแนะนา ตอบ
ข้อหารือ รวมทั้งสนับสนุนและให้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัตดิ า้ น
การเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน และการพัสดุ

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. เน้นย้าให้พนักงานขับรถยนต์ตรวจสอบความถูกต้องของการ
การควบคุมภายในที่มีอยู่
บันทึกเลขไมล์ ระยะทาง และสถานที่ไป ให้ตรงกับแบบบันทึกการ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ใช้รถยนต์
ได้อย่างเพียงพอ
โดยบันทึกรายการอย่างละเอียด ถี่ถ้วน
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลงรายการบันทึกการใช้
รถยนต์ และใบขออนุญาตใช้รถยนต์เป็นประจาทุกสัปดาห์
3. พนักงานขับรถยนต์ตรวจเช็คลมยางรถยนต์ให้มีความดันที่
เหมาะสมกับการใช้งาน ศึกษาการใช้รถยนต์ให้ถูกวิธี และตรวจเช็ค
การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง ไส้กรองสม่าเสมอเพื่อให้การเผาไหม้
เครื่องยนต์มีความสมบูรณ์ ลดการปล่อยมลพิษ และไม่สิ้นเปลือง
น้ามัน
4. จัดทาแผนการปฏิบัตงิ าน โดยยื่นใบขออนุญาตใช้รถยนต์ลว่ งหน้า
เพื่อการวางแผนใช้รถกรณีเส้นทางเดียวกัน หรือระยะทางใกล้เคียง
กันจะจัดให้ไปรถยนต์คันเดียวกัน และจะได้จัดรถที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน

ผู้ให้คาปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมีจานวน 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในแต่ละ
น้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และ
ชุดวิชา และซักซ้อมการตอบข้อหารือกรณีตา่ ง ๆ
ไม่สามารถทางานทดแทนกันได้อย่างเต็มที่ 2. สร้างเวทีย่อยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยากรอย่างสม่าเสมอ
เช่น KM / Facebook Live / Zoom
3. กาหนดให้เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ดว้ ยตนเองอย่างสม่าเสมอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

-

-

สานักงานจัดหางานจังหวัดลาพูน

1. Coaching โดยหัวหน้าหน้าหน่วยงาน
กาชับเจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาตอบข้อซักถาม
กับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
2. แบ่งผู้รับผิดชอบรายหน่วยงานเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบตอบข้อสักถาม
3. กาหนดให้มีวิทยากรตัวคูณเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาตนเองมากขึ้น
4. Learning by doing โดยเข้าร่วม
สังเกตการณ์จากการให้คาปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้างาน
5. ศึกษาและทบทวนข้อมูลจากสถิตถิ าม
ตอบของสานักงานคลังจังหวัดลาพูน

สานักงานคลังจังหวัดลาพูน

การควบคุมภายในที่มีอยู่ ความเชี่ยวชาญของผู้ให้คาปรึกษา ยังไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เชี่ยวชาญต่อการให้บริการ
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

หน้าที่ 5

ภารกิจสนั บสนุน - (1) ด ้านพัสดุและสินทรัพย์

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การคานวณราคากลาง/
1. การคานวณราคากลางอาจผิดพลาดอยู่
การควบคุมงานก่อสร้าง /การออกแบบ
บ้าง
งานก่อสร้าง/งานสารวจ ประมาณการราคา 2. บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
โครงการต่างๆ
คณะกรรมการกาหนดราคากลางยังขาด
ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ราคากลาง
3. ระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจากัดทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการทางานได้
4. การคานวณประมาณการช่างในแต่ละ
รายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ
เนื่องจากการคานวณสูตร EXCEL จาก
คอมพิวเตอร์ผดิ พลาดและไม่มีการ
ตรวจทาน
6. งานมีปริมาณมากทาให้บุคลากรในการ
ออกแบบและควบคุมงานไม่เพียงพอ
7. การก่อสร้างบางโครงการวัสดุก่อสร้าง
บางอย่างไม่ได้มาตรฐานตามแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง
8. ระยะเวลาในการออกแบบงานก่อสร้าง
มีจากัด/ผู้ออกแบบขาดความชานาญ

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. กาชับเจ้าหน้าที่ให้ตดิ ตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุตา่ ง ๆ
รวมถึงราคากลางอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน
2. มีการตรวจทาน/ตรวจสอบจากผู้อานวยการกอง
3. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ในด้านราคากลาง การออกแบบและ
ควบคุมงาน ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การฝึกอบรม
การศึกษาดูจากงานจากหน่วยงานอื่น
4. ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกาหนดราคากลางภายในหน่วยงาน
5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตศิ ึกษาระเบียบใหม่ ๆ รวมถึงการข้อสั่งการ
อย่างต่อเนื่อง
6. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสืบราคาขายจริงตามท้องตลาด
กรณีที่ราคาวัสดุไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัดหรือสานักงบประมาณ
7. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุงานก่อสร้างก่อนใช้งาน และให้ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
8. วางแผนการออกแบบงานก่อสร้างให้ทันตามระยะเวลาที่
กาหนด/ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการ
ออกแบบ
9. ตรวจสอบอ้างอิงราคากลางจากกรมบัญชีกลาง และกาหนดให้มี
ความถี่ในการตรวจสอบราคา สาหรับรายการที่ราคามีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

หน้าที่ 6

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. การคานวณราคากลาง วัสดุก่อสร้าง
บางชนิดไม่ได้ระบุไว้ในราคาของพาณิชย์
จังหวัดทาให้ตอ้ งสืบราคาจากห้างร้าน/
ผู้ประกอบการ และต้องมีหลักฐานในการ
สืบราคา
2. ราคาซื้อขายที่เป็นจริง หน้าร้านขาย
วัสดุก่อสร้าง ไม่ตรงกับราคาของสานักงาน
พาณิชย์จังหวัดประกาศ
3. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ด้านการสารวจไม่เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน
4. การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แบบแปลนที่กาหนดเกิดปัญหา และข้อ
ขัดแย้งในการปฏิบัตงิ าน

1. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสาคัญ
กับการคานวนราคากลาง การออกแบบ
และการควบคุมงาน โดยให้มีการ
ตรวจสอบและกากับติดตามอย่างใกล้ชิด
2. กาชับเจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ ข้อ
กฎหมาย และถือปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัด
3. ดาเนินการสารวจออกแบบ เขียนแบบ
โครงการก่อสร้าง ตามโครงการเร่งด่วนโดย
คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ตรวจสอบและควบคุมการดาเนินการ
สารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการ
ราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการต่างๆ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลา และไม่เกิด
ข้อผิดพลาด
5. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ าน
6. ออกคาสั่งมอบหมายงานกาหนดภารกิจ
ให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

- อบจ.ลาพูน - ทต.บ้านกลาง
- ทต.ทาสบชัย - ทต.เวียงยอง
- ทต.ทาสบเส้า -ทต.มะเขือแจ้
- อบต.ทาแม่ลอบ -ทต.ศรีเตี้ย
- ทต.ประตูป่า - ทต.แม่ตนื
- ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.ป่าไผ่
- ทต.หนองช้างคืน - ทต.วังดิน
- ทต.บ้านแป้น - ทต.ต้นธง
- ทต.บ้านธิ
- ทต.เหมืองจี้
- อบต.ห้วยยาบ -อบต.ป่าพลู
- ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.วังผาง
- ทต. ทาปลาดุก - ทต.อุโมงค์
- ทต.ศรีบัวบาน - ทต.ริมปิง
- อบต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.เหมืองง่า
- ทต.ป่าสัก - ทต.ทาทุ่งหลวง
- อบต.บ้านปวง - ทต.บ้านแป้น
- อบต.หนองหนาม - ทต.ทากาศ
- ทต.ทุ่งหัวช้าง - ทต.หนองล่อง
- ทต.บ้านโฮ่ง - อบต.เหล่ายาว
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.หนองยวง
- อบต. หนองปลาสะวาย

ภารกิจสนั บสนุน - (1) ด ้านพัสดุและสินทรัพย์

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อ 1. การดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ าร
จัดจ้าง / การแต่งตั้งคณะกรรมการในการ จัดซื้อจัดจ้างอาจมีความคลาดเคลื่อน
ดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดซื้อ และมีการปรับปรุงแผนปฏิบัตกิ ารฯ
จัดจ้าง
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่แน่นอน
3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
ยังไม่ค่อยเข้าใจบทบาทหน้าของตน
ในการดาเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับ
มอบหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม : งานติดตั้งซ่อมบารุง
ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร

1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่
ครบสมบูรณ์
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้า
ที่ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้แยกเป็นสัดส่วนที่เพียงพอ
4. การเบิกจ่ายวัสดุไม่มีทะเบียนคุม

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ระเบียบพัสดุ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

1. การดาเนินการตามแผนฯ ยังมี
ความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง และมีการ
ปรับแผน
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรบางโครงการ
ไม่แน่นอน

1. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารจัดซื้อ
- ทต.ทากาศ
จัดจ้าง โดยการให้แต่สว่ นงานจัดทา
รายงานกาหนดระยะเวลาในการต้องการ
พัสดุ/โครงการในส่วนงานที่รับผิดชอบ
โดยเจ้าหน้าพัสดุเป็นผู้รวบรวม และ
ร่วมกันวางแผนให้สอดคล้อง เหมาะสม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและเสริมสร้าง
ความรู้ ระเบียบ แนวทาง วิธีการ ข้อปฏิบัติ
ที่มีลาดับขั้นตอนตามกฎหมายสู่การ
ปฏิบัตทิ ี่ชัดเจน ถูกต้อง
3. จัดทาข้อตกลงคุณธรรมเรื่องความ
โปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ดาเนินโครงการต่าง ๆ

1. มีการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
สาหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
2. กาหนดแนวทางและควบคุมการปฏิบัตงิ านติดตั้งซ่อมบารุง
ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจรตามแนวทางปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑ์ทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ
3. จัดหาสถานที่เก็บวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า
4. จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน มีไม่เพียงพอ
2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้าน
เทคนิคของระบบงานไฟฟ้า/ขาดความรู้
เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3. ยังขาดอุปกรณ์/เครื่องมือในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
4. สถานที่ไม่เหมาะสมกับการจัดเก็บวัสดุ/
อุปกรณ์ไฟฟ้า
5. การตรวจนับวัสดุคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน

1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งาน
ได้นานยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง
และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
3. ออกคาสั่งมอบหมายงานกาหนดภาระ
งานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
4. จัดหาสถานที่ให้เหมาะสมสาหรับ
จัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ไฟฟ้า
5. รายงานผลการปฏิบัตงิ านทุกครั้ง
หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัตงิ าน
6. เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการ
เฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
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- ทต.ทาทุ่งหลวง
- ทต.ทากาศเหนือ
- ทต.ลี้
- อบต.แม่ลาน
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.มะเขือแจ้
- ทต.บ้านกลาง
- อบต.ห้วยยาบ

ภารกิจสนั บสนุน - (1) ด ้านพัสดุและสินทรัพย์

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (1) ด้านพัสดุและสินทรัพย์
กิจกรรม : การให้ประชาชนมี
- ประชาชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการยัง
ส่วนร่วมตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง ขยาดความรู้และความเข้าใจในหลักการ
ตรวจสอบงานก่อสร้าง

กิจกรรม : การดูแลสาธารณสมบัติ
ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

ขาดการดูแลรักษาสาธารณสมบัตทิ ี่เป็น
โครงสร้างพื้นฐาน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
การจ้างและให้ความรู้ หลักการตรวจสอบงานทุกโครงการ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการดาเนินงานก่อสร้างและ
รายละเอียดงานตามสัญญาจ้าง
จึงไม่เข้าใจกระบวนการมีสว่ นร่วมในการ
ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง

- จัดทาเอกสารเผยแพร่ให้ความความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้าง
ให้กับประชาชนตามหลักวิชาช่าง
- กาชับให้ผู้มีสว่ นร่วม
ในการควบคุมงานปฏิบัตติ ามขั้นตอนและ
กระบวนการในการดาเนินงานตามหลัก
วิชาช่างที่ดี

- อบต.ทาแม่ลอบ

สร้างแรงจูงใจให้กับผู้นาชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ให้ปกป้อง/รักษา
และเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัตขิ องส่วนรวม

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

สาธารณสมบัตทิ ี่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
บางอย่างยังไม่ได้รับการดูแลรักษา

ผู้นาชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน
- อบต.ห้วยยาบ
กากับดูแล ให้คาชี้แนะประชาชน
ให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วย
สอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพื้นที่ของตนเอง

ลายมือชื่อ...................................................................
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
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ภารกิจสนั บสนุน - (1) ด ้านพัสดุและสินทรัพย์

จังหวัดลาพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม :
1. การดาเนินงานบางโครงการไม่สามารถ
1. การบริหารงานงบประมาณตาม
ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีของจังหวัด 2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถ
2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
เบิกจ่ายทันตามแผน
งบประมาณ
3. การบริหาร/ควบคุมการใช้จ่าย
3. งานบริหารแผนงานและงบประมาณ งบประมาณสถานศึกษาบางโครงการไม่มี
(สถานศึกษา)
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4. การจัดทางบประมาณรายจ่าย
4. การจัดทาข้อบัญญัตงิ บประมาณ
ประจาปี และการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีบางรายการไม่เป็นไปตาม
รายจ่ายประจาปี
ระเบียบที่กาหนดและงบประมาณที่ตงั้ ไว้
ไม่เพียงพอ

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

1. ผูร้ ับผิดชอบโครงการประสานงานเพื่อบูรณาการกับส่วนงานที่
เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
2. หัวหน้ากลุม่ งานและหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมตรวจสอบและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณสถานศึกษาทุกโครงการ
4. ตรวจสอบรายการโอนเงินให้ถูกต้องก่อนโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ยังไม่เป็นไปตามแผน
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ
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(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง
ทาความเข้าใจเป้าหมายการเบิกจ่ายของ
จังหวัดที่กาหนด และประชุมหารือเพื่อ
จัดทาแนวปฏิบัตริ ่วมกัน
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการและหัวหน้า
กลุม่ งาน รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หัวหน้า
หน่วยงานทราบทุกเดือน

แบบ ปค.5
(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

-สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ลาพูน
-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลาพูน
-สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมลาพูน
-สนง.พาณิชย์จังหวัดลาพูน
-เรือนจาจังหวัดลาพูน
-สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลาพูน
-สานักงานจังหวัดลาพูน
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูน
-สนง.ที่ดนิ จังหวัดลาพูน
-สนง.สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
- ทต.ลี้ - อบต.เวียงแก้ว
- อบจ.ลาพูน - ทต.วังผาง

ภารกิจสนั บสนุน - (2) ด ้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การปฏิบัตงิ านด้านระเบียบ 1. การปฏิบัตงิ านการเบิกจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ และการ
งบประมาณบางขั้นตอนอาจเกิดความล่าช้า
ปฏิบัตงิ านในระบบบริหารการเงินการ 2. เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านอาจมีการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
เปลีย่ นแปลงโยกย้าย ทาให้การปฏิบัตงิ าน
(GFMIS)
อาจไม่ตอ่ เนื่อง
3. การจ่ายเงินงบประมาณผ่าน KTB
Corporate Online
4. การปฏิบัตดิ า้ นการรับเงินบางครั้ง
อาจปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

1. ตรวจสอบการปฏิบัตงิ านด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ให้ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
2. มีการกากับดูแลการปฏิบัตงิ านจากหัวหน้าฝ่าย และมีการ
สอนงานให้ผปู้ ฏิบัตงิ านที่เข้ารับตาแหน่งใหม่ให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัตงิ าน
3. จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ ผูร้ ับผิดชอบและการสอบทานการปฏิบัติ
งาน

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

หน้าที่ 2

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. บางโครงการยังมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณล่าช้า
2. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. กาชับให้ผเู้ กี่ยวข้องปฏิบัตงิ านเบิกจ่าย
เงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ
ที่กาหนด
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
และรับฟังคาชี้แจงจากหน่วยงานที่จัดการ
อบรม
3. เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบศึกษาระเบียบ
กฎหมายการเงินการคลังอย่างสม่าเสมอ

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

-สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดลาพูน
-สนง.ปศุสตั ว์จังหวัดลาพูน
-สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดลาพูน
-สนง.จัดหางานจังหวัดลาพูน
-สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัด ลาพูน
-สนง.สถิตจิ ังหวัดลาพูน
-เรือนจาจังหวัดลาพูน
-สนง.สหกรณ์จังหวัดลาพูน
-สนง.พาณิชย์จังหวัดลาพูน
-ที่ทาการปกครองจังหวัดลาพูน
-สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลาพูน

ภารกิจสนั บสนุน - (2) ด ้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การเสนอขอรับการ
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปี รายจ่ายประจาปีงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร ไม่ทันตามระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองท้องถิ่นกาหนด
1. ดาเนินการเกี่ยวกับอานาจหน้าที่
ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
2. อานวยการ ประสาน ปฏิบัตงิ าน
และสนับสนุนงานอันเป็นอานาจหน้าที่
ของผูว้ ่าราชการจังหวัดและนายอาเภอ
ด้านการกากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3. ปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรม : การตรวจสอบ อนุมัติ
เปลีย่ นแปลง และยืนยันข้อมูลหลัก
ผูข้ าย / เพื่อให้การเบิกจ่ายสาเร็จ
ไม่เกิดการปฏิเสธการโอนเงิน
จากธนาคาร

การปฏิเสธการโอนเงินจากธนาคาร
ตามรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการ

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. เมื่อได้รับแจ้งแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบของกลุม่ งาน
ส่งเสริมฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบของ อปท. ทราบ เบื้องต้น
ทางกลุม่ Line “เงินอุดหนุน อปท.ลพ.”
2. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาพูน กาหนด
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณฯ ให้ผบู้ ริหาร, ปลัด อปท. และ เจ้าหน้าที่ผรู้ ับ
ผิดชอบ ได้รับทราบแนวทาง
3. กาหนดระยะเวลาการจัดส่งเอกสาร การขอรับการสนับสนุน
งบประมาณให้สง่ ทันตามระยะเวลาที่สานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. อปท. ไม่ได้ดาเนินการลงทะเบียน
ถนนทางหลวงท้องถิ่น ทาให้ไม่สามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านถนน
2. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้อง
ท้องถิ่นจังหวัดแจ้งแนวทางการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ โดยให้อปท. จัดส่ง
แบบคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
พร้อมกันหลายประเภท เช่น ถนน ประปา
แหล่งน้า อาคารเรียน ฯลฯ ทาให้ อปท.
จัดทาคาของบประมาณ และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ไม่ทันตามระยะเวลา ที่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกาหนด
3. อปท. จัดส่งเอกสารประกอบ
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนด

1. ประชาสัมพันธ์ เน้นย้าให้อปท. ดาเนิน
การลงทะเบียน ถนน ทางหลวงท้องถิ่น
2. ชี้แจง ทาความเข้าใจ โดยขอให้ อปท.
จัดเตรียม โครงการและเอกสารที่จะขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณไว้ก่อน โดยใช้
แนวทางเดิม ของปีงบประมาณที่ผา่ นมา
3. จัดประชุมชี้แจง จนท. ผูเ้ กี่ยวข้อง,
ท้องถิ่นอาเภอ และกาหนดให้มีแบบ
ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณฯ โดยให้ท้องถิ่น
อาเภอ และปลัดอปท. เป็นผูล้ งนาม
ตรวจสอบแบบดังกล่าว

สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดลาพูน

1. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตาม คู่มือกระบวนงานอนุมัตเิ บิกจ่าย
ข้อมูลหลักผูข้ ายและปลดบล็อกตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
2. ถือปฏิบัตติ ามหนังสือสัง่ การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
เปลีย่ นแปลง ยืนยันข้อมูลหลักผูข้ าย และแนวปฏิบัตเิ พื่อป้องกัน
ธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิกที่กรมบัญชีกลาง

การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังคงมีการปฏิเสธการโอนเงินจากธนาคาร
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตามรายการขอเบิกเงินของส่วนราชการ
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. มีการแบ่งกลุม่ ส่วนราชการเพื่อ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุม่ งาน
ดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด
2. เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องและปฏิบัตติ ามหนังสือ
สัง่ การที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สานักงานคลังจังหวัดลาพูน

หน้าที่ 3

ภารกิจสนั บสนุน - (2) ด ้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การประเมินผล
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ที่มีอยู่
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การรับชาระเงิน
การออกใบเสร็จรับเงิน อาจเลือกประเภท กาชับบุคลากรภายในหน่วยงานให้ปฏิบัตหิ น้าที่ดว้ ยความรอบคอบ การควบคุมภายในที่มีอยู่ ในบางกรณีที่เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
ค่าธรรมเนียมการบริการแก่ประชาชน การชาระเงินไม่ถูกต้อง
และระมัดระวัง มีความละเอียดในการปฏิบัตงิ าน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการรับชาระเงิน อาจทาให้เกิด
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
ความผิดพลาดดังกล่าวขึ้นได้
เพียงพอ

กิจกรรม : การจัดทารายงานเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านด้านบัญชี
ในระบบ GFMIS

เนื่องจากมีการยุบส่วนราชการศูนย์ความ
ปลอดภัยในการทางานพื้นที่ 11 (จังหวัด
ลาพูน) ไปรวมกับ ศูนย์ฯ จังหวัดลาปาง
และจังหวัดนครสวรรค์ แต่ในระบบ
ทรัพย์สนิ ยังปรากฎในหน่วยเบิกจ่ายเดิม
ทาให้รายงานเกณฑ์ประเมินผลด้านบัญชี
ไม่ถูกต้อง

นารายงานด้านบัญชีในระบบ Gfmis มาตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
และมีการเปรียบเทียบสอบทานกับหน่วยเบิกจ่ายเงินในระบบ
GFMIS

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

จนท. มีการโยกย้ายทาให้การค้นหา
เอกสารล่าช้าอยู่บ้างเนื่องจากเอกสาร
ดังกล่าวได้ลว่ งเลยมาตัง้ แต่ปี 2553
จึงทาให้ไม่สามารถตัดออกจากบัญชีใน
ระบบ GFMIS ในหน่วยเบิกจ่ายทางจังหวัด
ลาพูนได้

กิจกรรม : การจ่ายสิทธิประโยชน์
โดยใช้ โปรแกรมธนาคาร (วิธีโอนโดย
จังหวัด) และการวินิจฉัยจ่ายประโยชน์
ทดแทน (ผ่านธนาคาร)

1. การจ่ายเงินผ่านธนาคารโดยใช้โปรแกรม
ของธนาคาร (Excel) ในการบันทึกข้อมูล
และส่ง File ข้อมูลให้ธนาคาร โดยไม่มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อาจทาให้ข้อมูล
ผิดพลาด
2. บัญชีธนาคารของผูป้ ระกันตนที่ให้ไว้กับ
สานักงานประกันสังคม ไม่สามารถ
โอนเงินได้

1. เจ้าหน้าที่การเงินบันทึกเลขที่บัญชีผรู้ ับโอนเงินปลายทาง
ลงในโปรแกรมธนาคาร และพิมพ์รายละเอียดการโอนเงินรายตัว
เสนอหัวหน้างานกลุม่ งานเพื่อควบคุมกากับดูแล และตรวจสอบ
ความถูกต้อง
2. จัดทารายงานการจ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชีตอ่ ไป
3. มีการติดตามผลการโอนเงินจากธนาคารว่าได้โอนได้ครบถ้วน
ถูกต้อง
4. กรณีโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน
ประกันสังคมจังหวัดลาพูนบัญชีที่ 1 หรือคืนเป็นแคชเชียร์เช็ค
ให้เจ้าหน้าที่การเงินรับออกใบเสร็จรับเงิน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่
บัญชีบันทึกปรับปรุงบัญชี

การควบคุมภายในสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
เพียงพอ

-

หน้าที่ 4

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

การออกใบเสร็จรับเงิน ต้องตรวจสอบ
รายละเอียดและสอบถามผูร้ ับบริการ
ให้ชัดเจนก่อนการบันทึกและพิมพ์เอกสาร
ด้านการเงิน ซึ่งต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบมากยิ่งขึ้น และประชุมร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด

สานักงานขนส่งจังหวัดลาพูน

1. มีหนังสือแจ้งไปยัง ศปข.6 ขอให้
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
ตรวจสอบและให้สง่ เอกสารหลักฐานกลับ
แรงงานจังหวัดลาพูน
เพื่อ
ประสานกรมฯ เพื่อตัดออกจากระบบบัญชี
ทรัพย์สนิ
2. ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. โทรศัพท์ตดิ ตามเป็นระยะ
4. เมื่อได้ข้อมูลแล้ว แจ้งกลับพร้อมส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้กรมฯ
ต้นสังกัดเพื่อตัดบัญชีออกจากระบบ GFMIS
-

สานักงานประกันสังคมจังหวัดลาพูน

ภารกิจสนั บสนุน - (2) ด ้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การรับชาระเงินสมทบแทน การรับชาระเงินสมทบ เป็นเงินสด ณ
เงินสด ณ สานักงาน
สานักงาน ทาให้มีเงินคงเหลือประจาวัน
เกินจานวนที่กาหนด

กิจกรรม : การจ่ายสิทธิประโยชน์
ทดแทนให้ผปู้ ระกันตนทางธนาณัติ

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. เจ้าหน้าที่การเงินเรียกรายงานการรับเงินประจาวัน เพื่อ
ตรวจสอบว่ามีเงินคงเหลือเกินที่กาหนดหรือไม่
2. เจ้าหน้าที่การเงินประสานเจ้าหน้าที่ KGS ให้เลือ่ นเวลามารับ
เงินฝากออกไป
3. ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ผูป้ ระกันตนให้ชาระเงินสมทบผ่าน
ตัวแทนรับชาระเงิน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส , ธนาคารระบบ
e-payment

การควบคุมภายในสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
เพียงพอ

-

-

สานักงานประกันสังคมจังหวัดลาพูน

กรณีจ่ายประโยชน์ทดแทนให้ผปู้ ระกันตน เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบรายการธนาณัตทิ ี่ไม่มีผรู้ ับเงิน
ทางธนาณัตถิ ูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผรู้ ับเงิน เกินกาหนด 4 เดือน ตามประกาศของบริษัทไปรษณีย์ไทยจากัด

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

หน้าที่ 5

1. ผูป้ ระกันตนไม่ได้รับหนังสือแจ้งการ
จ่ายเงินเป็นธนาณัตจิ ึงเป็นเหตุให้ไม่ทราบ
ถึงเลขที่ธนาณัตแิ ละจานวนเงินสิทธิ์ได้รับ
2. เจ้าหน้าที่ขาดการติดตามสอบสวน
ธนาณัตทิ ี่พ้นอายุ

1. ตรวจสอบที่อยู่ของผูป้ ระกันตน เพื่อส่ง สานักงานประกันสังคมจังหวัดลาพูน
หนังสือแจ้งการจ่ายเงินให้เป็นที่อยู่ปัจจุบัน
2. จัดทาทะเบียนคุมรายการฝากส่ง
ธนาณัติ
3. หัวหน้ากลุม่ งานกาชับให้เจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบัตงิ านติดตามสอบสวนธนาณัติ
เป็นประจาทุกเดือน

ภารกิจสนั บสนุน - (2) ด ้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การจัดทาเทศบัญญัติ
1. การจัดทาข้อบัญญัตงิ บประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
รายจ่าย/การจัดส่งข้อมูล/เอกสารประกอบ
มีระยะเวลาจากัด และการตรวจสอบ
ไม่ค่อยถี่ถ้วน
2. เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบในการจัดทา
ข้อบัญญัตฯิ อาจตีความระเบียบหนังสือ
สัง่ การผิดพลาดได้
3. การดาเนินการด้านงบงบประมาณ
ในระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและโปรแกรมของสานัก
งบประมาณไม่เป็นปัจจุบัน
4. การลงระบบข้อมูลในระบบสารสนเทศ
(e-plan) ใช้เวลานานเนื่องจากต้องมีการ
นาเอกสารมาตรวจสอบด้วยระบบมือ
อีกครั้งเพราะข้อมูลในระบบสารสนเทศ
(e-plan) อาจจะไม่ตรงกับการบันทึก
ข้อมูลในปัจจุบัน
5. งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ตงั้ ไว้
ไม่เพียงพอ/ส่วนราชการโอนและแก้ไข
เปลีย่ นแปลงงบประมาณบ่อยครั้ง

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. จัดทาแผนการดาเนินงานในข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี
2. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบในการจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรด้านการจัดทางบประมาณ
3. ประชุมชี้แจงส่วนราชการที่ขอรับงบประมาณจาก
สานักงบประมาณ เพื่อที่จะได้จัดเตรียมเอกสารการของบประมาณ
ให้ครบถ้วน
4. ทบทวนภารกิจ กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมา
ยของเทศบาลให้สอดคล้องกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
5. แจ้งแนวทางการปฏิบัตติ ามระเบียบหนังสือสัง่ การให้เจ้าหน้าที่
ได้ทราบ รวมทั้งให้ตรวจสอบการดาเนินการเป็นประจา และให้
ดาเนินการตามแผน เว้นแต่มีเหตุจาเป็นและเร่งด่วน
6. เมื่อประกาศใช้เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปีได้
ประสานขอข้อมูลเพื่อนามาลงในระบบ e-plan เพื่อจะได้สรุปผล
การขออนุมัตริ ายการงบประมาณตามแผนพัฒนาฯ
7. ปฏิบัตติ ามข้อกาหนด แนวทางในการปฏิบัตเิ มื่อเกิดการ
เปลีย่ นงบประมาณในแต่ละส่วนงาน
8. นาเกณฑ์และตัวชี้วัดต่าง ๆ มาใช้ในการกาหนดและ
วัดประสิทธิภาพของงานที่ทา

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ปัญหาการเปลีย่ นแปลงระยะเวลา
ดาเนินงานบางครั้งมีการเปลีย่ นแปลง
แบบกะทันหันหรือหนังสือสัง่ การด่วน ทา
ให้ไม่สามารถบรรจุไว้ในงบประมาณได้
ครบตามแผน
ที่วางไว้
2. การนาเข้าข้อมูลในระบบ e-plan
ด้านการวางแผน บางครั้งยังมีความ
คลาดเคลือ่ นหรือลงระบบผิดพลาด
3. ในบางรายการมีข้อจากัดของ
งบประมาณในการกาหนดรายจ่าย ทาให้
เกิดความ
ไม่สอดคล้อง/ไม่เพียงพอที่กาหนด
4. บางโครงการที่จะจัดทาในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีไม่คล้องกับ
วิสยั ทัศน์ของจังหวัด
5. การโอนงบประมาณในบางเดือน มีการ
โอนกรณีฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วน/การตัง้
งบประมาณ ไม่เพียงพอกับความจาเป็น

1. เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัตติ ามแผนการ
ดาเนินงานในการจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีอย่างเคร่งครัด
2. ส่งเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรด้านการจัดทา
งบประมาณอย่างสม่าเสมอ
3. กาหนดห้วงเวลา/กลุม่ เป้าหมาย/
ประสานส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. มีการติดตามประเมินการนาเข้าข้อมูล
e-plan ลงระบบให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง
วิเคราะห์ถึงสาเหตุเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
5. นาข้อมูลที่ได้จากการใช้จ่าย
งบประมาณของปีที่ผา่ นมา มาเป็นข้อมูล
ในการกาหนดค่าใช้จ่าย ให้คลาดเคลือ่ น
น้อยที่สดุ
6. ปฏิบัตติ ามระเบียบ/ตรวจสอบข้อมูล
แผนพัฒนาเทศบาล
7. ขอความร่วมมือทุกกองแจ้งมายังฝ่าย
แผน
งบประมาณ เมื่อมีการโอนงบประมาณ

หน้าที่ 6

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- อบจ.ลาพูน
- ทต.ทากาศ
- ทต.บ้านโฮ่ง
- อบต.ป่าพลู
- อบต.หนองปลาสะวาย
- อบต.ห้วยยาบ
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านโฮ่ง

ภารกิจสนั บสนุน - (2) ด ้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การจัดทาระบบบัญชี
1. การจัดทารายงานการเงินต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ในระบบ e-laas ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ /
ส่วนท้องถิ่น (e-laas)
บางรายการไม่สามารถดาเนินการได้ทัน
ตามกาหนด
2. หน่วยงานผูเ้ บิกไม่ได้ศึกษาระเบียบ
และหนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้อง
3. หน่วยงานผูเ้ บิกวางฎีกาล่าช้า/จาเป็น
เร่งด่วนทาให้กองคลังมีเวลาจากัดในการ
ตรวจสอบฏีกา
4. การเปลีย่ นแปลงเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง
5. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ความชานาญในการปฏิบัตงิ าน
6. การบันทึกข้อมูลผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน

กิจกรรม : การติดตามตรวจสอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
สถานศึกษาในสังกัด อปท.

1. เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านในสถานศึกษา
บางแห่งยังขาดความรู้ความชานาญ และ
ไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านด้าน
การเงิน/การเบิกจ่ายเงิน/การทาบัญชี
รายได้ของสถานศึกษา
2. ไม่มีการตรวจสอบและรายงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
สถานศึกษาในสังกัด อปท. อย่างเป็นระบบ
ทาให้สถานศึกษาบางแห่ง ไม่สามารถ
ปิดงบการเงินทันตามกาหนด/ปิดงบ
การเงินไม่ได้

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. ปฏิบัตติ ามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
2. จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ /มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
3. กาชับหน่วยงานผูเ้ บิกดาเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินให้กองคลัง
ก่อนสิน้ เดือน ส.ค. หรืออย่างช้าสุดกลางเดือน ก.ย.
4. ตรวจสอบการบันทึกระบบ (e-laas) อย่างสม่าเสมอ / จัดทา
ทะเบียนคุมเงิน
5. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบหลัก เกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบันทึก
บัญชี

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

1. เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตยิ ังไม่มีความชานาญ
ในงานที่ปฏิบัติ
2. ระบบ e -laas มีการปรับปรุงระบบ
3. ไม่สามารถปิดงบการเงินในระบบ
e-laas ได้

1. ส่งเจ้าหน้าผูป้ ฏิบัตอิ บรม/ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีมีข้อสงสัยขอคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่กองการศึกษา/
เจ้าหน้าที่กองคลัง/หน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา
4. กาหนดแผนการตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานศึกษาในสังกัด อปท.

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้
ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอ

1. การเบิกจ่ายบางรายการไม่ถูกต้อง/ไม่ 1. หัวหน้างานกากับดูแล และหัวหน้า
- ทม.ลาพูน
ครบถ้วนตามระเบียบกาหนด
สถานศึกษามีการสอบทานการเบิกจ่ายเงิน
2. การเบิกจ่ายบางรายการยังล่าช้าอยู่บ้าง 2. ผูอ้ านวยการกองการศึกษาตรวจสอบ
เงินรายได้ของสถานศึกษาเป็นประจา

หน้าที่ 7

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ระบบ e -laas
2. กาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัตงิ านอย่าง
รอบคอบ ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสัง่ การต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และ
หัวหน้างานกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
3. สรรหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัตงิ าน
4. ผูบ้ ังคับบัญชา กากับดูแล ควบคุมการ
ทางานอย่างใกล้ชิด

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ทต.อุโมงค์
- ทต. ก้อ
- ทต.บ้านแป้น - ทต. วังดิน
- ทต.ริมปิง
- ทต. ดงดา
- ทต.เหมืองง่า - ทต. แม่ตนื
- ทต.บ้านกลาง - ทต. ศรีวิชัย
- ทต.เวียงยอง - อบต. แม่ลาน
- ทต.มะเขือแจ้ - ทต. ลี้
- ทต.หนองช้างคืน -อบต.นาทราย
- ทต.ประตูป่า - ทต. หนองล่อง
- ทต.ต้นธง
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.เหมืองจี้ - อบต.ห้วยยาบ
- ทต.ท่าเชียงทอง - ทต.บ้านธิ
- ทต.ศรีบัวบาน - อบต.บ้านปวง
- ทต.ป่าสัก - อบต.หนองหนาม

ภารกิจสนั บสนุน - (2) ด ้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : การปฏิบัตงิ านการเงิน
1. การดาเนินงานด้านการเงินการบัญชีไม่
และบัญชี/การปฏิบัตงิ านการเงินและ เป็นไปตามระเบียบกาหนด
พัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. เจ้าหน้าที่บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินการตามระเบียบ
3. การเปลีย่ นผูป้ ฏิบัตงิ านทาให้การ
ปฏิบัตขิ าดความต่อเนื่อง

กิจกรรม : การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

1. การเบิกจ่ายเงินไม่ทันตามกาหนด
2. เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ/ขาดความ
รอบคอบ/ไม่ชานาญในการปฏิบัตงิ าน/
ระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลมีหลายระบบ เช่น
e-laas, e-GP, e-PLAN และ GFMIS
ทาให้สบั สนและอาจพบข้อผิดพลาด
3. การบันทึกบัญชีผดิ หมวด
4. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
5. หน่วยงานผูเ้ บิกไม่ตรวจสอบเอกสาร
ก่อนวางฎีกา

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง
2. แต่งตัง้ /มอบหมายผูก้ ากับติดตามการปฏิบัตงิ านด้านการเงิน
การบัญชี
3. ควบคุม กากับดูแล การปฏิบัตงิ านจากผูบ้ ังคับบัญชาอย่าง
ต่อเนื่อง
4. เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวข้องสม่าเสมอ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ

1. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภายใน ศพด.
แม้จะได้รับการฝึกอบรมแต่ยังไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ทาให้การปฏิบัตงิ านล่าช้า
2. การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมดุลกับ
การประมาณการรายรับ

1. มีการกากับดูแลจากผูบ้ ังคับบัญชา
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
2. มีการควบคุมงบประมาณ ให้ชัดเจน
3. มีการตรวจนิเทศติดตามการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

- ทต.ม่วงน้อย - ทต.ป่าซาง
- อบต.บ้านเรือน - อบต.ท่าตุม้
- อบต.น้าดิบ - ทต.ทาขุมเงิน
- อบต.ทาแม่ลอบ - อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านแป้น - ทต.ริมปิง
- ทต.บ้านกลาง - ทต.ทากาศ
- ทต.ทุ่งหัวช้าง - อบต.บ้านปวง
- ทต.ลี้ - ทต.ศรีวิชัย
- อบต.นาทราย

1. กาชับให้ดาเนินการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานอย่างช้า
ไม่เกิน 5 วัน
2. จัดประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และร่วมกันหารือ
เพื่อแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งติดตามการวางฎีกา
เบิกจ่ายเงิน
3. จัดทาฎีกาเบิกจ่ายทันทีเมื่อได้รับหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
โดยบันทึกบัญชีดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) / บันทึกทะเบียน
คุมเบิกจ่ายเงิน
4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณ/ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
ก่อนอนุมัตฎิ ีกาเบิกจ่าย ผูก้ ากับดูแลมีการตรวจทานเอกสาร/
การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ

ขั้นตอนการดาเนินการมากขึ้น
ตามระเบียบใหม่ ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัตยิ ังไม่เข้าใจในการปฏิบัตงิ านอย่าง
ถ่องแท้

1. ขอรับคาแนะนาจากผูม้ ีประสบการณ์
ในการจัดทาฎีกา
2. จัดลาดับความสาคัญก่อน-หลัง และ
กาหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร
3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์

- อบจ.ลาพูน
- ทต.ทาสบชัย
- อบต.ทาแม่ลอบ
- ทต.บ้านโฮ่ง
- อบต.เวียงกานต์
- อบต.ท่าตุม้
- อบต.น้าดิบ
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ตะเคียนปม
- ทต.บ้านธิ
- ทต.วังผาง
- ทต.หนองยวง
- ทต.ลี้
- ทต.ป่าไผ่
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ภารกิจสนั บสนุน - (2) ด ้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (2) ด้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี
กิจกรรม : ด้านการจัดเก็บภาษีและ 1. การชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
จัดเก็บรายได้/การจัดทาแผนที่ภาษี
ของประชาชนล่าช้า เนื่องจากประชาชน
และทะเบียนทรัพย์สนิ / การชาระ
ขาดแรงจูงใจในการเสียภาษี และ
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี
2. ขาดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงของ
งานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในด้านการจัดเก็บภาษี ยังไม่เข้าใจการ
จัดเก็บภาษีระบบใหม่
3. ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
ไม่ครบถ้วน
4. ผูช้ าระภาษีบางรายไม่ได้ใช้งานบริการ
ธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (e-banking)
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การชาระภาษี
ไม่ทั่วถึง

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. ร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชนเพื่อให้เข้าใจการเสีย
ภาษีเพื่อนาเงินมาพัฒนาประเทศ / เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง
2. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้และการปฏิบัตงิ าน
3. จัดเก็บภาษีที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้าง โดยภาษีตวั ใหม่
4. เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิ นโปรแกรม LTAX 3000
5. จัดทาแนวเขตการปกรองในระวางที่ดนิ แบ่งเขต (Zone)
ในระวางที่ดนิ , แบ่งเขตย่อย (Block) , จัดทารูปแบบแปลงที่ดนิ
และมีรหัสแปลงที่ดนิ
6. จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็นปัจจุบัน
7. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีผา่ นสือ่ ต่าง ๆ
เช่น สือ่ สังคมออนไลน์/เว็ปไซต์/จดหมายข่าว/ป้ายประชาสัมพันธ์/
สือ่ สิง่ พิมพ์ (ปฏิทิน)/เสียงตามสาย/จดหมายแจ้งผูเ้ สียภาษี/อื่นๆ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง
แต่ยังไม่เพียงพอ

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. ฐานข้อมูลมีความละเอียดมากทาให้
บางรายการไม่สามารถคานวณภาษีได้
ถูกต้องครบถ้วน
2. การเร่งรัดดาเนินการสารวจประเมิน
ทรัพย์สนิ ที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้างพร้อมทั้ง
ประกาศใช้ให้ทัน อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วน/คลาดเคลือ่ นอยู่บ้าง
3. แผนที่ภาษีไม่ครอบคลุมและไม่
ครบถ้วนเนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. ประชาสัมพันธ์และอานวยความสะดวก
ในการเสียภาษีให้กับประชาชนหลาย ๆ
ช่องทาง
2. เจ้าหน้าที่ดาเนินการบันทึกรายชื่อ
เจ้าของที่ดนิ และผูช้ าระภาษีในระบบแผนที่
ภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. ปรับปรุง/วางแผนการปฏิบัตงิ าน
จัดเก็บรายได้ประจาปี และมีการประชุม
ติดตามแผนการปฏิบัตงิ านการจัดเก็บ
รายได้ประจาปีเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล
ภาษีทันตามกาหนดเวลา
4. ดาเนินการตรวจสอบและติดตามเร่งรัด
ผูค้ ้างชาระภาษี
5. รายงานยอดค้างชาระภาษี
6. มีการรับขาระภาษีผา่ นระบบ KTB
Corporate Online และ QR code
เพื่ออานวยความสะดวก
7. จัดทาโครงการสารวจและปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
เป็นประจาทุกปี เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ทต.ทาสบชัย - ทต.เวียงยอง
- ทต.ทาสบเส้า - ทต.มะเขือแจ้
- ทต.ทาปลาดุก - ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ทากาศเหนือ - ทต.ประตูป่า
- ทต.ทาขุมเงิน - ทต.ต้นธง
- ทต.ทาทุ่งหลวง - ทต.เหมืองจี้
- อบต.ทาแม่ลอบ -ทต.ท่าเชียงทอง
- อบต.บ้านปวง - ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.อุโมงค์ - ทต.ป่าสัก
- ทต.บ้านโฮ่ง - อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.บ้านแป้น - อบต.หนองหนาม
- ทต.ริมปิง - อบต.ตะเคียนปม
- ทต.เหมืองง่า - อบต.ป่าพลู
- ทต.บ้านกลาง - ทต.วังผาง
- อบต.เหล่ายาว - ทต.หนองล่อง
- อบต.หนองปลาสะวาย
- ทต.วังผาง - ทต.แม่ตนื
- ทต. ลี้ - ทต.ป่าไผ่
- ทต.แม่แรง - ทต.บ้านธิ
- ทต.ศรีวิชัย - ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ม่วงน้อย - อบต.ห้วยยาบ
- ทต.ลี้ - ทต.ก้อ
- ทต.ป่าซาง - อบต.แม่ลาน
- อบต.ท่าตุม้

ลายมือชื่อ...................................................................
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
ตาแหน่ง ผูว้ ่าราชการจังหวัดลาพูน
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
หน้าที่ 9

ภารกิจสนั บสนุน - (2) ด ้านการบริหารงบประมาณ/การเงินและบัญชี

จังหวัดลาพูน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารผ่าน 1. ปริมาณเอกสารด้านสารบัญมีจานวน
ระบบสารบรรณ/ระบบสารบรรณ
มากและมีการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)
ระบบ ทาให้ยากต่อการสืบค้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานด้าน 2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สารบรรณเป็นไปตามระเบียบของทาง
และบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
ราชการ และมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสารบัญ
ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกในการสืบค้น และ 3. การรับ-ส่ง เอกสาร เกิดความล่าช้า
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
สูญหาย ไม่ครบถ้วน ซ้าซ้อน ทาให้
ไม่สามารถดาเนินการได้ทันต่อเวลา
4. เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์หนังสือ
ราชการ/เอกสาร

กิจกรรม : การจัดทารายงานภาวะ
มีข้อความ และตัวเลขผิด หรือตกหล่น
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด/การจัดทา
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทารายงานฯ
มีความครบถ้วน ถูกต้อง นาเสนอได้ภายใต้
ระยะเวลาที่กาหนด

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. จัดทาทะเบียนคุมการรับ-ส่ง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
2. เจ้าหน้าที่คัดแยกหนังสือตามลาดับความสาคัญเร่งด่วน เพื่อ
สามารถดาเนินการได้ทันต่อเวลา
3. กาหนดรอบ/เวลาการเปิดหนังสือในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น
4. มีการคัดแยกเอกสารที่ต้องจัดเก็บเพื่อเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย และ
คัดแยกเอกสารที่ไม่จาเป็นออกมา เพื่อทาลายให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯและไม่ให้เกิดปริมาณเอกสารมากจนเกินไป
5. กาชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานด้านเอกสารด้วยความรอบคอบ
โดยมีหัวหน้างานกาชับกากับดูและตรวจทาน เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือรับ-ส่ง เอกสาร
6. อบรมให้ความรู้/KM ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารบรรณให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

มีการตรวจสอบคัดกรองจากผู้จัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจ/
รายงานประมาณการเศรษฐกิจ

การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังมีบางจุดที่หลุดจากการตรวจสอบ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

หน้าที่ 1

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ
ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในบางครั้ง
2. กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่/
โยกย้ายทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแทน
กันได้
3. เนื่องจากปริมาณเอกสารมีมาก
ในแต่ละวัน ทาให้บางเรื่องยังเกิด
ความล่าช้า/ตกหล่น/สูญหาย

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน
แทนกันในกรณีผู้ปฏิบัติงานหลักไม่อยู่หรือ
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2. อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
แทน
3. หัวหน้างานกากับดูแล และกาชับ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเรื่องเร่งด่วน
ทุกสิ้นวันเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า/ตก
หล่น/
สูญหาย

แบบ ปค.5
(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

-สนง.พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาพูน
-สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
ลาพูน
-สนง.ปศุสัตว์จังหวัดลาพูน
-สนง.สหกรณ์จังหวัดลาพูน
-สนง.ขนส่งจังหวัดลาพูน
-สนง.พลังงานจังหวัดลาพูน
-สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลาพูน
-สนง.ที่ดินจังหวัดลาพูน
-สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดลาพูน
-สนง.คุมประพฤติจังหวัดลาพูน
-สนง.บังคับคดีจังหวัดลาพูน
-เรือนจาจังหวัดลาพูน
-สนง.จัดหางานจังหวัดลาพูน
-สนง.วัฒนธรรมจังหวัดลาพูน

เพิ่มผู้ตรวจสอบคัดกรองจากบุคลากรใน สานักงานคลังจังหวัดลาพูน
กลุ่มงานเพิ่มอีกชั้นหนึ่ง ก่อนจะให้
หัวหน้ากลุ่มฯ ตรวจสอบ

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด ้านการบริหารงานเอกสาร

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
1. การยื่นเอกสารใบกากับการจาหน่าย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงาน
สัตว์น้า (MD) ของเกษตรกรบางราย
เอกสาร ทันเวลา มีประสิทธิภาพเป็นไป เอกสารไม่ครบถ้วน
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ชื่อผู้ขอใบอนุญาต โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า
ไม่ตรงกัน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. สารบรรณกลางจัดส่งหนังสือให้แต่ละกลุ่มงาน
2. สแกนไฟล์หนังสือเก็บที่ส่วนกลาง
3. จัดทาดัชนีหนังสือแต่ละกลุ่มงาน
4. จัดแยกแฟ้มเอกสารแต่ละกลุ่มงาน
5. จัดทาเลขทะเบียนคุมแต่ละกลุ่มงาน

กิจกรรม : งานทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 1. การยื่นแจ้งเข้า-ออก ล่าช้าเกิน
33 และผู้ประกันตนมาตรา 39
ระยะเวลาที่กาหนด
2. การยื่นแบบคาขอสมัครเป็นประกันตน
มาตรา 39 เกินระยะเวลาที่กาหนด

1. มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์แนะนาเรื่อง การยื่นเอกสารงาน
ทะเบียนภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. การประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆเกี่ยวกับการยื่นแบบคาขอ
ภายในเวลาที่กาหนด

หน้าที่ 2

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. การยื่นเอกสารใบกากับการจาหน่าย
สัตว์น้า (MD) ของเกษตรกรบางราย
เอกสารไม่ครบถ้วน
2. ชื่อผู้ขอใบอนุญาต โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า
ไม่ตรงกัน

1. จัดทาปฏิทินติดตามงานเอกสาร
2. ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอฯ
3. ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตของ
เกษตรกรเกี่ยวกับรายละเอียดในเอกสาร

สานักงานประมงจังหวัดลาพูน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. นายจ้างบางรายมีการแจ้งเข้า-แจ้งออก
ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กาหนด เนื่องจาก
สถานประกอบการบางแห่งเป็นสานักงาน
สาขาการดาเนินการแจ้งเข้า-ออกต้องส่ง
เรื่อง
ให้สานักงานใหญ่ดาเนินการ
2. ผู้ประกันตนบางรายยื่นแบบคาขอ
เกินระยะเวลาที่กาหนด และไม่สามารถ
ยื่นแบบคาขอขยายระยะเวลาสมัคร
มาตรา 39 ได้ เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้
เงื่อนไข
หรือพ้นระยะเวลาที่กาหนด

1. ออกหนังสือเตือนหนังสือเชิญพบส่ง
งาน
กฏหมายเปรียบเทียบปรับและแจ้งให้
ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมอย่าง
เคร่งครัด
2. โครงการให้ความรู้งานประกันสังคม
จัดบรรยายแกลูกจ้างของสถาน
ประกอบการ

สานักงานประกันสังคมจังหวัด
ลาพูน

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด ้านการบริหารงานเอกสาร

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การรับและวินิจฉัยคาร้องตาม 1. บันทึกคาร้องไม่ครบถ้วน
มาตรา123 มาตรา 124 แห่ง
2. การสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับและวินิจฉัย
คาร้องของลูกจ้างมีความถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริงลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทีควร
ได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม :
กระบวนการ ขั้นตอน ตามกฎหมาย และ
1. การจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมต่างๆ ระเบียบปฏิบัติ มีขั้นตอนค่อนข้างมาก
2.ควบคุม กากับ ดูแลและให้คาปรึกษา
ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการ
ควบคุมและคุ้มครองที่ดินรัฐฯ
3.การดาเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ใน
ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
สานักงานที่ดินจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์
ตามภารกิจ พันธกิจ ของกรมที่ดิน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1. ศึกษาคู่มือและระเบียบว่าด้วยการรับและวินิจฉัยคาร้องฯ
2. รายงานผลการวินิจฉัยคาร้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ปฏิบัติตามคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน โดยมีการมอบหมาย
ที่ชัดเจน
2. ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายในที่มีอยู่ การปฏิบัติงานในบางกระบวนการยังคงมี
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ความล่าช้า
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

หน้าที่ 3

1. บันทึกคาร้องไม่ครบถ้วน
2. การสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนทาให้
ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
3. จนท.บางคนขาดประสบการณ์และ
องค์ความรู้ในด้านการรับและวินิจฉัย
คาร้องทุกข์

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. มีการ KM เจ้าหน้าที่ในเรื่องข้อ
สานักงานสวัสดิการและ
กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานจังหวัดลาพูน
ประสบการณ์และยกกรณีศึกษา
2. มอบหมายนิติกรจัดทาแบบตัวอย่าง
บันทึกข้อเท็จจริงโดยกาหนดประเด็นใน
การสอบข้อเท็จจริงครอบคลุมเพื่อไม่ให้
เกิด
ความผิดพลาด
3. มีการทวนสอบ และให้มีพี่เลี้ยงกากับ
การทางาน-มอบหมายให้ นิติกรตรวจสอบ
คาวินิจฉัยคาร้องก่อนนาส่ง
4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

1. จัดทาบัญชีควบคุมปริมาณงานของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงาน
2. กาชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้
ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียด รอบคอบ ยึดถือกฏ/
ระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. จัดทาแผนบริหารจัดการงานค้าง
เพื่อให้
ควบคุมติดตามได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น

สานักงานที่ดินจังหวัดลาพูน

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด ้านการบริหารงานเอกสาร

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การพิจารณา และดาเนินการ ขั้นตอน รายละเอียด ของกระบวนการ
รังวัดที่ดินและการพิสูจน์สอบสวนการทา รังวัดที่มีมาก เกิดความล่าช้า ไปเป็นไป
ประโยชน์ในที่ดินตามคาขอทุประเภท
ตามแผนที่วางไว้
เช่น การรังวัดออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
การรังวัดรวม แบ่งแยก การรังวัดสอบเขต
ที่ดิน การตรวจสอบเนื้อที่รูปแผนที่ การ
รังวัดออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง
การรังวัดที่ดินเพื่อการแผนที่อื่นๆ
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยช่างรังวัด
เอกชนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การควบคุมดูแลรักษาซ่อมแซมระวาง
แผนที่ หมุดหลักฐานแผนที่ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการรังวัดทา แผนที่ทุกประเภท
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
รังวัดที่ดิน มีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : ทะเบียนคุมคาสั่งและการ
รวบรวมคาสั่ง/ประกาศ

คาสั่ง/ประกาศ ในทะเบียนคุมคาสั่ง/
ประกาศไม่ครบถ้วน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. มีบัญชีควบคุมปริมาณงานประจาตัว เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณงาน การควบคุมภายในที่มีอยู่ การปฏิบัติงานในบางขั้นตอนยังคงมีความ
2. ปฏิบัติตามคาสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ล่าช้า
3. ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. จัดทาบัญชีคุมปริมาณงานของ
เจ้าหน้าที่
เพื่อใช้วิเคราะห์
2. กาชับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้
ปฏิบัติงาน
ด้วยความละเอียด รอบคอบ ยึดถือกฎ
ระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. มีแผนเร่งรัดงานค้าง เพื่อใช้ควบคุม
และ
ติดตาม อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาให้ครบถ้วน หัวหน้างานมีการตรวจสอบ การควบคุมภายในที่มีอยู่ การออกเลขที่คาสั่ง ซ้าซ้อนกัน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. สร้างองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสื่อสารให้คนใน
องค์กรเข้าใจหลักการ/ขั้นตอนการออก
เลจที่คาสั่ง
2. เสนอแฟ้มทะเบียนคุมคาสั่ง/ประกาศ
ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นประจาทุก
เดือน

หน้าที่ 4

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

สานักงานที่ดินจังหวัดลาพูน

- อบจ.ลาพูน

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด ้านการบริหารงานเอกสาร

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : ด้านธุรการสานักงาน /
1. ผู้ปฏิบัติงานธุรการ/งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
2. บุคลากรยังขาดความรู้ความชานาญใน
การจัดทางานเอกสารและระบบงาน
สารบรรณ
3. ระบบอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียร/
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง
4. หนังสือรับเข้า มีปริมาณมากต้องใช้
เวลาในการสืบค้น

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายผู้ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
กรณีผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3. เสนอขอใช้โปรแกรมบริหารงานสารบรรณ (E-Office)
4. ใช้โปรแกรม (excel) มาช่วยในการลงรับหนังสือ เพื่อให้ง่ายต่อ
การสืบค้น
5. จัดวางระบบบริหารและมีการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรด้าน
งานสารสนเทศคอมพิวเตอร์จากผู้กากับดูแล

หน้าที่ 5

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 1. สถานที่จัดเก็บเอกสารไม่เพียงพอ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 2. การบริหารด้านเอกสารไม่มี
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร/ไม่เป็นระบบ
เพียงพอ

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. จัดหาตู้เก็บเอกสารหรือห้องเก็บ
เอกสารเพียงพอ/จัดระเบียบให้เป็น
สัดส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น
2. มีการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานด้านเอกสารจากหัวหน้างาน
เป็นประจา และผู้บริหารปรับปรุงการจัด
วางระบบการบริหารงานเอกสาร
ในองค์กร

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

-ทต.ม่วงน้อย-ทต.หนองล่อง
-ทต.ทาทุ่งหลวง -ทต.วังผาง
-อบต.ทุ่งหัวช้าง-ทต.บ้านโฮ่ง
-ทต.ทุ่งหัวช้าง -ทต.ป่าสัก
-ทต.อุโมงค์ -อบต.หนองหนาม
-ทต.บ้านแป้น -ทต.วังดิน
-ทต.ริมปิง -ทต.ศรีวิชัย
-ทต.เหมืองง่า- ทต.บ้านกลาง
-ทต.ทากาศเหนือ-ทต.เหมืองจี้
- ทต.เวียงยอง -อบจ.ลาพูน
-ทต.มะเขือแจ้ -อบต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า
- ทต.ต้นธง
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.หนองยวง
- ทต.ทาทุ่งหลวง
- อบต.เวียงกานต์
- อบต.ป่าพลู

ภารกิจสนับสนุน - (3) ด ้านการบริหารงานเอกสาร

(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การจัดทาเอกสารแผนพัฒนา 1. เอกสารขอรับการสนับสนุน
ท้องถิ่น
งบประมาณมีจานวนมาก
2. บุคลากรที่เขียนโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงในการ
กาหนดวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรม : การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
2. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ควบคุมอาคารและผังเมือง

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. การจัดทาแอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น
บางโครงการยังเขียนไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน
2. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นทาให้การจัดทาเอกสารล่าช้า

1. จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพื่อ
ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามประเมินผลการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

1. ก่อนการจัดทาเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดทาประชาคมใน
หมู่บ้านก่อน เพื่อลดปริมาณเอกสารขอรับการสนับสนุนที่มากแต่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
2. ส่งเจ้าหน้าที่/ผู้เขียนโครงการเข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริม
องค์ความรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1. ชี้แจง/อธิบายกฎหมาย ระเบียบแนวทางการขอใบอนุญาต
ก่อสร้างและค่าธรรมเนียมให้ประชาชนทราบ
2. ส่งเจ้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร

การควบคุมภายในที่มีอยู่ ประชาชนยังไม่เข้าใจขั้นตอนการขอ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

หน้าที่ 6

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- อบจ.ลาพูน
- ทม.ลาพูน
- อบต.ทุ่งหัวช้าง
-ทต.ทุ่งหัวช้าง
- อบต.ท่าตุ้ม-อบต.ตะเคียนปม
- อบต.นครเจดีย์ -ทต.ริมปิง
- อบต.บ้านเรือน -ทต.เหมืองง่า
- ทต.สบชัย -ทต.บ้านกลาง
- ทต.ทากาศ -ทต.เวียงยอง
- ทต.ทาขุมเงิน -ทต.มะเขือแจ้
- ทต.หนองช้างคืน
- ทต.ประตูป่า -ทต.ทุ่งหัวช้าง
- ทต.ต้นธง -ทต.อุโมงค์
- ทต.เหมืองจี้-ทต.ทากาศเหนือ
- ทต.ท่าเชียงทอง
- ทต.ศรีบัวบาน
- ทต.ป่าสัก
- อบต.หนองหนาม
-อบต.ทาแม่ลอบ

จัดทาคู่มือการขอใบอนุญาตก่อสร้าง
- ทต.ก้อ
อาคาร พร้อมทั้งลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ - ทต.วังดิน
-อบต.เวียงแก้ว
-ทต.หนองยวง
- ทต.หนองล่อง
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(3)
(4)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ความเสี่ยง
ของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
ภารกิจสนับสนุน - (3) ด้านการบริหารงานเอกสาร
กิจกรรม : การออกใบอนุญาตด้าน
1. การออกใบอนุญาตล่าช้า
สาธารณสุข
2. เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

กิจกรรม : การออกใบอนุญาตขุดดินและ
ถมดิน

(5)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(6)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

1. หัวหน้างานกากับติดตามการออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกินกาหนดระยะเวลา
2. จัดอบรมให้ความรู้การออกใบอนุญาตด้านสาธารณสุขให้
เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง/มอบหมายงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่แทน

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์การ
ออกใบอนุญาตขุดดินและถมดิน

(7)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การควบคุมภายในที่มีอยู่ ขาดบุคลากรตาแหน่งนักวิชาการ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สาธารณสุข
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนา การควบคุมภายในที่มีอยู่
ความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.ขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2543
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ
กิจกรรม : การลงระบบสารสนเทศเพื่อการ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เนื่องจาก
การควบคุมภายในที่มีอยู่
วางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan) ระบบ (e-plan) มีการปรับปรุงใหม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ส่งเสริมองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถลงระบบ
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของอปท. (e-plan)
เพียงพอ
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการ
ออกใบอนุญาตขุดดินและถมดิน ต้องใช้
เวลาในการตรวจทานความถูกต้องของ
ข้อมูล
สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้า ทาให้การลงข้อมูล
ในระบบ (e-plan) มีความล่าช้า ไม่เสถียร

(8)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(9)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

รับโอนย้ายตาแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุข

- ทต.ทาปลาดุก
- ทต.ทาทุ่งหลวง

ส่งเสริม/พัฒนาให้ผู้ตรวจสอบใบอนุญาต
ขุดดินและถมดิน เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

- ทต.ทาขุมเงิน

ของบประมาณปรับปรุงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

- ทต. ทุ่งหัวข้าง

ลายมือชื่อ...................................................................
(นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
ตาแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
วันที่
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
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