จังหวัดลําพูน
ภารกิจดานยุทธศาสตร
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการ
ไมสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่เกี่ยวของ
- การดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการยัง
ไมบรรลุวัตถุประสงค
เทาที่ควร
- การดําเนินงานไม
เปนไปตามแผนงาน
- การติดตาม

- มีการวิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาหรือความ
จําเปนของแผนงาน/โครงการ
- มีการทบทวนแผนงาน/
โครงการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัดและแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด
- มีการสรุปการติดตาม
ความกาวหนา
แผนงาน/โครงการ
- มีการประชุมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ

- กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยูสามารถลด
ความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

- ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการ
ไมสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่เกี่ยวของ
- แผนงาน/
โครงการมีผล
การดําเนินงานยังไม
บรรลุวัตถุประสงค

1. กําหนดหลักเกณฑ
การจัดทําแผนประจําปของ
จังหวัด โดยใหเจาภาพหลัก
ของประเด็นยุทธศาสตร
ถือปฏิบัติ ดังนี้
1.1 หนวยงานหลักจัด
ประชุม พิจารณาแผนงาน/
โครงการของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหสามารถ
ตอบสนองตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตรและพิจารณากรอบ
เวลา เริ่มตนจนถึงสิ้นสุด
โครงการใหสอดคลองกัน

- สนง.ทสจ.
ลําพูน
- สนง.
พลังงาน
จ.ลําพูน
- สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมือง
จ.ลําพูน

ดานยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร 1
เมืองที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
(Eco City
(1 พัฒนาใหเปนจังหวัด
ที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
(2 อนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุล
ยั่งยืน

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเมินผล
โครงการ
ไมตอเนื่อง
- การเบิกจาย
งบประมาณ
ดานยุทธศาสตร
ไมเปนไป
ตามเปาหมาย

1.2 ในทุกแผนงาน
โครงการ ตองมีคณะที่ปรึกษา
ติดตาม ประเมินผล และ
กําหนดใหเจาภาพหลักรายงาน
ผลการติดตามให
คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.
ทราบเปนรายไตรมาส
2. การจัดทําแผนการจัดซื้อ
จัดจางใหสอดคลองกับ
แผนการใชจา ยงบประมาณ
ของแตละหนวยงานทีไ่ ดรับ
งบประมาณ เพื่อใหจังหวัด
สามารถกํากับควบคุมการ
จัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผน
3. ควรมีการประชุมหารือ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการโครงการ

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร 1
เมืองที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
(Eco City
(3 ดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปาเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด

- ในชวงฤดูแลง
ระหวางเดือน
มกราคม พฤษภาคม ของทุกป
พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนมักจะ
ประสบปญหา
ไฟปาและหมอกควัน
ปกคลุม สงผล
กระทบตอสุขภาพ
เศรษฐกิจ
การทองเที่ยวของ
ประชาชน
- ประชาชนบางพื้นที่
ยังมีวิถีชีวิตแบบ
ดั้งเดิมที่ยังมีการเผา
ทั้งการเผาขยะใน
ชุมชน การเผาเศษ
วัชพืชทางการเกษตร

-

-

สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
จังหวัดลําพูน

- รณรงคประชาสัมพันธ สราง การควบคุมภายใน
ความรูความตระหนักและ
สามารถขจัดความเสี่ยงได
จิตสํานึกแกประชาชนอยาง อยางเพียงพอ
ตอเนื่อง และสรางการ มีสวน
รวมทั้งจากประชาชน
หนวยงานตาง ๆ รวมกัน
ลาดตระเวน เฝาระวัง และดับ
ไฟ ภายใตรูปแบบของศูนย
อํานวยการแกไขปญหาไฟปา
และหมอกควันในระดับ
จังหวัดและระดับอําเภอ

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ยังมีกลุมเสี่ยงที่เขา
พื้นที่ในการหาของ
ปา ลาสัตว ในบาง
พื้นที่
- กิจกรรมที่ทดแทน
การเผายังมีขอจํากัด
เชน การไถกลบตอ
ซัง ไมสามารถทําได
ในพื้นที่ลาดชัน หรือ
การนําเศษวัสดุ
ออกมาใชประโยชน
ยังไมสามารถ
ดําเนินการไดอยาง
เต็มที่
- พื้นที่ปา มีบริเวณ
กวางขวางมาก
อัตรากําลังเจาหนาที่
จํานวนนอย ทําใหไม
สามารถปองกันทั่วถึง

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
เมืองหัตถนวัตกรรม
สรางสรรค
(Creative Craft
Innopolis
(1 เพื่อสงเสริม ยกระดับ
และพัฒนาหัตถกรรมดวย
นวัตกรรมสรางสรรค
(2 เพื่อเตรียมความ
พรอมรองรับ
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ

- ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการ
ไมสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่เกี่ยวของ
- แผนงาน/โครงการ
มีผลการดําเนินงาน
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
- การดําเนินงานไม
เปนไปตามแผนงาน
- การติดตาม
ประเมินผล
โครงการ
ไมตอเนื่อง
- การเบิกจาย
งบประมาณ
ดานยุทธศาสตร

- มีการวิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาหรือความ
จําเปนของแผนงาน/โครงการ
- มีการทบทวนแผนงาน/
โครงการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด
- มีการสรุปการติดตาม
ความกาวหนาแผนงาน/
โครงการ
- มีการประชุมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ

- กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยูสามารถลด
ความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

- ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการ
ไมสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่เกี่ยวของ
- แผนงาน/
โครงการมีผลการ
ดําเนินงานยังไม
บรรลุวัตถุประสงค
- การดําเนิน
กิจกรรมยังไม
เปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กาํ หนด
ไว

1. กําหนดหลักเกณฑการ
จัดทําแผนประจําปของจังหวัด
โดยใหเจาภาพหลักของ
ประเด็นยุทธศาสตรถือปฏิบัติ
ดังนี้
1.1 หนวยงานหลักจัด
ประชุม พิจารณาแผนงาน/
โครงการของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของใหสามารถ
ตอบสนองตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตรและพิจารณากรอบ
เวลา เริ่มตนจนถึงสิ้นสุด
โครงการใหสอดคลองกัน
1.2 ในทุกแผนงาน
โครงการ ตองมีคณะที่ปรึกษา
ติดตามประเมินผล และ
กําหนดใหเจาภาพหลักรายงาน
ผลการติดตามให
คณะกรรมการบริหารงาน

- สนง.
พัฒนาชุมชน
จ. ลําพูน
- สนง.
พาณิชย
จ. ลําพูน
- สนง.
อุตสาหกรรม
จ. ลําพูน

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ไมเปนไปตาม
เปาหมาย

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.
ทราบเปนรายไตรมาส
2. การจัดทําแผนการจัดซื้อ
จัดจางใหสอดคลองกับ
แผนการใชจา ยงบประมาณ
ของแตละหนวยงานทีไ่ ดรับ
งบประมาณ เพื่อใหจังหวัด
สามารถกํากับควบคุม
การจัดซื้อจัดจางใหเปนไป
ตามแผน
3. ควรมีการประชุมหารือ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการโครงการ

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
เมืองเกษตรสีเขียว
(Green Agricultural
City
สรางมูลคาการเกษตรให
มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยและมูลคาสูง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
เมืองเกษตรสีเขียว
(Green Agricultural
City
แผนงานยุทธศาสตรสราง
ความมั่นคงและลดความ
เหลื่อมล้ําทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
โครงการสงเสริมการ
ดําเนินงานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
กิจกรรมสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรม
ยังไมเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว

แตงตั้งคณะทํางานติดตาม
และแกไขปญหาการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 3 เมืองเกษตร
สีเขียว

กิจกรรมการควบคุมที่
กําหนดไวมีการปฏิบัติ
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยง
ไดเพียงพอ

-

-

สนง. เกษตร
และสหกรณ
จ. ลําพูน

เจาหนาที่ใหบริการ
เกษตรกรมีงาน
รับผิดชอบหลาย
หนาที่

ติดตามประเมินผลทุก
4 เดือน

การควบคุมที่มีอยูสามารถ
ขจัดความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ

-

-

สนง. ประมง
จ. ลําพูน

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- แผนพัฒนาจังหวัด
ไมเสร็จตาม
กําหนดเวลา
- แผนพัฒนาจังหวัด
ไมสะทอนปญหา
ความตองการครบ
ทุกดานของจังหวัด
- แผนปฏิบัติราชการ

- มีการวิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาหรือความ
จําเปนของแผนงาน/โครงการ
- มีการทบทวนแผนงาน/
โครงการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด

กิจกรรมการควบคุมที่
กําหนดไวมีการปฏิบัติ
สามารถลดความเสี่ยงได
ในระดับหนึ่งแตไม
เพียงพอ

- แผนพัฒนา
จังหวัดไมเสร็จตาม
กําหนดเวลา
- แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
ของจังหวัด และคํา
ของบประมาณของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด

1. กําหนดหลักเกณฑการ
จัดทําแผนประจําปของจังหวัด
โดยใหเจาภาพหลักของ
ประเด็นยุทธศาสตรถือปฏิบัติ
ดังนี้
1.1 หนวยงานหลักจัด
ประชุม พิจารณาแผนงาน/
โครงการของหนวยงานที่

โครงการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาพืน้ ที่และเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน้ํารวมทัง้
สงเสริมอาชีพดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ
แผนงานยุทธศาสตรสราง
ความมั่นคงและลดความ
เหลื่อมล้ําทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
เมืองเกษตรสีเขียว
(Green Agricultural
City
สรางมูลคาการเกษตรให
มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยและมูลคาสูง

- สนง.
เกษตรและ
สหกรณ
จ. ลําพูน
- สนง.
เกษตร
จ. ลําพูน
- สนง.

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประจําปของจังหวัด
และคําขอ
งบประมาณของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด
ไมสามารถ
แกปญหา/ความ
ตองการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด
- การเบิกจาย
งบประมาณ
ดานยุทธศาสตร
ไมเปนไป
ตามเปาหมาย

- มีการสรุปการติดตาม
ความกาวหนาแผนงาน/
โครงการ
- มีการประชุมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ

ไมสามารถ
แกปญหา/ความ
ตองการตาม
แผนพัฒนาจังหวัด

เกี่ยวของใหสามารถตอบสนอง สาธารณสุข
ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตรและ จ. ลําพูน
พิจารณากรอบเวลา เริ่มตน
จนถึงสิ้นสุดโครงการให
สอดคลองกัน
1.2 ในทุกแผนงานโครงการ
ตองมีคณะที่ปรึกษา ติดตาม
ประเมินผล และกําหนดให
เจาภาพหลักรายงานผลการ
ติดตามใหคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ. ทราบเปนราย
ไตรมาส
2. การจัดทําแผนการจัดซื้อ
จัดจางใหสอดคลองกับ
แผนการใชจา ยงบประมาณ
ของแตละหนวยงานทีไ่ ดรับ
งบประมาณ เพื่อใหจังหวัด
สามารถกํากับควบคุมการ

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เกษตรกรไมให
ความสําคัญ
เมืองเกษตรสีเขียว
เทาที่ควร
(Green Agricultural
City
โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแกไข
ปญหาที่ดนิ ทํากินของ
เกษตรกรกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาอาชีพ
ประมง
วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมและพัฒนา
อาชีพดานประมงแก
ประชาชนและเกษตรกร

ติดตามประเมินผลทุก
4 เดือน

การควบคุมที่มีอยูสามารถ
ขจัดความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ

-

จัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามแผน
3. ควรมีการประชุมหารือ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการโครงการ
สนง. ประมง
จ. ลําพูน

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการไม
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัดที่
เกี่ยวของ
- แผนงาน/โครงการ
มีผลการดําเนินงาน
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

- มีการวิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาหรือความ
จําเปนของแผนงาน/โครงการ
- มีการทบทวนแผนงาน/
โครงการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัดและแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด
- มีการสรุปการติดตาม
ความกาวหนา
แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยูสามารถลด
ความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

- ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการ
ไมสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่เกี่ยวของ
- แผนงาน/
โครงการมีผลการ
ดําเนินงานยังไม
บรรลุวัตถุประสงค

ผูยากไรทไี่ ดรับการ
จัดสรรที่ดินทํากินจาก
ภาครัฐอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย
- เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
สรางรายได รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูใหดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
เมืองจุดหมายปลายทาง
แหงการทองเที่ยวเชิง
ประสบการณวัฒนธรรม
(Cultural Experience
Destination
สรางมูลคาเพิ่มและ
กระจายรายไดจากการ
ทองเที่ยวในจังหวัดลําพูน
บนฐานวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืน

1. กําหนดหลักเกณฑการ
แขวงทาง
จัดทําแผนประจําปของจังหวัด หลวงลําพูน
โดยใหเจาภาพหลักของ
ประเด็นยุทธศาสตรถือปฏิบัติ
ดังนี้
1.1 หนวยงานหลักจัดประชุม
พิจารณาแผนงาน/โครงการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของให
สามารถตอบสนองตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรและ
พิจารณากรอบเวลา เริ่มตน

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- การดําเนินงานไม
เปนไปตามแผนงาน
- การติดตาม
ประเมินผล
โครงการ
ไมตอเนื่อง
- การเบิกจาย
งบประมาณ
ดานยุทธศาสตร
ไมเปนไป
ตามเปาหมาย

- มีการประชุมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ

- หนวยงานยังไมมี
การบูรณาการการ
ทํางาน

จนถึงสิ้นสุดโครงการให
สอดคลองกัน
1.2 ในทุกแผนงานโครงการ
ตองมีคณะที่ปรึกษา ติดตาม
ประเมินผล และกําหนดให
เจาภาพหลักรายงานผลการ
ติดตามใหคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ. ทราบเปนราย
ไตรมาส
2. การจัดทําแผนการจัดซื้อจัด
จางใหสอดคลองกับแผนการใช
จายงบประมาณของแตละ
หนวยงานที่ไดรบั งบประมาณ
เพื่อใหจังหวัดสามารถกํากับ
ควบคุมการจัดซื้อจัดจางให
เปนไปตามแผน
3. ควรมีการประชุมหารือ
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
เมืองจุดหมายปลายทาง
แหงการทองเที่ยวเชิง
ประสบการณวัฒนธรรม
(Cultural Experience
Destination
กลุมยุทธศาสตรและเฝา
ระวังทางวัฒนธรรม
การวางแผนยุทธศาสตร
และการผลักดัน
ยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติ (แผนงานโครงการ
งบพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะและ

1. การบูรณาการ
การทํางานรวมกัน
2. การบริหารจัดการ
งบประมาณ
3. ประสิทธิภาพของ
บุคลากร
4. ไมมีขอมูลรองรับ
การวางแผนงาน
โครงการลวงหนา
โดยเฉพาะขอมูลดาน
การประชาคม/
ประชาพิจารณ

1. แตงตั้งคณะทํางานแบบ
บูรณาการ
2. ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นวางแผนการ
ทํางานลวงหนา รายป
ราย 2 ป และ ราย 5 ป

เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารจัดการโครงการ
การควบคุมที่มีอยูสามารถ แผนยุทธศาสตร
ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนความ
ขจัดความเสี่ยงไดในระดับ อาจเปลี่ยนแปลงไป คิดเห็นวางแผนการลวงหนา
หนึ่ง แตยังไมสามารถขจัด ตามสถานการณ
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ความเสี่ยงไดทั้งหมด
ดานเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ไมอาจ
คาดการณได เชน
การเกิดสถานการณ
Covid-19 ทําให
การดําเนินงานไม
เปนไปตามแผนทาง
วางไว

สนง.
วัฒนธรรม
จ. ลําพูน

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการไม
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัดที่
เกี่ยวของ
- แผนงาน/โครงการ
มีผลการดําเนินงาน
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
- การดําเนินงานไม
เปนไปตามแผนงาน
- การติดตาม
ประเมินผลโครงการ
ไมตอเนื่อง

- มีการวิเคราะหและสรุป
ประเด็นปญหาหรือความ
จําเปนของแผนงาน/โครงการ
- มีการทบทวนแผนงาน/
โครงการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด
- มีการสรุปการติดตาม
ความกาวหนาแผนงาน/
โครงการ
- มีการประชุมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ

กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยูสามารถลด
ความเสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

- ตัวชี้วัดของ
แผนงาน/โครงการ
ไมสอดคลองกับ
ตัวชี้วัดตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด
ที่เกี่ยวของ
- แผนงาน/
โครงการมีผลการ
ดําเนินงานยังไม
บรรลุวัตถุประสงค
- หนวยงานยังไมมี
การบูรณาการการ
ทํางาน

1. กําหนดหลักเกณฑ
การจัดทําแผนประจําปของ
จังหวัด โดยใหเจาภาพหลัก
ของประเด็นยุทธศาสตรถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
1.1 หนวยงานหลักจัดประชุม
พิจารณาแผนงาน/โครงการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของให
สามารถตอบสนองตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตรและ
พิจารณากรอบเวลา เริ่มตน
จนถึงสิ้นสุดโครงการให
สอดคลองกัน
1.2 ในทุกแผนงานโครงการ
ตองมีคณะที่ปรึกษา ติดตาม
ประเมินผล และกําหนดให

- ที่ทําการ
ปกครอง
จ. ลําพูน
- สนง.
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย
จ.ลําพูน
- สนง.
คุมประพฤติ
จ. ลําพูน
- สนง. จัดหา
งาน จ. ลําพูน

วัฒนธรรม รวมทั้งงานที่
ไดรับมอบหมายเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
เมืองแหงคุณภาพชีวิต
(Quality of Life
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในจังหวัด
ลําพูน อยางเทาเทียม

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
เมืองแหงคุณภาพชีวิต
(Quality of Life
วัตถุประสงค
- การจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด
- การจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและ
คําของบประมาณของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด
- การบูรณาการและ
เชื่อมโยงแผนในทุกระดับ
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติใน
พื้นที่

1. เนื่องจากที่ผานมา
มีปจจัยภายนอกที่ไม
สามารถควบคุมได
เชน การแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ทําให
การดําเนินการ
โครงการตาง ๆ ไม
สามารถดําเนินการ
ตามแผนงานที่วางไว
หรือแผนงาน
หยุดชะงัก
2. โครงการบาง
โครงการที่ขอรับ

1. มีแผนและกรอบระยะเวลา การควบคุมภายในระดับ
ที่ชัดเจนในการจัดทํา
หนึ่งแตยังไมบรรลุ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
วัตถุประสงค
จังหวัด และแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปรวมทั้ง
มอบหมายเจาหนาที่ในการ
จัดทําแผนที่ชดั เจนไวลวงหนา
2. มีการติดตามและกํากับ
ดูแลการจัดทําแผนฯ ใหเปน
ตามกรอบเวลา
3. มีการเตรียมตัวจัดทําแผนฯ
ลวงหนาในสวนของเนื้อหาที่
จัดทําได เชน รูปแบบรูปเลม
ขอมูลทั่วไปของจังหวัด

เนื่องจากขอมูลใน
การจัดทําแผนฯ มี
จํานวนมากอาจทํา
ใหการรวบรวม
ขอมูลตองใช
ระยะเวลา อาจทํา
ใหการจัดทําแผนฯ
มีความลาชา
ไมเปนไปตามเวลา
ที่กําหนด

เจาภาพหลักรายงานผลการ
ติดตามใหคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ. ทราบเปน
รายไตรมาส
จัดทําปฏิทินการดําเนินการที่ สํานักงาน
ชัดเจนหากมีขอติดขัดประการ จังหวัดลําพูน
ใดใหรายงานตอผูบงั คับบัญชา
เพื่อแกไขปญหาไดทันทวงที

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประสานและปฏิบตั ิตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุม
จังหวัด และแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําป

งบประมาณจาก
จังหวัด ยังไมสามารถ
ตอบสนองความ
ตองการ/แกไขปญหา
ในเชิงพื้นที่
3. หากมีการ
โอนยายผูรับผิดชอบ
อาจทําใหงานไม
สามารถขับเคลื่อน
ตอไปได

4. มีการประสานติดตาม
หนวยงาน กอนถึงกําหนดสง
ขอมูลโครงการที่ปรับปรุง
ลาสุดใหสาํ นักงานจังหวัด
ลําพูน กรณีหากหนวยงานมี
ขอขัดของที่อาจทําใหสงขอมูล
โครงการลาชา สามารถให
คําแนะนํา/ปรึกษาเพื่อสง
ขอมูลโครงการไดตาม
กําหนดเวลา
5. มีการแบงงานใหทาํ โดยให
ทํางานเปนคู หากมีบุคคลใด
บุคคลหนึ่งยาย หรือไม
สามารถปฏิบัติงานได งานใน
ภารกิจนั้น ๆ ก็ยังสามารถ
ขับเคลื่อนงานตอไปได

(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของ
หนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ านตอง
ศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม และเขารวม
การอบรมศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม เพื่อสามารถ
นํามาปฏิบัตไิ ดอยาง
ถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนด

สวนที่เกี่ยวของ
ยังสงเอกสารไมตรง
ตามระยะเวลาที่
กําหนดและไม
จัดสงรายงานผล
การดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
เมืองแหงคุณภาพชีวิต
(Quality of Life
งานติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
ดําเนินงาน
วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการใหถูกตอง
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

- หนวยงานภายใน หัวหนาตองใหความสําคัญตอ
การติดตามและประเมินผล
ไมสงเอกสาร
ของหนวยงานตนเอง
ครบถวน/ตามวัน
และเวลาที่กาํ หนด
- ผูจัดทํารายงานไมมี
ความรูความเขาใจ
ในลักษณะของงาน
ที่ติดตาม จึงทําให
ไมสามารถรายงาน
ผลได
- การสับเปลี่ยน
หนาที่ความ
รับผิดชอบ
การโอนยาย ซึ่ง
หัวหนาไมได
มอบหมายงานที่
เจาหนาที่ทา นอื่น
รับผิดชอบแทน

- ทําหนังสือแจงทุกสวน
- อบจ.ลําพูน
ตรวจสอบขอมูลรายละเอียด - อบต.ทุงหัว
ชาง
ในแผนการดําเนินงาน
และจัดสงขอมูลตามระยะเวลา
ที่กําหนด
- ใชวิธีการเชิงรุกโดยนําระบบ
Internet มาปฏิบัตงิ านรวมทั้ง
โทรศัพทหรือสอบถามและ
ประสานงานเพื่อใหไดขอมูลมา
จัดทําตอไป

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจหลัก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดานความมั่นคง
1. ดานการดําเนินการรับตัวผูตอ งขัง
- เพื่อใหมีการกําหนดแนวทางการ
ควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เหมาะสม
เกิดประสิทธิผลตอการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

- เนื่องจากมีการตรา
กฎหมายแมบทขึ้นใหม
จึงมีการออกกฎ ระเบียบ
ในลําดับรองลงมา ที่
จะตองทําการศึกษา
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น

- ดําเนินการปรับปรุงจัดทํา - การควบคุมที่มีอยู
คูมือสําหรับการปฏิบัติงาน สามารถขจัดความ
ใหแกเจาหนาที่โดยเฉพาะ เสีย่ งไดอยางพอเพียง
สวนและฝายงานที่ตอง
ปฏิบัติงานโดยตรง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

2. ดานการจําแนกลักษณะผูตองขัง
- เพื่อใหมีขอมูลผูตองขังรายบุคคล
ถูกตองเหมาะสม ครบถวน เปน
ปจจุบนั และสามารถใชขอมูลที่มีอยู
ใหเปนประโยชนในการควบคุม
อบรม แกไข และพัฒนาพฤตินสิ ัย
ผูตองขังตอไป

- การประสานความ
รวมมือกับหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมยัง
ไมมีประสิทธิภาพ

- แตงตั้งคณะกรรมการ
- การควบคุมที่มีอยู
จําแนกฯ ใหเพียงพอ ตาม สามารถขจัดความ
ระเบียบการจําแนก ติดตอ เสีย่ งไดอยางพอเพียง
ประสานงานกับ คกก.
ลวงหนา เพื่อความสะดวก
ในการดําเนินงานการ
พิจารณารวมกัน ตามวันและ
เวลาที่เหมาะสม

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

-2(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

3. ดานการดําเนินการควบคุม
ผูตองขังภายในเรือนจํา
- เพื่อปองกันความเสียหาย หรือ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ควบคุมผูตองขังภายในเรือนจํา

- ความแออัดของจํานวน
ผูตองขังอาจทําใหเกิดการ
กระทบกระทั่งกันเปนเหตุ
ใหเกิดเหตุวิวาท

- ขอสนับสนุนอัตรากําลังไป - การควบคุมที่มีอยูไม
กรมราชทัณฑ และเรือนจํา เพียงพอ ยังมีความ
เสี่ยง
ภายในเขต 5
- มีการจัดวางกําลัง
เจาหนาที่ในพืน้ ที่หรือจุดที่มี
ความเสี่ยงตอการแหกหัก
หลบหนีอยางเขมขน
- จัดเจาหนาทีป่ ฏิบัติหนาที่
รักษาการณปอมภายนอก
(ปอมสูง โดยผ ลัดเปลี่ยน
หมุนเวียน เพื่อแกปญหา
การขาดอัตรากําลัง

- เนื่องจากในภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบันทีต่ กต่ํา
ทําใหมีผูกระทําผิดกฎหมาย
เพิ่มมากขึ้นสงผลกระทบให
ผูตองขังในเรือนจํายังคงมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น

- มีการกําหนดมาตรการใน เรือนจําจังหวัด
การควบคุมผูตองขัง
ลําพูน
เพื่อใหเจาหนาที่ถือปฏิบัติ
อยางเครงครัด
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ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4. ดานการดําเนินการควบคุม
ผูตองขังไปศาล
- เพื่อใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการควบคุม
ผูตองขังไปศาลโดยเครงครัด ทั้งนี้
เพื่อปองกันความเสียหายหรือความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

- การกอเหตุรายของ
ผูตองขัง การชิงตัว สภาพ
อาวุธ และเครื่องกระสุน
ชํารุด
- การประสานงานกับ
เจาหนาที่ในสวนที่
เกี่ยวของยังไมดีเทาที่ควร

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

- กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติ - การควบคุมที่มีอยู
ตามกฎหมาย ระเบียบ
สามารถขจัดความ
ขอบังคับและหนังสือสั่งการ เสีย่ งไดอยางพอเพียง
ที่เกี่ยวของ
- มีการอบรมเจาหนาที่ใหมี
ความรูและทักษะในการใช
อาวุธในการตรวจคน
- มีการตรวจสอบซอมแซม
เครื่องพันธนาการสม่าํ เสมอ
ตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของใหถูกตอง
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
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รับผิดชอบ

- กําหนดพื้นที่การควบคุม
และกําหนดอาณาเขตการ
ทํางานอยางชัดเจน
- นับยอดผูตองขังอยาง
สม่ําเสมอ มีการตรวจคนตัว
ผูตองขังกอนขึ้นเรือนนอน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

- ผูตองขังมีโอกาสหลบหนี

- กําหนดพื้นที่การควบคุม
และกําหนดอาณาเขตการ
ทํางานอยางชัดเจน
- นับยอดผูตองขังอยาง
สม่ําเสมอ
- จัดเจาหนาที่ระดับ
ผูบังคับบัญชาตรวจกอง
งานจายนอก

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

5. ดานการดําเนินการควบคุม
ผูตองขังออกทํางานภายนอกเรือนจํา
หรือเรือนจําชั่วคราว
- เพื่อใหมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
ตอการควบคุมผูตองขังที่เรือนจํา
ชั่วคราวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปองกันการหลบหนี
ของผูตองขัง

- ผูตองขังมีโอกาส
หลบหนีตลอดเวลา
- การสงมอบสิ่งของ
ตองหามใหกับผูตองขัง
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ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
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6. ดานการดําเนินการควบคุม
ผูตองขังไปโรงพยาบาลหรือรักษาตัว
ที่โรงพยาบาล
- เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และมาตรการที่กําหนด โดยมีการ
วางแผนเกี่ยวกับการควบคุมผูตอ งขัง
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนํา
ผูตองขังไปรักษาตัวนอกเรือนจํา

- เจาหนาที่ละเลยไม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- การหลบหนีจากการ
ควบคุมเนื่องจากการผอน
ปรนเครื่องพันธนาการ

- ประสานกับบุคลากรหรือ
เจาหนาที่ภายในเรือนจํา
อยางตอเนื่อง
- ขอสนับสนุนอุปกรณ
การแพทยจากกรม
ราชทัณฑและองคกร
ภายนอก
- ขอเพิ่มอัตรากําลัง
เจาหนาที่จากกรมราชทัณฑ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

- ผูตองขังมีโอกาสหลบหนี
ตลอดเวลา

- กําหนดพื้นที่การควบคุม
และกําหนดอาณาเขตการ
ทํางานอยางชัดเจน
- จัดเจาหนาที่ระดับ
ผูบังคับบัญชาตรวจอยาง
สม่ําเสมอ

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน
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7. ดานการดําเนินการเลื่อนและลด
ชั้นผูตองขัง
- เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเลื่อน
ชั้นและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กรม
ราชทัณฑกาํ หนดอยางถูกตอง

- เครื่องมือ เครื่องใชและ
วัสดุอุปกรณ ในการเก็บ
รวบรวมสถิติและบันทึก
ขอมูล มีไมเพียงพอ

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

- จัดหา จัดสรรงบประมาณ - การควบคุมที่มีอยู
สําหรับเครื่องมือ เครื่องใช สามารถขจัดความ
เสีย่ งไดอยางพอเพียง
และวัสดุอุปกรณ ในการ
เก็บรวบรวมสถิติและบันทึก
ขอมูล ใหเพียงพอ
- ฝกอบรมเจาหนาที่มีการ
หมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหเกิดความชํานาญใน
งานเฉพาะดาน
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8. ดานการดําเนินการพัฒนาพฤติ
นิสัย
- เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการแกไข
พัฒนาพฤตินิสยั ของผูตองขังเปนไป
อยางเหมาะสมสอดคลองกับนโยบาย
ของรัฐบาลและกรมฯ ตลอดจน
ขอกําหนดมาตรฐานขัน้ ต่ําสําหรับ
ปฏิบัติตอผูตองขังขององคการ
สหประชาชาติ ซึ่งทําใหการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูตองขังดีขึ้น

- ผูตองขังยังมีพฤติกรรม
แบบเดิมหากวาอยูหาง
จากการควบคุม
- สภาพความเปนอยูที่
แออัดทําเกิดความเครียด
การสั่งสอนอบรมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงความคิดจึง
ทําไดยาก

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

- มีระบบการจําแนกที่มี
การควบคุมที่มีอยู
ประสิทธิภาพทําใหรูจัก
สามารถขจัดความ
อุปนิสัย ภูมิหลังของผูอยูใน เสี่ยงไดอยางพอเพียง
การควบคุม
- มีการอบรมที่เหมาะสมกับ
แตละคน
- สงเสริมการมีงานทํา
ภายหลังพนโทษ
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9. ดานการเตรียมความพรอมใหกับ ขาดแคลนทรัพยากร
- ขอสนับสนุนอัตรากําลังไป
ผูตองขังกอนปลอย
บุคคลในการประสานงาน กรมราชทัณฑ และเรือนจํา
- เพื่อใหผูตองขังทุกคนไดรับการ
เพื่อการสงเคราะห
ภายในเขต 5
เตรียมความพรอมในดานตางๆ ที่
จําเปนตอการดําเนินชีวิตภายหลังพน
โทษ และปองกันการกระทําผิดซ้ํา
ของผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัวเปน
การสรางความเชื่อมัน่ ใหกับสังคม

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

10. ดานการปองกันและปราบปราม
การแพรระบาดของยาเสพติดใน
เรือนจํา
- เพื่อเปนการสนองนโยบายกรม
ราชทัณฑในดานการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและ
โทรศัพทมือถือในเรือนจํา

- อัตรากําลังเจาหนาที่ไม
เพียงพอในการกํากับดูแล
พฤติกรรมผูตองขังได
อยางทั่วถึง

- วางมาตรการ การควบคุม การควบคุมที่มีอยู
ผูตองขังรายสําคัญที่มีสวน สามารถขจัดความ
เกี่ยวของกับยาเสพติด
เสี่ยงไดอยางพอเพียง
- ติดตั้งกลองวงจรปดใน
บริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ตอการลักลอบซุกซอน
สิ่งของตองหามและควบคุม
พฤติกรรมของผูตองขัง

- บุคลากรยังขาดทักษะและ - ทําการสํารวจ ตรวจสอบ เรือนจําจังหวัด
ขาดองคความรูที่เหมาะสม ขอมูลผูตองขังที่เขาเกณฑ ลําพูน
กับสถานการณปจจุบัน
อยางสม่ําเสมอ
-ปรับโครงสรางหลักสูตร
โครงการอบรมตางๆ ใหเขา
กับสถานการณปจจุบัน

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน
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วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

11. ดานการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับ
- เพื่อกําหนดแนวทางการควบคุม
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับที่เหมาะสม ใหเกิด
ประสิทธิผลตอการดําเนินงานของ
เรือนจําอยางเครงครัด

- เจาหนาที่ และผูตองขัง
ยังไมสามารถปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับไดอยางถูกตอง

- ดําเนินการจัดทําคูมือ
กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ เผยแพรให
เจาหนาที่และผูตองขัง
ทราบ
- ประกาศหลักเกณฑการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการให
เจาหนาที่ทราบ และถือ
ปฏิบัติโดยเครงครัด
- กําหนดมาตรการ กําชับ
กํากับ ดูแลในการปฏิบัติ
หนาที่ราชการอยาง
เครงครัด
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

12. ดานการจัดเก็บขอมูลผูตองขัง
ดวยคอมพิวเตอร
- เพื่อการจัดเก็บ และการบริหาร
ระบบขอมูลผูตองขังดวยระบบ
คอมพิวเตอรเปนการปองกันขอมูล
จากการทําลาย จากระเบียบของทาง
ราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุด

- การทํางานของระบบ
การรับ-สง ขอมูลของ
ระบบเครือขายยังมีความ
ลาชาในบางชวงเวลา
- การลงขอมูลผูตองขัง
อาจมีความเสี่ยงผิดพลาด
ในการลงขอมูลเนื่องจาก
จํานวนขอมูลมีปริมาณที่
มากขึ้น

- การมอบหมายหนาที่
เฉพาะสําหรับเจาหนาทีผ่ ู
จัดเก็บและบันทึกขอมูล
ผูตองขัง ไดอยางละเอียด
ครบถวนถูกตอง

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

13. ดานการควบคุมผูตองขังยาย
เรือนจํา
- เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบที่กรม
ราชทัณฑกาํ หนด

- กรณีการยายผูตองขัง
ตามคําสัง่ ศาลในบางครั้ง
มีความเรงดวน อาจเกิดมี
ความผิดพลาดในการ
วางแผนในการดําเนินการ
- ขาดการประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

มีการกําชับ กํากับดูแล
เจาหนาที่ผปู ฏิบัติให
ความสําคัญระมัดระวังใน
การยายผูตองขัง และตอง
ปฏิบัติตามคําสัง่ และ
ระเบียบกรมฯ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

-11(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
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ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
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ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

14. ดานการควบคุมผูตองขังทีท่ ัณฑ
สถานเปดหรือเรือนจําชัว่ คราว
- เพื่อใหการปฏิบัติเหมาะสมตอการ
ควบคุมผูตองขังมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อปองกันการหลบหนี

จํานวนเจาหนาที่ไม
เพียงพอตอการควบคุม
ผูตองขัง สภาพพืน้ ที่และ
อาณาเขตมีความเสี่ยงตอ
การหลบหนี

- มีการกําหนดพื้นที่การ
ควบคุมและกําหนดอาณา
เขตการทํางานอยางชัดเจน
- นับยอดผูตองขังอยาง
สม่ําเสมอ
- มีการตรวจคนตัวผูตองขัง
กอนและหลังการทํางาน
และควบคุมอยางใกลชิด
15. ดานการเตรียมความพรอม
- สังคมภายนอกไม
- จัดโปรแกรมการอบรมฯที่
ใหกับผูตองขังในศูนยเตรียมการ
ยอมรับผูเคยกระทํา
เหมาะสมกับวิชาชีพ ผตข.
ปลดปลอย
ความผิด
ภายหลังพนโทษ
- เพื่อใหผูตองขังทุกคนไดรับการ
- อุปนิสัยความเคยชิน
- จัดหาสถานที่และอุปกรณ
เตรียมความพรอมในดานตางๆ ที่
ของผูตองขังที่ยังมีนิสยั รัก ใหเหมาะสมกับกิจกรรม
จําเปนตอการดําเนินชีวิตภายหลังพน สบายไมมีความอดทนตอ
โทษ และปองกันการกระทําผิดซ้ํา
ความยากลําบาก
ของผูตองขังที่จะไดรบั การปลอยตัว
เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับ
สังคม

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง
แลว

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน
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ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การกําหนดมาตรการตางๆ
ภายในเรือนจํา กําชับ
กํากับ ดูแลในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด
ไว
17. ดานการดําเนินการฝกวิชาชีพ - สถานที่เก็บรักษา
- มีระบบการรายงาน
วัตถุประสงค
เครื่องมืออุปกรณตางๆไม ซอมแซมบํารุงของเครื่องมือ
- เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการ เหมาะสม
และอุปกรณการฝกวิชาชีพ
จัดซื้อ จัดจาง และการบริหาร
- ผูตองขังขาดความรู
- มีสถานที่เก็บรักษา
ทรัพยสินมีความโปรงใสและเปนไป ความเขาใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือและอุปกรณให
ตามระเบียบของทางราชการ มีการ เครื่องมือ อุปกรณ
เหมาะสม
วางแผนเกี่ยวกับการฝกวิชาชีพใน
- มีการซอมบํารุงรักษา
ดานตางๆ การจัดหางาน ตลอดจน
เครื่องมือตามกําหนดเวลา
การดูแล รักษาทรัพยสนิ ของเรือนจํา
ตามลักษณะของคูมือการใช
ใหเปนไปดวยความเหมาะสม และมี
เครื่องมือในแตละประเภท
การใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

- การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

16. การบริหารจัดการเรือนจํา
วัตถุประสงค
- เพื่อกํากับการดูแล บริหารจัดการ
เรือนจํา รวมถึงกิจการ งานการ
ควบคุม

แนวทางที่กําหนดยังไม
สามารถปฏิบัติไดดี
เทาที่ควร

-13(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

18. ดานการใหการศึกษาและ
พัฒนาจิตใจ
- เพื่อพัฒนาระบบงานการศึกษา
และพัฒนาจิตใจผูตองขังใหบรรลุ
เปาหมายตามนโยบายกรมฯ รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรทางดานการ
แกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหมี
ศักยภาพและเพียงพอ
- เพื่อใหผูตองขังไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมีวิชาชีพที่สอดคลอง
กับตลาดแรงงาน มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถดํารงชีวิตอยูใ น
สังคมภายนอกไดอยางปกติสุข

- เวลาเรียนกับการฝก
อาชีพของผูตองขัง
ไมสัมพันธกัน
- อุปกรณสําหรับการจัด
การศึกษาไมเพียงพอ
ตอการเรียนการสอน
- ความรูความสามารถ
ของเจาหนาที่กับสาขา
ที่จัดสอนยังไมเพียงพอ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

- จัดทําตารางการจัดการ
เรียนการสอนใหควบคูกับ
ตารางเวลาของผูตองขัง
- สงเสริม สนับสนุน
อุปกรณการเรียนที่มีอยู
ตามกฎระเบียบของ
กรมราชทัณฑ
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การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
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19. ดานการดําเนินการดูแลสุขภาพ
อนามัยผูตองขัง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูตองขังไดรับการบริการ
ดานสาธารณสุขที่ครอบคลุม
ทั้ง 4 ดาน ที่ไดมาตรฐาน และ
ประสิทธิภาพตามสิทธิ์อันพึงได
เพื่อใหการบริหารดาน
การสาธารณสุขเปนไปอยางมี
ประสิทธิผลและเกิดประโยชนสงู สุด

- บุคลากรทางการแพทย
ของเรือนจําเปนเพศหญิง
ทําใหการใหบริการแก
ผูปวยไมมีความปลอดภัย
เทาที่ควร
- ผูตองขังสวนใหญยังมี
พฤติกรรมที่มีผลตอ
สุขภาพที่ไมเหมาะสม
- ผูตองขังขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพอนามัย

- จัดสรางสถานทีต่ รวจ
รักษาภายในเรือนจําใหเปน
สัดสวนและมัน่ คงปลอดภัย
มากขึ้น มีการประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
อนามัยผูตองขังทุกเชา
ภายหลังเคารพธงชาติ
ดําเนินการจัดทําคูมือ
เผยแพรความรูรวมทั้งคูมือ
การปฏิบัติงาน
- มีกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สุขภาพโดยใชรปู แบบตางๆ
แกผูตองขังทุกกลุม
(ตั้งแตแรกรับตัว/กอน
พนโทษ ตามกลุมเปาหมาย

- การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

- เนื่องจากสถานการณแพร
ระบาดโรคโควิด-19 ยังคง
ระบาดอยางตอเนื่อง
เรือนจําฯ จึงตองเฝาระวัง
อยูตลอดเวลา เพื่อเปนการ
ปองกันการแพรระบาดใน
เรือนจําฯ

- ตรวจสุขภาพแรกรับ
เรือนจําจังหวัด
เพื่อแยกผูปวยโรคติดตอ
ลําพูน
ปองกันการระบาด
คัดกรองผูปวยที่มีโรค
เขาระบบรักษา
- ตรวจคัดกรองโรคติดตอ
โรคไมติดตอ
- พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
พยาบาล และสงเสริม
พัฒนา อสรจ.
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- กําชับเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
หนาที่โดยยึดหลักความ
ถูกตองตามระเบียบ/
กฎหมาย
- หามมิใหมีการรับสินบน
หรือแอบอางวาจะชวย
1. ประสานความรวมมือกับ
หนวยงาน หรือองคกรที่
เกี่ยวของ โดยการจัด
ประชุมหรือลงพื้นที่
ตรวจสอบขอเท็จจริงเพื่อ
ประกอบการพิจารณาแกไข
ปญหาใหเปนที่ยุติ
2.ติดตามเรงรัดการ
ดําเนินการของหนวยงานที่
เกี่ยวของทางโทรศัพทและ
ทางหนังสือราชการ

การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอ

-

-

สํานักงาน
จังหวัดลําพูน

มีการควบคุมภายใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุวัตถุประสงค

ไมสามารถแกไขเรื่อง
รองเรียนรองทุกขไดตาม
ตัวชี้วัดที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด ซึ่งกระทรวง
มหาดไทยจะมีการแจง
คาเปาหมายของตัวชี้วัดเปน
รายป

20. งานเรื่องรองเรียนเจาหนาที่ของ - การเรียกรับ
รัฐที่อยูในอํานาจของผูวา ราชการ
ผลประโยชนทุกประการ
จังหวัดลําพูน
ในการดําเนินการทางวินัย
ของขาราชการ
21. งานศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด
กิจกรรมแกไขเรื่องรองเรียน/รอง
ทุกขใหไดขอยุติตามตัวชี้วัดที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
วัตถุประสงค
เพื่อใหความเดือดรอนของประชาชน
ไดรับการแกไขปญหาอยางรวดเร็ว
และทันทวงที

ไมสามารถแกไขเรื่อง
รองเรียนรองทุกขไดตาม
ตัวชี้วัดที่
กระทรวงมหาดไทย
กําหนดสาเหตุเนื่องจาก
1.เรื่องรองเรียนรองทุกข
มีลักษณะเปนปญหาที่มี
ความซับซอน หรือ
เกี่ยวของกับหนวยงาน
องคกรภาคตางๆ
หลากหลาย
2.หนวยงานที่เกี่ยวของไม
สามารถรายงานผลการ
ดําเนินงานไดภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด

1. จัดประชุม
สํานักงาน
คณะกรรมการบริหารศูนย จังหวัดลําพูน
ดํารงธรรมจังหวัดลําพูน
และการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อน
การดําเนินงานศูนยดาํ รง
ธรรมจังหวัดลําพูนอยาง
ตอเนื่อง เพื่อติดตาม เรงรัด
และรวมกันพิจารณา
แนวทางใหความชวยเหลือ
ในการแกไขปญหา
2.จัดชุดปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เร็วเพื่อแกไข
ปญหารวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การดําเนินการดานกฎหมาย จัดทําสมุดควบคุมรายการ
หากมีการโอนยาย
และวันหมดอายุความ
ผูรับผิดชอบผูมารับงานตอ
อาจจะไมทราบงานคงคาง
ทั้งหมด
-

สํานักงาน
จังหวัดลําพูน

22. งานอํานวยการ
อํานวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน
และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัด

คดีหมดอายุความ

- จัดลําดับงานเรงดวน
การควบคุมภายในยัง
- วางแผนการทํางานให
ไมเพียงพอ
ทันเวลากอนหมดอายุความ

23. ดําเนินการสืบเสาะและพินจิ
ควบคุมและสอดสอง แกไขฟน ฟูและ
สงเคราะหผูกระทําผิดในชั้นกอนฟอง
ชั้นพิจารณาคดีของศาลและภายหลัง
ที่ศาลมีคําพิพากษารวมทั้ง
ดําเนินการเพื่อสรางความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท ตามกฎหมายวาดวย
การคุมประพฤติ
งานสืบเสาะและพินิจ
- สืบเสาะและพินิจ (มาตรา56
- ผูไดรับการพัก/ลดวันตองโทษ
จําคุก
- งานตรวจพิสูจน
วัตถุประสงค
- เพื่อควบคุมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานใหเปนตามมาตรฐาน

1. การฝกสอนงาน/การ
อบรมความรู/ฝกทักษะ
ตาม พรบ.คุมประพฤติ
พ.ศ. 2559 ยังไม
ครอบคลุมทั่วถึง
2. พนักงานคุมประพฤติมี
การปรับเปลี่ยน โยกยาย
บอย

1.จัดกิจกรรมอบรม การ
การควบคุมที่มีอยู
ปฏิบัติงานตาม พรบ.คุม
สามารถขจัดความ
ประพฤติ พ.ศ. 2559
เสี่ยงไดอยางพอเพียง
2.ผูปฏิบัติทราบการ
ดําเนินการตามคูมือ แนว
ปฏิบัติและขอกฎหมายที่
มีการเปลี่ยนแปลง
3.วางระบบการสอนงาน
และติดตามประเมินผล
เดือนละ 2 ครั้ง
4.หัวหนากลุมงานจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการปฏิบัติงานเดือนละ 1
ครั้ง
5. ลดขั้นตอนการทํางาน
และปรับปรุงการดําเนินการ

สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดลําพูน

-

-

สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดลําพูน

แหงชาติวาดวยการปฏิบัตงิ านคุม
ประพฤติ

24. งานสืบเสาะและตรวจพิสูจน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งปองกันการทุจริต
2. เพื่อใหมีการปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมาย
25. งานสืบเสาะขอเท็จจริง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจ
งานสืบเสาะและพินิจเปนไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัตงิ านตาม พรบ.
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และให

สืบเสาะและพินิจและตรวจ
พิสูจนใหเปนไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
ของกรมคุมประพฤติ มีการ
ฝกสอนงานใหพนักงาน
คุมประพฤติที่บรรจุใหม/
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในกลุมงาน
การทุจริตภายนอก มีการ เพิ่มการประชาสัมพันธและ การควบคุมภายในที่มี
แอบอางจาก
การปองกันการทุจริต
อยูสามารถขจัดความ
บุคคลภายนอก ใน
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
ขั้นตอนการประกันตัว
ตรวจพิสจู น
- การเสนอความเห็นของ
พนักงานคุมประพฤติใน
สํานวนคดี สวนนอยยังไม
สอดคลองกับคําพิพากษา
- พนักงานคุมประพฤติใน
กลุมงานสืบเสาะยังขาด

- หัวหนางานมีการติดตาม
ตรวจสอบสํานวนคดี ให
สามารถทํางานใหเปนไป
ตามมาตรฐานฯ และ
สอดคลองกับตัวชี้วัดของ
กรมคุมประพฤติ

การควบคุมภายในที่มี
อยูสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมภายในที่มี พนักงานเจาหนาที่ยังขาด
อยูสามารถลดความ ความเชี่ยวชาญในการ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง บริหารจัดการคดี
แตยังไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

- หัวหนางานกํากับดูแล
การทํางานของพนักงาน
เจาหนาที่อยางใกลชิด
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดเปนไปตามมาตรฐานฯ
- พนักงานเจาหนาที่
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสํานวนคดีของ
ตนเอง
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับพนักงานเจาหนาที่ ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการคดี

สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดลําพูน

ถูกตองตามกฎหมายและให
สอดคลองกับตัวชี้วัดของกรมคุม
ประพฤติ
- เพื่อใหพนักงานคุมประพฤติไดมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินงานสืบเสาะและพินจิ ให
เปนไปตามมาตรฐานที่กรมคุม
ประพฤติกําหนด
26. งานตรวจพิสูจน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจ
งานตรวจพิสูจนเปนไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตาม พรบ.คุม
ประพฤติ พ.ศ. 2559 และให
ถูกตองตามกฎหมาย

โอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนา
องคความรูทักษะที่
เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานดานการ
สืบเสาะและพินิจ

- การสอนงานจาก
พนักงานคุมประพฤติอาวุโส
และหัวหนากลุมงาน
- การเขารวมอบรมพัฒนา
ศักยภาพตามที่กรมคุม
ประพฤติจัด

- พนักงานเจาหนาที่ยัง
ขาดความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการคดี
- สํานวนคดีบางสํานวน
(สวนนอย สงรายงาน
ไมทันตามระยะเวลาที่
กําหนด

- หัวหนางานกํากับดูแล
การทํางานของพนักงาน
เจาหนาที่อยางใกลชิด
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดเปนไปตามมาตรฐานฯ
- พนักงานเจาหนาที่พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
สํานวนคดีของตนเอง
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับพนักงานเจาหนาที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการคดี
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

27. งานสืบเสาะขอเท็จจริงพักการ
ลงโทษ - ลดวันตองโทษจําคุก
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจ
งานสืบเสาะพัก-ลด เปนไปตาม
มาตรฐาน การปฏิบัตงิ านตาม พรบ.
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และให
ถูกตองตามกฎหมายและสอดคลอง
กับตัวชี้วัดของกรมคุมประพฤติ

- สํานวนคดีบางสํานวน
(สวนนอย ยังไมสามารถ
สงคดีไดทนั ตามกําหนด
ระยะเวลา

- หัวหนามีการตรวจสอบ
ระยะเวลาการสงรายงาน
และมีการแจงเตือน
พนักงานคุมประพฤติกอน
ครบกําหนดระยะเวลา
(45 วัน

การควบคุมภายในที่มี
อยูสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

28. การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารับการฟนฟูฯ ปฏิบตั ิตาม
แผนการฟนฟูฯ ที่คณะอนุกรรมการ
ฟนฟูฯ กําหนดและมีผลการพื้นฟูฯ
เปนที่นา พอใจของคณะอนุกรรมการ

- ผูเขารับการฟนฟูฯ แบบ
ไมควบคุมตัวสวนใหญไม
ปฏิบัติตามแผนการ
ฟนฟูฯ ทําใหมีผลการ
ฟนฟูฯ เปนที่นา พอใจ
นอย ซึ่งเกิดจากสาเหตุ
1. ยังคงมีผูเขารับการ

- บูรณาการการมีสวน
รวมกับอ.ส.ค. เครือขาย
ยุติธรรมชุมชน ผูนาํ ชุมชน
ในการติดตามผูเขารับการ
ฟนฟูฯ และรวมกันดูแล
แกไขฟนฟูผูเขารับการ
ฟนฟูฯ

การควบคุมภายในที่มี
อยูเพียงพอสามารถ
ลดความเสี่ยงไดดี
ระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคเนื่องจาก
สถานการณที่

- ปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับสถานการณ
โควิดที่ผา นมา ทําใหผูเขารับ
การฟนฟูฯ บางสวนไมมาฟง
คําวินิจฉัยและไมไปเขารับ
การบัดบัดตามแผนการ
ฟนฟูฯ อีกทั้งสถานทีบ่ ําบัด

- พนักงานเจาหนาที่
เสริมสรางองคความรูใหมี
ความเขมแข็ง
-

สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดลําพูน

- กรณีผูเขารับการฟนฟูฯ สํานักงานคุม
ที่มาฟงคําวินิจฉัยใหเนนย้าํ ประพฤติ
ถึงแผนการฟนฟูฯ และผล จังหวัดลําพูน
ที่จะไดรบั กรณีที่ปฏิบัติ
ตามแผนหรือกรณีที่ไม
ปฏิบัติตามแผน
- กรณีที่ไมมาฟงคําวินิจฉัย
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แบบควบคุมตัวมีจํานวน
จํากัดทําใหผูที่มีอาการติด
ไมไดเขารับการบําบัดตาม
อาการสงผลใหหวนกลับไป
เสพซ้ํา

และไมเขารับการฟน ฟูฯ
ตามแผน ดําเนินการ
ติดตามโดยออกหนังสือ
แจงเตือนประสานติดตาม
จากภาคีในชุมชน
ตรวจสอบและออกติดตาม
ในพื้นที่

และผูเขารับการฟน ฟูฯ ไมหวน
กลับไปเสพยาเสพติดซ้ําอีก

ฟนฟูฯ หวนกลับไปใชยา
เสพติด
2. ถูกจับดําเนินคดีที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด

- พนักงานเจาหนาที่
เปลี่ยนแปลงไป
ผูปฏิบัตงิ านตองให
ความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานทีจ่ ะตองสราง
ความเขาใจกับผูเขารับการ
ฟนฟูฯ ทุกขั้นตอน ตัง้ แตใน
ขั้นตอนการตรวจพิสูจน
การอานคําวินิจฉัยการ
ปฐมนิเทศ และการแกไข
ฟนฟูฯ เพื่อใหผูเขารับการ
ฟนฟูฯ ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดและโทษทาง
กฎหมาย
- มีการประสานความ
รวมมือกับหนวยงานภาคีทั้ง
โรงพยาบาลและศูนยฟนฟูฯ
ในการบําบัดรักษาใหครบ
ตามระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อการติดตามดูแลผูเขารับ
การฟนฟูฯ ไดทันทวงที
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29. การควบคุมและสอดสอง
วัตถุประสงค
- เพื่อควบคุมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
- เพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหดีขึ้น
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยาง
ปกติสุข
- เพื่อมิใหผูถูกคุมความประพฤติ
กระทําผิดซ้าํ อีก

- การเสนอรายงานตอ
ศาลไมทนั ภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
- ลงขอมูลในระบบ
สารสนเทศไมเปนปจจุบัน
และสอดคลองกับตัวชี้วัด

- มีการปรับเปลี่ยนและ
มอบหมายภารกิจให
เหมาะสมและสะดวกในการ
บริหารจัดการคดี
- หัวหนากลุมฯ คอยกํากับ
ดูแลเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของงาน ตลอดจน
มีการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูทบทวนเกี่ยวกับ
การจําแนกผูกระทําผิดและ
สอนงาน
- พนักงานคุมประพฤติ
เจาของสํานวนตองศึกษาทํา
ความเขาใจและนําขอมูลที่
ไดจากการรวบรวมขอมูล
มาวิเคราะห ประเมินเพื่อ
การจําแนกความเสี่ยงและ
สภาพปญหาความตองการ
ของผูถูกคุมความประพฤติ
โดยดําเนินการควบคุมและ
สอดสองตามแผน มีการ

การควบคุมภายในที่มี
อยูสามารถลดความ
เสี่ยงไดดีในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค

- การเสนอรายงานผูพน คุม
และรายงานผิดเงื่อนไข
บางสวนยังเกินระยะเวลาที่
กําหนด
- ปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นไม
สอดคลองกับจํานวน
ผูปฏิบัตงิ าน

- ดําเนินการสะสางคดีที่
สํานักงานคุม
เกินระยะเวลาใหแลวเสร็จ ประพฤติ
- ควบคุมและบริหาร
จังหวัดลําพูน
จัดการคดีที่จะครบ
ระยะเวลาใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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30. ผูกระทําผิดผูใหญ
ยังมีคดีที่ไมปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค
เงือ่ นไขและถูกจับกุม
- เพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติ
ดําเนินคดีใหม
ผูใหญปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาล
กําหนดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให
ดีขึ้น สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได
อยางปกติสุข
- เพื่อมิใหผูถูกคุมความประพฤติ
ผูใหญกระทําผิดซ้ําอีก

ติดตามประเมินผล ปรับ
แผนการคุมความประพฤติ
ตามขั้นตอน
- หัวหนากลุมฯ คอยกํากับ
ดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานของงาน ทบทวน
เกี่ยวกับการดําเนินการกรณี
ผูถูกคุมความประพฤติไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
- พนักงานคุมประพฤติ
เจาของสํานวนตองศึกษา
และทบทวนทําความเขาใจ
คูมือการทํางานและการ
จําแนกและการวางแผนการ
แกไขฟนฟูฯใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการ
ของผูกระทําผิดแตละคน
- ประสาน อ.ส.ค.
เครือขายยุติธรรมชุมชน

การควบคุมภายในที่มี ยังมีคดีที่ไมปฏิบัติตาม
อยูสามารถลดความ เงือ่ นไขและถูกจับกุม
เสี่ยงไดดีในระดับหนึ่ง ดําเนินคดีใหมบางสวน
แตยังไมเพียงพอที่จะ
บรรลุ

- มีการวางแผนการแกไข สํานักงานคุม
ฟนฟูฯใหเหมาะสมและ
ประพฤติ
สอดคลองกับสภาพปญหา จังหวัดลําพูน
และความตองการของ
ผูกระทําผิดแตละคน
- ประสาน อ.ส.ค.
เครือขายยุติธรรมชุมชน
ผูนําชุมชนและหนวยงาน
ภาคีในพื้นที่ในการรวมกัน
ดูแลแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
ในชุมชน/ติดตามกรณีที่ผู
ถูกคุมความประพฤติไมมา
รายงานตัว
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สามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมชวยเหลือ
สงเคราะหผูกระทําผิด
ไดอยางพอเพียง

-

-

สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดลําพูน

ผูนําชุมชนในการรวมกัน
ดูแลแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
ในชุมชน/ติดตามกรณี
ผูถูกคุมความประพฤติไมมา
รายงานตัว
31. ดําเนินการติดตามดูแลเพื่อ
1. การจัดกิจกรรมการ
1. จัดประชุมแจงใหผู
ชวยเหลือสงเคราะหผูกระทําผิด
บําบัดและแกไขฟน ฟูตาม ปฏิบัติดาํ เนินการตามคูมือ/
ภายหลังพนโทษตามคําพิพากษา
แผนงานยังไมสอดคลอง แนวปฏิบัติและขอกฎหมาย
ภายหลังการฝกอบรม ภายหลังการ กับสภาพปญหาและ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม ความตองการที่แทจริง
2. ทบทวนและวางแผนการ
กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ ของผูกระทําผิดบางราย จัดกิจกรรมและ
2. กลุมเปาหมายในการ กระบวนงานรวมกันให
ผูติดยาเสพติด งานแกไขฟนฟู
เขารวมกิจกรรมแกไข
ผูกระทําผิด
สอดคลองกับขอมูลการ
วัตถุประสงค
ฟนฟูไมแยกกลุมตามการ จําแนก
1. เพื่อควบคุมประสิทธิภาพในการ จําแนกทําให
3. มอบหมายใหพนักงาน
ดําเนินงาน
กลุมเปาหมายบางสวน
คุมประพฤติงานสอดสองจัด
2. เพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติ/
ไมไดรับประโยชนจากการ ใหผูกระทําผิดเขารวม
จัดกิจกรรมอยางเต็มที่
ผูเขารับการฟนฟูฯ ปฏิบัติตาม
กิจกรรมโดยแยกกลุมที่
เงื่อนไขที่ศาล/คณะอนุกรรมการ
จําแนกตามสภาพปญหา
ฟนฟู/คณะกรรมการพักการลงโทษ
และความตองการ
และลดวันตองโทษกําหนด
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แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดลําพูน

3. เพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติ/
ผูเขารับการฟนฟูฯ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหดีขึ้นไมหวนกลับไป
กระทําผิดซ้าํ
32. ดําเนินการในการนําชุมชน
เครือขาย และภาคประชาสังคม
เขามามีสวนรวมในการปฏิบัตติ อ
ผูกระทําผิดและผูท ี่อยูใน
กระบวนการคุมประพฤติและปองกัน
สังคมจากอาชญากรรม
งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
วัตถุประสงค
1.เพื่อรักษาองคการอาสาสมัครคุม
ประพฤติไวและใหภาคประชาชน

1. อาสาสมัครคุม
ประพฤติสวนหนึ่งยังขาด
ความเขาใจ เกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่ของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
และ พรบ.คุมประพฤติ
พ.ศ. 2559 รวมทั้ง
ระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
2. อาสาสมัครคุม
ประพฤติสวนหนึ่งขาด
การติดตอกับสํานักงานฯ

1. จัดประชุม/อบรม
มีมาตรการที่พอเพียง
ถายทอดความรูกฎหมาย
สามารถขจัดความ
ระเบียบและแนวทางที่
เสีย่ งได
เกี่ยวของกับการ ปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ
2. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อยางตอเนื่อง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

33. งานเครือขายยุติธรรมชุมชน
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหภาคประชาสังคมและชุมชน
เขามามีบทบาทในการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดในชุมชน
2.เพื่อใหการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
ในชุมชนสามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง

1. เครือขายภาค
ประชาชนยังไมเขาใจใน
บทบาทของตนเองและ
ภารกิจและความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่
สํานักงานฯ
2. การจัดทําทําเนียบ
เครือขายภาคประชาชน
ยังไมแลวเสร็จ
การสงเคราะหผูกระทํา
ผิดบางรายยังไม
สอดคลองกับสภาพ
ปญหาและความตองการ
ของผูกระทําผิด

1.จัดใหมีการ
ประชาสัมพันธทําความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทของ
เครือขายและโครงสรางของ
สํานักงานฯ ในการประชุม
ระดับทองถิ่นและระดับ
อําเภอรวมทั้ง
ประชาสัมพันธทางสถานี
วิทยุอยางตอเนื่อง
- กลุมคุมความประพฤติ
จําแนกและประเมินผล
ผูกระทําผิดกอนปลอย
เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลอง
กับสภาพปญหาความ
ตองการที่แทจริงของ
ผูกระทําผิดและประสาน
- สงตอใหกลุมแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดใหการ
สงเคราะห/ประสานงาน
สงตอ และหัวหนากลุมงาน
คอยกํากับ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ

-

-

สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดลําพูน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

ผูกระทําผิดหลังปลอยบาง
รายยังไมไดรับการชวยเหลือ
สงเคราะหตรงกับสภาพ
ปญหาและความตองการที่
แทจริง

34. งานสงเคราะหผูกระทําผิด
ภายหลังปลอย
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูกระทําผิดหลังปลอยไดรับ
การสงเคราะหตรงกับสภาพปญหา
และไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้าํ

กลุมคุมความประพฤติ
สํานักงานคุม
แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับ
ประพฤติ
สภาพปญหาและความ
จังหวัดลําพูน
ตองการที่แทจริงของ
ผูกระทําผิดหลังปลอย
เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
ชัดเจนและสงตอขอมูลให
กลุมแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
ใหการสงเคราะห/ประสาน
สงตอหนวยงานภาคี
เครือขาย เพื่อใหการ
ชวยเหลือ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

35. โครงการแกไขปญหาความ
เดือดรอนดานอาชีพเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบความเดือดรอน
ดานอาชีพ ใหมีรายได/ทักษะฝมือใน
การประกอบอาชีพเพื่อนําความรูไป
ประกอบอาชีพและสรางรายไดให
ตนเองและครอบครัว

กลุมผูตกเกณฑ จปฐ.ในป
2562 หมวดที่ 4 ขอ
20 ดานการมีอาชีพ และ
รายไดยังไมไดรบั การ
ชวยเหลือ

-

-

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด
ลําพูน

1. ประสานงานกับ
การควบคุมที่มีอยู
สํานักงานพัฒนาชุมชน
สามารถขจัดความ
จังหวัด นําขอมูลผูตกเกณฑ เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
จปฐ. หมวดที่ 4 ขอ 20
ดานการมีอาชีพและรายได
จํานวน 326 คน มา
พิจารณาใหการชวยเหลือ
2. สํารวจขอมูลความ
ตองการของ
ของผูที่ตกเกณฑ จปฐ.
ดังกลาว เพื่อทราบความ
ตองการที่แทจริง
3. กรณีผูตกเกณฑฯ
ตองการฝก
อาชีพหรือตองการจางงาน
เรงดวนพิจารณาใหเขารวม
โครงการแกไขปญหาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
4. กรณีผูตองการความ
ชวยเหลือ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด
ลําพูน

36. การบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงาน
พิการ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหแรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ แรงงานพิการ ไดรับการ
สงเสริมดานอาชีพ มีความมั่นคง
ดานสังคม และเขาถึงอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ดานอื่น ๆ ประสานสง
ขอมูลใหหนวยงานที่
เกี่ยวของใหการชวยเหลือ
ตอไป
-กลุมผูตกเกณฑ จปฐ.ใน 1.ประชุมคณะอนุกรรมการ การควบคุมที่มีอยู
ป 2562 หมวดที่ 4 ขอ บริหารจัดการแรงงานนอก สามารถขจัดความ
20 ดานการมีอาชีพ และ ระบบจังหวัด ใหรับทราบถึง เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
รายไดยังไมไดรบั การ
สภาพปญหาของแรงงาน
ชวยเหลือ
นอกระบบฯ
2. ขอความรวมมือ
คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับ
แรงงานนอกระบบ แรงงาน
สูงอายุ และแรงงานพิการ
ใหหนวยงานกระทรวง
แรงงานเขาไปบูรณาการให
ความรูและสงเสริมดานการ
สรางหลักประกันทางสังคม
และอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมเพียงพอ

กระบวนการรับและวินจิ ฉัย
คํารองเจาหนาที่ที่เปลี่ยน
สายงานไมสามารถปฏิบตั ิ
หนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความ
ลาชา

- สงเขารับการอบรมใน
เรื่องกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของ
กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
- ศึกษาคูมือการปฏิบัติงาน
- มอบหมายใหนิติกรเปน
ผูใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุมครอง
แรงงานจังหวัด
ลําพูน

ทํางานแกกลุมเปาหมาย
3. ประสานหนวยงานที่มี
แผนงานโครงการเกี่ยวกับ
แรงงานนอกระบบฯ ให
หนวยงานกระทรวงแรงงาน
เขาไปบูรณาการใหความรู
และสงเสริมดานการสราง
หลักประกันทางสังคมและ
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการ
ทํางานแกกลุมเปาหมาย
37. กลุมงานสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
พนักงานตรวจแรงงาน สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากพนักงานตรวจ - จัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน
แรงงาน มีหลายสายงาน -ปรึกษาเจาหนาทีผ่ ูมีความรู
ทําใหผูปฏิบัตงิ านไม
ความเชีย่ วชาญ
สามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของพนักงานตรวจ
แรงงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

38. การปฏิบัตงิ านในกระบวนงาน
ยื่นคํารองขอรับเงินกองทุน
สงเคราะหลูกจางเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

เนื่องจากการยี่นขอรับ
เงินกองทุนสงเคราะห
ลูกจางในป 2563 ที่ผาน
มามีลูกจางไมไดรับสิทธิ
ดังกลาวเนื่องจากเอกสาร
ไมครบและไมให
ความสําคัญ และไมเขาใจ
ในขั้นตอนการยื่นคํารองฯ

มีจดหมายเรียกใหลูกจาง
เขามารับฟงการชี้แจงถึง
สิทธิและขัน้ ตอนการยื่นคํา
รอง

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

เนื่องจากการยื่นคํารองมี
ลูกจางยืน่ ขอรับเงินกองทุนฯ
มีจํานวนมาก ทําใหมีลูกจาง
หลายคนไมเขาใจและไมให
ความสําคัญถึงขัน้ ตอนการ
ยื่นเอกสาร ทําใหถูกตัดสิทธิ

1. จัดทําขอมูลขั้นตอนการ
ยื่นคํารองฯ และเอกสาร
หลักฐานที่ใชประกอบ การ
ยื่นคําขอใหแกลูกจาง
2. มอบหมายใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและนิติกรเปน
ผูใหคําปรึกษา แนะนํา
ลูกจางในการยืน่ คํารอง
และใหความชวยเหลือ
3. ประชาสัมพันธขอมูล
การติดตอเจาหนาที่
เจาของเรื่องใหถูกตอง

สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุมครอง
แรงงานจังหวัด
ลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

39. กิจกรรมงานดานการทําเรื่องขอ
คืนเงินหลักประกันการทํางานของ
คนตางดาว
วัตถุประสงค
1. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริหารงานเอกสาร
เปนไปอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการบริการเปนไปดวย
ความรวดเร็ว และถูกตอง
4. เพื่อควบคุมการคืนเงิน
หลัก ประกันใหเปนไปอยางครบถวน
ถูกตอง

มีการเปลี่ยนแปลง
เจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ าน ซึ่ง
ยังขาดความรูความ
ชํานาญ สงผลใหการ
ปฏิบัติงานลาชา

1. ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ าน
ศึกษาและทําความเขาใจ
เพื่อเพิ่มความรูในการ
ปฏิบัติงาน
2. จัดทําทะเบียนคุมเลขคํา
ขอรับหลักประกันคืน
3. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานการทําเรื่องคืน
เงินหลักประกัน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

เจาหนาที่อาจจะปฏิบัติงาน
ตามแผนดําเนินการลาชาไม
ทันเวลา เนื่องจากตอง
รับผิดชอบปฏิบัตงิ านใน
หนาที่อื่นดวย

ใหเจาหนาที่ในฝายศึกษา
เรียนรู และทําความเขาใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวของ และ
ชวยปฏิบัติงานเมื่อมี
ปริมาณคําขอหลักประกัน
เพิ่มขึ้น

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

40. โครงการตรวจสอบการทํางาน
ของคนตางดาวและสถาน
ประกอบการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อควบคุมและตรวจสอบ
การทํางานของคนตางดาวที่ทาํ งาน
อยูกับนายจาง/สถานประกอบการ
ใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อควบคุมการทํางานของ
คนตางดาวใหทํางานตามทีไ่ ดรบั
อนุญาตเทานั้น และตรวจสอบการ
ลักลอบทํางานของคนตางดาว
3. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
ใหนายจาง/สถานประกอบการและ
ผูเกี่ยวของมีความรูและเขาใจ
กฎระเบียบและขอกฎหมายเกี่ยวกับ
การจางคนตางดาวทํางาน

เจาหนาที่ที่มีอํานาจใน
การตรวจสอบการทํางาน
ของคนตางดาวและสถาน
ประกอบการ
มีจํานวนจํากัด

-

-

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดลําพูน

1. ขอรับการจัดสรร
การควบคุมที่มีอยู
อัตรากําลังเพิ่ม ให
สามารถขจัดความ
เหมาะสมกับจํานวนแรงงาน เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
ตางดาว/สถานประกอบการ
ในพื้นที่
2. การถายทอดองคความรู
ใหกับเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงาน
ฝายอื่นใหสามารถชวย
ปฏิบัติงานในภารกิจของ
โครงการตรวจสอบการ
ทํางานของคนตางดาวและ
สถานประกอบการ
3. ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ าน
ศึกษาและทําความเขาใจ
เพื่อเพิ่มความรูในการ
ปฏิบัติงาน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

41. กิจกรรมการสงเสริมการรับงาน
ไปทําที่บา น
วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูรับงานไปทําทีบ่ าน
ประชาชนทั่วไป ไดรับความรูความ
เขาใจในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับ
งานไปทําทีบ่ าน การบริหารจัดการ
กลุมใหเขมแข็ง ความรูดานกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๒. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการ
รวมกลุมผูรับงานไปทําที่บา น เปน
การสรางความมัน่ คงในการทํางาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
๓. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะ
ดานอาชีพ การศึกษาดูงานกับ
นายจาง/สถานประกอบการที่สง งาน
ใหกับผูรับงานไปทําทีบ่ านหรือกลุมที่
มีการบริหารจัดการที่เขมแข็งและ
ประสบผลสําเร็จ
๔. เพื่อปชสพ. เกี่ยวกับการรับงานไป
ทําที่บา น และกองทุนเพื่อผูรับงานไป

ผูรับงานไปทําที่บา นที่กู
เงินจากกองทุนเพื่อผูรับ
งานไปทําทีบ่ าน ไมชําระ
เงินกูตามระยะเวลาที่
กําหนด

1. ปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติที่กรมการจัดหางาน
กําหนด
2. กําชับ กํากับเจาหนาที่
ใหติดตามการดําเนินการ
ของกลุมฯ และความมั่นคง
ของกลุม ตลอดจนให
คําแนะนําปรึกษากับกลุมฯ
อยางใกลชิด

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

เจาหนาทีไ่ มมีความชํานาญ
ในการติดตามเงินกู และการ
ดําเนินการในการ
บังคับคดี

ใหเจาหนาที่ศึกษาแนว
สํานักงาน
ปฏิบัติจากกรมการจัดหา จัดหางาน
งาน และเรียนรูจาก
จังหวัดลําพูน
หนวยงานที่เคยมีกรณีการ
ดําเนินการกับผูรับงานที่ผิด
นัดชําระหนี้เงินกู
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดลําพูน

ทําที่บา นใหเขาถึงกลุมเปาหมายได
อยางทั่วถึง
42. การตรวจสอบการขอใชสิทธิ
ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. 2550 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2 พ.ศ. 2556
วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนใหคนพิการหรือ
ผูดูแลคนพิการมีอาชีพ มีงานทํา และ
ไดรับสิทธิในการทํางานอยางถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตสิ งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 และการ
ดําเนินการไมขัดตอพระราชบัญญัติ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน
พ.ศ. 2528

เจาหนาทีไ่ มมีความ
ชํานาญ ในการวิเคราะห
มูลคา ของสถานที่ ที่
สถานประกอบการใหสิทธิ
แกคนพิการ กรณีจัด
สถานที่จาํ หนายสินคา
หรือบริการ

ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
การควบคุมที่มีอยู
ศึกษาและทําความเขาใจใน สามารถขจัดความ
การปฏิบัติงาน รวมถึง
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
เพื่อประกอบซึ่งแสดงมูลคา
ของพื้นที่ และลงบันทึก
คําใหการจากคนพิการถึง
การรับทราบสิทธิตา ง ๆ ที่
สถานประกอบการไดจัดให
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แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
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ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

43. การดําเนินคดีปกครองทั้งการ
แกตาง วาตางคดีอันเกิดจากกรณี
เจาหนาที่ของรัฐเขาไปเปนคูกรณี มี
ระยะกําหนดเวลา

การดําเนินการคดี
ปกครองและการ
จัดเตรียมเอกสาร
เพื่อแกตางคดีปกครอง
ตองใชเวลาในการ
จัดเตรียม และมีคดี
ที่พนกําหนดระยะเวลาไป
แลว

- จัดเรียงลําดับความสําคัญ การควบคุมที่มีอยูไม
ของงานอื่น หากดําเนินการ สามารถขจัดความ
ไมทันภายในระยะเวลาให เสี่ยงไดเพียงพอ
ขอขยายระยะเวลา
ดําเนินการ
- จัดระบบจัดเก็บเอกสารให
คนหางาย
- จัดทําทะเบียนคุมงานที่มี
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
โดยในทะเบียนคุมใหระบุวา
ไดมอบหมายเจาหนาที่ทา น
ใด และเมื่อมีการโยกยายให
มีการมอบหมายงานพรอม
ทะเบียนคุมดวย

เอกสารที่ใชในการประกอบ
แกตางคดีปกครองในบางคดี
มูลกรณีไดเกิดขึ้นลวงเลย
เปนระยะเวลาหลายป
ประกอบกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบมีการโยกยาย
ทําใหการหาเอกสารที่มีอายุ
คอนขางนานและมีปริมาณ
มากตองใชเวลาในการ
รวบรวม

จัดระบบการจัดเก็บ
สถจ. ลําพูน
เอกสารใหเปนปจจุบันเปน
ระบบ เพื่อใหคนหางายเมื่อ
เวลาลวงเลยไป ตองจัดหา
สถานที่จดั เก็บเอกสาร
สําคัญที่เพียงพอและ
สามารถจัดระบบในการ
สืบคนยอนหลังได
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

44. การดําเนินการทางวินัยแก
ปญหาในการรวมงานดาน
ขาราชการ/ลูกจาง สํานักงานสงเสริม อื่น หากตองดําเนินการ
การปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน
ทางวินัยกับบุคลากรใน
สังกัด เชน เกิดการโกรธ
เคืองกัน และการไมไดรบั
ความรวมมือจาก
หนวยงานอื่น กรณีที่ขอ
กรรมการจากหนวยงาน
อื่น

- อธิบายขอเท็จจริงและขอ การควบคุมที่มีอยู
กฎหมายใหผูเกี่ยวของ
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดเพียงพอ
เขาใจ
- ทําหนังสือและอธิบายทาง
วาจาอีกทาง เพื่อทําความ
เขาใจกับบุคลากรหนวยงาน
ที่ขอความรวมมือ และ
พยายามปองกันไวกอน มี
การตรวจสอบความสุมเสีย่ ง
การกระทําความผิดมีการ
แกไข ตักเตือน

สถจ. ลําพูน
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45. การดําเนินการเกี่ยวกับความรับ
ผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
และระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวา
ดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539

ปญหาเรื่อง ระยะเวลา
ดําเนินการและ
องคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน
ความรับผิดทางละเมิด
พนักงานสวนทองถิ่น

- ใหบุคลากรในสังกัดเปน
กรรมการและเลขานุการ
เพื่อควบคุมระยะเวลา
ดําเนินการ
- องคประกอบของ
คณะกรรมการสอบสวน
ความรับผิดทางละเมิด
พนักงานสวนทองถิ่นที่
จําตองมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดเพียงพอ

-

-

สถจ. ลําพูน

46. การดําเนินการยกเวนการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่เปนอํานาจหรือ
ไดรับอํานาจของผูวา ราชการจังหวัด

ระยะเวลาการเสนอเรื่อง
และการขอยกเวน
ระเบียบทีไ่ มมีระเบียบ
รองรับ และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของไมมี
ความชัดเจนทําใหการ
ตีความไมตรงกัน

- ยึดหลักระเบียบกฎหมาย การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ขอ
ยกเวนการปฏิบัติฯ
เสี่ยงไดเพียงพอ
- ทําหนังสือหารือแนวทาง
ปฏิบัติกรณีไมมีความชัดเจน
ไมเคยมีแนวทางปฏิบตั ิมา
กอน

-

-

สถจ. ลําพูน
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การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดเพียงพอ

-

-

สถจ. ลําพูน

การควบคุมที่มีอยูไม
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดเพียงพอ

การดําเนินการทางละเมิดมี
ขั้นตอนที่ตองรายงานผล
การสอบสวนให
กระทรวงการคลังพิจารณา
เปนเวลา 1 ป หากพน
ระยะเวลาดังกลาว
กระทรวงการคลังยังไม
พิจารณา หนวยงานของรัฐ
ตองออกคําสั่งแจงให
เจาหนาที่ผูกระทําผิดชดใช
คาสินไหมทดแทนไปกอน
ซึ่งหวงระยะเวลาการรอผล
การพิจารณาคอนขางนาน

จัดทําทะเบียนคุมงานที่มี
กําหนดระยะเวลา
ดําเนินการตามขั้นตอน
ตาง ๆ ใหชัดเจน และ
ดําเนินการเปนไปตามหวง
ระยะเวลาทีไ่ ดจัดทํา
ทะเบียนคุม หากมี
เจาหนาที่โยกยายตองมี
การมอบหมายการปฏิบัติ
หนาที่ใหเจาหนาที่คน
ตอไปรับผิดชอบตอ

สถจ. ลําพูน

47. การดําเนินการกลั่นกรอง
ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัต/ิ เทศ
บัญญัติ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกอนเสนอตอผูวาราชการ
จังหวัด

การจัดทํางบประมาณ
รายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไม
เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน

48. การดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ
ขอสั่งการ บังคับ

การดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย
ระเบียบ ขอสั่งการ บังคับ
ซึ่งหากไมปฏิบตั ิตาม
กําหนดระยะเวลาอาจมี
ผลใหคดีขาดอายุความ
หรือทําการดําเนินการ
ไมชอบดวยกฎหมาย

- มอบหมายใหเจาหนาที่
ตรวจสอบรายละเอียดความ
ถูกตองงบประมาณประจําป
กอนเสนอผูวาราชการ
จังหวัด
- ใหมีการประชุมซักซอม
แนวทางการจัดทําในแตละ
ปใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ยึดหลักระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
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อาจทําใหเจาหนาทีล่ ืมออก
คําสั่งฯ ซึ่งอาจทําใหขาด
อายุความใชสทิ ธิเรียกรองได
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49. งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
วัตถุประสงค
- เพื่อชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน
อยางเปนระบบและมีความรวดเร็ว
- เพื่อปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตาง ๆ ที่อาจทําให
เสียชีวิตและทรัพยสนิ
- ลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากภัย
ตาง ๆ
- เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหา
การเกิดสาธารณภัยไดรบั
การชวยเหลืออยางรวดเร็ว

- เจาหนาที่ยังขาดความรู
และทักษะ ตลอดจนไมมี
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในการ
ชวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนอยางเปนระบบ
และมีความรวดเร็ว
- เจาหนาที่มไี มเพียงพอ
- เมื่อเกิดอุทกภัยตาง ๆ
การใหความชวยเหลือเกิด
ความลาชา งบประมาณ
ที่ตั้งไวมนี อย สวนกลาง
ใหความชวยเหลือลาชา
- เจาหนาที่ยังไมไดผาน
การฝกอบรมเฉพาะใน
การกูชีพกูภัยเบื้องตน
ในการใหความชวยเหลือ
- เนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไวอยางจํากัดทําให
บางครั้งไมสามารถปฏิบัติ

- เสนอขอใหมีการจัด
ฝกอบรมแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ านใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
- เสนอผูบริหารใหเล็งเห็น
ความสําคัญในการจัดเตรียม
อุปกรณเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยใหพรอมใช
อยูเสมอ
- จัดสรรงบประมาณ
ใหเพียงพอเพื่อรอ
รับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น
- มีการจัดทําแผนปองกัน
และเทาสาธารณภัย
- มีการปฏิบัติตามแผนงาน
ที่เตรียมไว
- มีการจัดทําคําสั่งแบงงาน
ภายในเพื่อแบงหนาที่
และความรับผิดชอบให
เหมาะสมและชัดเจน

- การควบคุมภายใน
ที่มีอยูมีความเพียงพอ
ในระดับหนึ่ง แต
อยางไรก็ตามการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยก็ยังมี
ความเสี่ยงอยู
- ควรจัดใหมีการ
ฝกอบรมเจาหนาที่
- การประเมินผลการ
ควบคุมยังมีเจาหนาที่
อปพร. จํานวนเทาเดิม
ควรแสวงหาความ
รวมมือเพิ่มขึ้นและ
จัดหา อปพร. ที่มา
จากภาคประชาชน
- วัสดุอุปกรณมีความ
พรอมเพรียง แต
อยางไรก็ตามยังคงมี
บางรายการที่
เสื่อมสภาพตาม

- เจาหนาที่ยังขาดความรู
เฉพาะดาน
- เจาหนาที่ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานในการชวยเหลือ
และบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนอยางเปน
ระบบและมีความรวดเร็ว
- วัสดุ อุปกรณเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัย
ไมเพียงพอในการบรรเทาสา
ธารณภัย
- เจาหนาที่มไี มเพียงพอ
- ไมมีแผนรองรับเมื่อเกิดภัย
ตาง ๆ
- เมื่อเกิดอุทกภัยตาง ๆ การ
ใหความชวยเหลือเกิดความ
ลาชา งบประมาณที่ตั้งไว
มีนอย สวนกลางใหความ
ชวยเหลือลาชา สงผลใหเกิด
ปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนและไมสามารถ

- จัดสงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มความรู
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
- จัดหาเจาหนาที่ให
เพียงพอ
- จัดทําแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเปน
ประจําทุกป เพื่อใหพรอม
กับการเตรียมการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยได
ทันทวงที
- ประชุมถอดบทเรียนและ
ซักซอมแนวทางการ
ดําเนินงานแกผปู ฏิบัติ
หนาที่
- ใหเจาหนาที่ฝกทบทวน
เปนประจํา
- การประสานงานใหความ
ชวยเหลือตาง ๆ ใหรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ

- อบจ.ลําพูน
- อบต.บาน
ปวง
- อบต.
ตะเคียนปม
- ทต.มะกอก
- ทต.แมแรง
- อบต.นคร
เจดีย
- อบต.
บานเรือน
- อบต.ทาตุม
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
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- จัดทําคําสั่งที่เปนปจจุบนั
- จัดทําบัญชีรับเรื่องราว
รองทุกข เพื่อใหความ
ชวยเหลือตามระเบียบ
- ประชาสัมพันธให
ผูประสบภัยสามารถขอรับ
- การชวยเหลือไดหลาย ๆ
ชองทาง
- ใหความชวยเหลือโดย
ทันทีกรณีเรงดวน

- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.ทาสชัย
- ทต.ทาขุม
เงิน
- ทต.ทาทุง
หลวง
- ทต.ทากาศ
เหนือ
- ทต.ทาสบ
เสา

ตามแผนงานที่วางไวได
- วัสดุ อุปกรณไมเพียงพอ
ในการบรรเทา
สาธารณภัย และวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานบางอยาง
เสื่อมสภาพตามอายุ
การใชงาน
- ความเสี่ยงในชีวิตของ
เจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ าน
ที่อาจเกิดขึ้นจาก
เหตุการณเฉพาะหนา
และสถานการณที่มไิ ด
คาดหมายจากการปฏิบัติ
หนาที่

- แตงตั้งเจาหนาที่
อายุการใชงาน
รับผิดชอบ
- มีคูมือปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรองเรียนรองทุกข
- ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารใหประชาชนไดแจง
เหตุได 24 ชั่วโมง

ควบคุมได
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- อบต.ทาแม
ลอบ
- ทต.วังผาง
- ทต.หนอง
ยวง
- ทต.หนอง
ลอง
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

50. การปกปองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท
วัตถุประสงค
เพื่อใหพนักงานและประชาชนรูสึก
รักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย และมีความสามัคคี
มีความปรองดองสมานฉันท
ในหมูคณะ โดยมีการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่น มีการจัดอบรม
ใหความรูการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข

ดานการมีสว นรวม
ดําเนินการตามแผนการจัด
กิจกรรม ประชาชนมีสวน กิจกรรม
รวมนอย ไมสนใจใน
กิจกรรมที่จัดขึ้น

การควบคุมที่มีอยูยัง
ไมเพียงพอที่จะขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

ประชาชนมีสวนรวมนอย
ไมสนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น

มีการประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบ
อยางทั่วถึง และสราง
แรงจูงใจในการมารวม
กิจกรรมที่จัดขึ้น จัดหา
วิทยากรที่มีความรูความ
สามารถมาใหความรู

ทต.ทาสบชัย

51. การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
วัตถุประสงค
- เพื่อปองกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในกลุมประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย

- มีการแพรระบาดของยา
เสพติดในกลุมวัยรุน
- ยังมีขอมูลผูคาและผูเสพ
ในพื้นที่และเยาวชน
กลุมเสี่ยงที่ไมเขารับ
การบําบัด

- การควบคุมยังไม
เพียงพอ จํานวนผูคา
และผูเสพยังไมลดลง
ยังมีผูคาและผูเสพ
ใชเสนทางขนสงยา
เสพติด

- มีการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในกลุมวัยรุน
- ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการแจงเบาะแส
ผูคาผูเสพ
- ยังมีผูคาฯ ทัง้ ในและนอก

- จัดใหมีการอบรมโทษของ
ยาเสพติดในกลุมเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง
- สงเสริมกิจกรรมที่ใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
แกประชาชนทุกเพศทุกวัย

- ทต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย

- สงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน ดานกีฬาอยาง
ตอเนื่อง
- ตรวจหาสารเสพติด
ในกลุมเสี่ยง
- จัดกิจกรรมใหความรู

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจหลัก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ผูใหคําปรึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญมีจํานวนนอยไม
เพียงพอตอการใหบริการ
และเจาหนาที่ดานอื่นยังมี
ประสบการณนอย

1. ถายทอดความรูดวยการ
สอนงาน (Mentoring)
2. มอบหมายใหเปนผูตอบ
คําถามและใหคําปรึกษาใน
แตละหัวขอเรื่องเพื่อเพิ่ม
ความชํานาญ

ดานเศรษฐกิจ
1. งานดานการใหคําปรึกษา
แนะนํา ตอบขอหารือ รวมทั้ง
สนับสนุนและใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และวิธีปฏิบัติ
ดานการเงินการคลัง การบัญชี
การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูรับบริการไดรับคําปรึกษา
ดานกฎหมายและระเบียบการเงิน
การคลังอยางถูกตอง รวดเร็ว และ
นําไปใชเพื่อประโยชนของทาง
ราชการ

- การควบคุมที่มีอยู - ผูใหคําปรึกษาที่มีความ
สามารถลดความเสี่ยง เชีย่ วชาญมีจํานวนนอย
ไดในระดับหนึ่งแตยัง ไมเพียงพอตอการใหบริการ
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน สํานักงานคลัง
เรียนรูเพื่อเสริมสรางองค จังหวัดลําพูน
ความรูในแตละชุดวิชาและ
ซักซอมการตอบขอหารือ
กรณีตาง ๆ โดยมอบหมาย
ใหเจาหนาที่รับผิดชอบ
หัวขอความรูนํามา
ถายทอดความรูภายในกลุม
งานเปนประจํา อยางนอย
สัปดาหละ 1 ครั้ง
2. จัดใหความรูผาน FB
Live แกสวนราชการและ
อปท. ใหมีการเขาถึง
ความรูที่งายและรวดเร็ว
และฝกความชํานาญให
เจาหนาที่มีมากยิ่งขึ้น
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2. ใหบริการขอมูลดานการจัดซื้อ
จัดจางและการลงทะเบียนในระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางได
อยางถูกตอง

1. สวนราชการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ไมเปนไปตามขอกําหนด
เมื่อมีปญหาภายหลังมา
ขอคําปรึกษา ทําใหการ
แกไขปญหาเปนไปไดยาก
แลว
2. ผูใหคําปรึกษาที่มี

1. จัดฝกอบรม และให
การควบคุมที่มีอยู
คําปรึกษาแกหนวยงาน
สามารถขจัดความ
ภาครัฐถึงแนวทางปฏิบตั ิใน เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึง
วิธีปฏิบัติในระบบ e-GP
2. เสริมสรางความรู
ระเบียบหนังสือเวียน

-

3. กําหนดใหเจาหนาที่
ศึกษาเรียนรูดวยตนเองใน
หัวขอที่เกี่ยวของ และ
ติดตามผลโดยการทดสอบ
จากหัวหนากลุมงาน
4. สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมที่หนวยงานอื่นจัด
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ การเงิน
การคลัง การบัญชี การ
ตรวจสอบภายใน และการ
พัสดุ
สํานักงานคลัง
จังหวัดลําพูน
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อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
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-

-

สํานักงานคลัง
จังหวัดลําพูน

2. เพื่อใหผูรับบริการสามารถนํา
ความเชี่ยวชาญมีจาํ นวน
ขอมูลลงในระบบ e-GP ไดอยาง
นอยไมเพียงพอตอการ
รวดเร็ว ถูกตอง ทันตามกําหนดเวลา ใหบริการ

3. ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ดานการเงินการคลังภาครัฐ
วัตถุประสงค
เพื่อใหสวนราชการมีความรูความ
เขาใจที่ถูกตอง ชัดเจน และ
สามารถนําไปปฏิบัติงานได

ที่เกี่ยวของผานชองทาง
ตาง ๆ ไดแก กลุม Line
Facebook
3. มอบหมายใหเจาหนาที่
เปนผูใหคําปรึกษาและตอบ
คําถามในแตละหัวขอเรื่อง
เพื่อเพิ่มความชํานาญให
ตนเอง
1. ผูเขารับการฝกอบรม 1. กําหนดใหจัดทําสื่อการ การควบคุมที่มีอยู
ไมตั้งใจรับการฝกอบรม อบรมและวิชาการอบรมให สามารถขจัดความ
อยางเต็มที่
นาสนใจ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
2.วิทยากรที่มีความ
2. จัดใหบุคลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะดานมีไม รับผิดชอบและศึกษา
เพียงพอ
รายวิชาเพื่อจะไดมี
ความเชี่ยวชาญยิง่ ขึน้
3. สงเสริมบุคลากรใหไดรับ
การอบรมในรายวิชาที่
รับผิดชอบ

-4(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
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4. ควบคุม ตรวจสอบ รายการ
เบิกจาย ตลอดจนใบสําคัญเงิน
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบตั ิกรณีฉุกเฉิน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทราบวาการดําเนินการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบตั ิ
กรณีฉุกเฉินมีการปฏิบัติงานเปนไป
ตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธกี ารที่
เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหทราบวาการเบิกจายเงิน
ทดรองราชการ มีการปฏิบัติตาม
ระเบียบหลักเกณฑ และวิธีการที่
เกี่ยวของอยางถูกตอง ครบถวน
5. ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการ
ความโปรงใสในการกอสรางภาครัฐ
(Construction Sector
Transparency : CoST)
วัตถุประสงค
เพื่อสรางความโปรงใสในโครงการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จัดสงเอกสารหลักฐาน
ไมครบถวน และพบ
ขอผิดพลาดในการจัดทํา
เอกสารเนื่องจากจํานวน
โครงการในการใหความ
ชวยเหลือมีจํานวนมาก

1. ตรวจสอบเอกสาร
การควบคุมที่มีอยู
หลักฐานใหมีความรัดกุม
สามารถขจัดความ
ใน 2 ชั้น ทัง้ ชัน้ ผูตรวจสอบ เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
และผูบงั คับบัญชา
2. แจงขอผิดพลาดให
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการปรับปรุง แกไข
โดยจัดทําเปนตาราง
ตรวจสอบเอกสาร

-

-

สํานักงานคลัง
จังหวัดลําพูน

1. ความคลาดเคลื่อนใน
การบันทึกขอมูลของ
เจาหนาที่โครงการ
2. ขาดความรวมมือจาก
ภาคประชาชน

1. จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลให การควบคุมที่มีอยู
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สามารถขจัดความ
CoST โดยเฉพาะ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
2. สรางความรูความเขาใจ
คณะทํางานตรวจสอบ
ขอมูล

-

-

สํานักงานคลัง
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงานคลัง
จังหวัดลําพูน

กอสรางภาครัฐ และเพื่อใหการใช
งบประมาณภาครัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพคุมคากับเงินภาษีของ
ประชาชน
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา
กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานที่ผานการพิจารณา
กลั่นกรองไดรับการประกาศใหเปน
สํานักงานในพื้นทีพ่ ิเศษ

3. สรางการรับรูเกี่ยวกับ
โครงการ CoST ให
ประชาชนไดรับทราบมาก
ยิ่งขึ้น
1. หนวยงานแจงขอมูล 1 กําชับเจาหนาที่พิจารณา การควบคุมที่มีอยู
คลาดเคลื่อน หรือไมตรง อยางรอบคอบ โดย
สามารถขจัดความ
กับในปทผี่ านมา
เปรียบเทียบกับปที่ผา นมา เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
เนื่องจากเจาหนาที่ มีการ 2. ฝายเลขานุการ
โยกยายสับเปลี่ยน
ตรวจสอบและรวบรวม
2. เสนทางพืน้ ที่พิเศษมี เอกสารหลักฐานอยาง
ความยากลําบากตอการ รอบคอบ
ลงพื้นทีต่ รวจสอบ
3. กรณีมีความจําเปนตอง
3. สภาพพื้นที่ ระบบ
ลงดูพื้นที่ ประสาน
สาธารณูปโภคมีการ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
เปลี่ยนแปลง ทําใหไมเปน ลงพื้นทีต่ รวจสอบ
ตามหลักเกณฑ ซึ่งตองมี
การตรวจสอบอยางรัดกุม
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

7. ดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวง/กรม/จังหวัด
วัตถุประสงค
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว
ถูกตอง เปนไปตามที่ไดรับมอบหมาย
งานจากกระทรวง/กรม

เจาหนาที่สาํ นักงานคลัง
จังหวัดมีไมเพียงพอกับ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
เนื่องจากมีภารกิจประจํา
คอนขางมากภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย สวนใหญ
ตองดําเนินการรวมกับ
หนวยงานอื่น ซึ่งตองมี
การบูรณาการการทํางาน
กันอยางมาก ทําใหมี
ปญหาอุปสรรคดานเวลา
กําลังคน งบประมาณ
การลงพื้นที่ เปนตน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ

-

-

สํานักงานคลัง
จังหวัดลําพูน

8. งานดานการตรวจสอบ อนุมัติ
เปลี่ยนแปลง แกไขปรับปรุงและ
ยืนยันขอมูลหลักผูขาย
วัตถุประสงค
เพื่อลดจํานวนการปฏิเสธการโอน
เงินจากธนาคารตามรายการขอเบิก
ของสวนราชการ

มีการปฏิเสธการโอนเงิน
จากธนาคารตามรายการ
ขอเบิก

1. สรางความรูความเขาใจ
ใหกับเจาหนาที่สาํ นักงาน
คลังจังหวัดที่ไมไดรับ
มอบหมาย ใหเปนแนวรวม
ชวยดําเนินการ
2. ประชาสัมพันธ สรางการ
รับรูไปยังหนวยงานอื่น
เพื่อใหภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายบรรลุ
วัตถุประสงคไดรวดเร็วขึ้น
3. นําภารกิจที่ไดรบั
มอบหมายรวมประชุม
หารือใน คบจ. ลําพูน เพื่อ
หาแนวรวมดําเนินการ
1. ตรวจสอบเอกสาร
ตาง ๆ ตามคูมือ
กระบวนงานอนุมัติเบิกจาย
(ขอมูลหลักผูขายและปลด
บล็อก ที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
2. ถือปฏิบัติตามหนังสือ

การควบคุมมีความ
เหมาะสมเนื่องจาก
รายการที่ธนาคาร
ปฏิเสธการโอนเงินมี
แนวโนมลดลงจากป
กอนหนา

ยังคงมีการปฏิเสธการโอน เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบมี
สํานักงานคลัง
เงินจากธนาคารตามรายการ การตรวจสอบความถูกตอง จังหวัดลําพูน
ขอเบิกของสวนราชการ
และปฏิบตั ิตามหนังสือสั่ง
การอยางเครงครัด
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู
ยังไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด
แตก็สามารถแกไข
ปญหาไดในระดับหนึง่

หนวยงานที่เกี่ยวของ
บางหนวยงานไมจดั สง
แบบสอบถามภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด หรือสง
แตขาดเหตุผลประกอบ
จึงตองใชเวลาในการ
ประมวลผลทิศทางของ
เศรษฐกิจ

สั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการอนุมัติ เปลี่ยนแปลง
ยืนยันขอมูลหลักผูขาย และ
แนวปฏิบัติเพื่อปองกัน
ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
ตามรายการขอเบิกที่
กรมบัญชีกลาง
9. งานดานการจัดทําดัชนี
ความครบถวนถูกตองของ 1. กําหนดผูรับผิดชอบใน
ชี้ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด
ขอมูล
การจัดทําภายในเวลาที่
วัตถุประสงค
กําหนด
เพื่อใหการตอบแบบสอบถามขอมูล
2. กําหนดแผนปฏิบัติการ
ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจเปนไปอยาง
อยางชัดเจน
ถูกตองครบถวน ทันเวลา ครอบคลุม
3. จัดสงหนังสือเพื่อขอ
ทั้ง 3 ภาค การผลิต
ความรวมมือใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของตอบ
แบบสอบถามภายในเวลา
ที่กําหนด

1. ติดตามประเมินผล
สํานักงานคลัง
ความคืบหนาปญหา
จังหวัดลําพูน
อุปสรรครวมกัน
เพื่อพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงกลยุทธ/วิธีการ
ใหไดซึ่งขอมูล
2. ใชวิธีการอื่น ๆ ในการ
บริหารจัดการเพื่อใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่สะทอนภาวะ
เศรษฐกิจที่แทจริง
เชน การโทรศัพทสอบถาม
โดยตรงจากประกอบการ
3. กําหนดใหมีการประชุม
ชี้แจงซักซอมความเขาใจ/
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

วิธีการอื่นใดกับหนวยงาน/
ผูที่ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูตอบแบบสอบถาม
10. งานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร โครงการศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร
กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาประมง
วัตถุประสงค
เพื่อเปนศูนยกลางและแหลงเรียนรู
ในการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ดานการเกษตรใหแกเกษตรกรใน
พื้นที่ และเปนกลไกบูรณาการการ
ทํางานของหนวยงานตาง ๆ
ในการแกไขปญหา และพัฒนา
การเกษตรในพื้นที่ รวมทั้ง
สรางศูนยเครือขายดานการประมง
เปนจุดสาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เพื่อ

การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการของเจาหนาที่
ยังมีความ
คลาดเคลื่อน ในการ
จัดลําดับความสําคัญ

1. คัดเลือกหลักสูตรที่
เหมาะสมตามสภาพพืน้ ที่
และศักยภาพของชุมชน
2. เนนการจัดตั้งศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนของ
หนวยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณชุมชนดานประมง
ใหเปนเครือขายของศูนย
เรียนรู

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยง
ไดอยางเพียงพอ

-

-

สํานักงาน
ประมงจังหวัด
ลําพูน

-9(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ

-

-

สํานักงาน
ประมงจังหวัด
ลําพูน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยง
ไดอยางเพียงพอ

-

-

สํานักงาน
ประมงจังหวัด
ลําพูน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
สามารถลดตนทุนได
11. งานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตรโครงการพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการผลิตสินคา
เกษตรคลินิกเกษตร

เจาหนาที่ใหบริการ
1. สรางกิจกรรมเพื่อสราง
เกษตรกรมีงานรับผิดชอบ แรงดึงดูดใจจากเกษตรกร
หลายหนาที่
สวนใหญ ในพื้นที่เปาหมาย
เพื่อเปนการกระตุน
วัตถุประสงค
เกษตรกรใหเกิดการตื่นตัว
1.เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงบริการ
และยอมรับนวัตกรรม
ของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดรบั การ
ใหม ๆ
บริการที่รวดเร็วและตรงตามความ
2. ประชาสัมพันธการ
ตองการตามนโยบาย
ใหบริการดานตาง ๆ
2. เพื่อใหขอมูลเกษตรกรถูกตอง
ของหนวยงานที่อยูใน
ตรงกันดานรายละเอียด เชน การขึ้น
ลักษณะงานที่รบั ผิดชอบ
ทะเบียนเกษตรกร ที่อยู ผลผลิต
เพื่อใหเกษตรกรไดรับ
เกษตรกร
ประโยชนอยางเต็มที่
12. งานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ จํานวนฟารมที่เขาสู
ตองประชาสัมพันธ
การผลิตภาคเกษตร โครงการยกระดับ มาตรฐาน
การเตรียมความพรอม
คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร
มีจํานวนนอย
การเขาสูมาตรฐานฟารมให
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินคาประมง
มากกวานี้
สูมาตรฐาน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
ประมงจังหวัด
ลําพูน

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินคาประมง สรางการผลิตให
มีคุณภาพ มาตรฐานตามความ
ตองการของตลาดและพัฒนา
ศักยภาพกระบวนการแปรรูป
สินคาประมงเพื่อเพิ่มมูลคา
13. งานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร
โครงการธนาคารสินคาเกษตร
กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิต
สัตวน้ําแบบมีสวนรวม
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการแหลงน้ําในชุมชน ใหเปน
ธนาคารผลผลิตเกษตรดานการ
ประมง และพัฒนาศักยภาพ
ดานการบริหารแหลงน้ําชุมชน
เพิ่มผลผลิตสัตวนา้ํ จืดซึ่งเปนอาหาร
โปรตีนสําหรับบริโภคและสราง
รายไดในครัวเรือน

1. ชุมชนไมมีความ
ประสงค
2. การดูแลแหลงน้ําของ
ชุมชนยังไมเขมแข็ง

1. ตองมีการประชาสัมพันธ การควบคุมที่มีอยู
2. ใหความรู ถายทอด
สามารถขจัดความ
เทคโนโลยีการเพาะพันธุ
เสี่ยง ไดอยางเพียงพอ
สัตวนา้ํ
3. กําหนดนโยบายให
ราษฎรมีสวนรวม
และรูสึกถึงความเปน
เจาของแหลงน้ํานัน้
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

14. งานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตภาคเกษตร
โครงการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตสินคาเกษตร
กิจกรรมสงเสริมและบริหารจัดการ
การผลิตสินคาประมง
วัตถุประสงค
เพื่อใหการควบคุมการใชเครื่องมือทํา
การประมงใหถูกตองตามกฎหมาย
15. การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
โครงการพัฒนาดานการเกษตรและ
สหกรณของจังหวัดกํากับการบูร
ณาการ และติดตามการใช
งบประมาณของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงในจังหวัด
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีหนวยงานหลักที่ทาํ
หนาที่ในการประสานงาน ดานการ
วางแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณภายในจังหวัดที่ชัดเจน

การใชเครื่องมือประมง
ผิดประเภทและรุนแรง
เชน อวน ระเบิด ไฟ
ฟาชอต

1. ตองมีการประชาสัมพันธ การควบคุมที่มีอยู
2. ใหความรู เพื่อสราง
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
ความหวงแหนทรัพยากร
สัตวนา้ํ
3. กําหนดนโยบายให
ราษฎรมีสวนรวม
และรูสึกถึงความเปน
เจาของแหลงน้ํานัน้

-

-

สํานักงาน
ประมงจังหวัด
ลําพูน

การจัดทําแผนปฏิบัติ
การโครงการ/การ
เบิกจายงบประมาณยัง
ไมเปนไปตามแผนที่
กําหนด

จัดประชุมเพื่อเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณให
เปนไปตามแผนการ
เบิกจายงบประมาณ

-

-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัดลําพูน

กิจกรรมการควบคุม
ภายในสามารถลด
ความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

16. กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน
ดําเนินงานติดตาม และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณในจังหวัด
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการกระจายอํานาจ
การบริหารจากสวนกลางไปสูสว น
ภูมิภาค โดยเปนตัวแทนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

การดําเนินกิจกรรมยัง
ไมเปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว

1. จัดประชุมคณะทํางาน
จัดทําแผนพัฒนาดาน
การเกษตรและสหกรณ
จังหวัดลําพูน
2. จัดประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ
และการแกไขปญหาภาค
การเกษตรระดับจังหวัด
(Chief Of Operation)
จังหวัดลําพูน
3. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณจังหวัดลําพูน

กิจกรรมการควบคุม
ภายในสามารถลด
ความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ

-

-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ขอมูลยังไมเปนปจจุบนั
และยังคลาดเคลื่อนอยู

ขับเคลื่อนการใชงานระบบ
และนําเสนอผูบ ริหารเพือ่
ประเมินผลการใชงาน/
ประสิทธิภาพของระบบ/นํา
ผลการประเมิน/ขอคิดเห็น
เปนขอมูลในการปรับปรุง
ระบบตอไป

กิจกรรมการควบคุม
ภายในสามารถลด
ความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ

-

-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัดลําพูน

การดําเนินกิจกรรมยังไม
เปนไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานที่กาํ หนดไว

1. จัดประชุมคณะทํางาน
จัดทําแผนพัฒนาดาน
การเกษตรและสหกรณ
จังหวัดลําพูน
2. จัดประชุม
คณะกรรมการอํานวยการ
ขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ
และการแกไขปญหาภาค
การเกษตรระดับจังหวัด
(Chief Of Operation)
จังหวัดลําพูน
3. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ

สามารถลดความเสี่ยง
ไดอยางเพียงพอ

-

-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัดลําพูน

17. การเผยแพรประชาสัมพันธ
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ของจังหวัดเพื่อเปนศูนยขอมูลและ
ศูนยแมขายขอมูลดานการเกษตร
และสหกรณของจังหวัด
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแหลงขอมูลและเผยแพร
ขอมูลดานการเกษตรระดับจังหวัด
18. กํากับ ดูแล ควบคุม ประสาน
ดําเนินงานติดตาม และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตาม
แผนงานและโครงการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณในจังหวัด
เพื่อเปนการกระจายอํานาจการ
บริหารจากสวนกลางไปสูสวน
ภูมิภาค โดยเปนตัวแทนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงานสถิติ
จังหวัดลําพูน

พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณจังหวัดลําพูน
19. กระบวนการปฏิบตั ิงานการ
จัดเก็บรวมรวมขอมูลสถิติ (กลุม
ปฏิบัติการสถิติ
วัตถุประสงค
เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมายได
ขอมูลที่มีคุณภาพ ถูกตองตาม
ระเบียบวิธีการทางสถิติ ขอมูล
ครบถวน เชื่อถือได ตรงตามความ
ตองการของผูใชงาน
- การบันทึกแบบสอบถาม และการ
ลงรหัสของขอมูล
- การเก็บรวมรวมขอมูล โดยใช
เครือ่ ง Tablet

- ในแตละโครงการที่ออก
สํารวจ ก็จะมีความ
แตกตาง เรื่องขอคําถาม
คํานิยาม ความหมายของ
แตละประเด็นคําถาม ซึ่ง
ถูกกําหนดโดยกลุมงาน
เจาของโครงการ หรือ
ผูใชงานซึ่งอาจสงผลให
เจาหนาที่มีความสับสน
อยูบาง

- กลุมปฏิบัติการสถิติ
- การควบคุมที่มีอยู
มีการจัดอบรมเรื่อง
สามารถขจัดความ
แบบสอบถาม คํานิยาม
เสีย่ งไดอยางเพียงพอ
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
กอนออกปฏิบัติงานสนาม
ทุก ๆ ครั้ง
- กลุมปฏิบัติการสถิตไิ ดมี
การรวบรวมประเด็นปญหา
ตาง ๆ ที่พบบอย มาสรุป
และอธิบายในที่ประชุม
ประจําเดือน หรือประชุม
เตรียมความพรอมกอนการ
สํารวจ รวมทั้งจัดทําคูมือไว
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ศึกษาเพื่อลดความผิดพลาด
- ตรวจแบบสอบถามทุก
ครั้งหลังจากปฏิบัตงิ าน
สนามเสร็จเรียบรอย
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

20. การประมวลผลขอมูลของกลุม
วิชาการสถิติและวางแผน
วัตถุประสงค
เพื่อใหประมวลผลขอมูลเสร็จตาม
เวลาที่กําหนด ขอมูลมีความถูกตอง
ครบถวน ทันสมัยตรงตามความ
ตองการของผูใชงาน

- ถาไมมีการติดตาม
Update โปรแกรมใหเปน
เวอรชั่นปจจุบนั อาจสงผล
ใหขอมูลบางอยางไม
สมบูรณ
- จากการ Update
โปรแกรมถาไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําของสวนกลาง
อาจสงผลใหขอมูลสูญ
หายขึ้นไดและตรงตาม
ความตองการของผูใชงาน

- ศึกษาและปฏิบัติตามคูมือ
ที่ทางสวนกลางแนะนํา
- สวนกลางตองจัดทํา
โปรแกรมประมวลผลที่
สมบูรณที่สุดกอนเผยแพร
มายังสํานักงานสถิติจังหวัด
- มีการสํารองขอมูล
ไวทุกครั้ง และติดตามการ
Update โปรแกรม
เปนประจํา

- การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

- ถาโปรแกรมมีปญหา อาจ
สงผลใหขอมูลที่ทําการ
บันทึก หรือประมวลผลอยู
นั้นเกิด Error หรือถูกลบทิ้ง
ไปได

21. การจัดทํารายงานผลขอมูล
ทางสถิติ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการนําเสนอขอมูลและการ
จัดทํารายงานเปนไปอยางเรียบรอย
และตรงตามความตองการของ
ผูใชงาน

- ขอมูลเนื้อหาในรายงาน
อาจมีจํานวนมาก
บางครั้งผูจ ัดทําอาจ
ตรวจทานไมครบถวน

- ชวยกันตรวจสอบขอมูล - การควบคุมที่มีอยู
รายงานอยางละเอียด ซ้ํา สามารถขจัดความ
หลาย ๆ รอบ เพื่อลดความ เสีย่ งไดอยางเพียงพอ
ผิดพลาด
- มีการอบรมเพิ่มความรูแก
เจาหนาที่ ใหมีความรู
ความสามารถ ในการจัดทํา
รายงานใหถูกตองตามหลัก
อยางตอเนื่อง

-

- หมั่นทําการบันทึก หรือ สํานักงานสถิติ
สํารองขอมูลทุก ๆ ครั้ง เพื่อ จังหวัดลําพูน
ปองกันเหตุขัดของกับ
เครื่องคอมพิวเตอร

-

สํานักงานสถิติ
จังหวัดลําพูน
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หนวยงานที่
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22. การเผยแพรขอมูลทางสถิติ
การใหบริการขอมูลขาวสาร
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลของ
หนวยงาน เพิ่มโอกาสในการเขาถึง
ขอมูลตามภารกิจหลักของหนวยงาน
แกบุคคลทั่วไป

- ภารกิจของหนวยงานมี
ความหลากหลายซับซอน
มากขึ้นอันเนื่องจากการ
ปรับปรุงโครงสรางของ
หนวยงาน สงผลใหการ
เผยแพรขอมูลในชองทาง
ที่มีอยูเดิมอาจไม
กวางขวางเพียงพอในการ
เขาถึงขอมูลของ
หนวยงาน

- กําหนดแนวทางการ
- การควบคุมที่มีอยู
ปฏิบัติงานใหเจาหนาที่
สามารถขจัดความ
ผูเกี่ยวของเผยแพรขอมูล
เสีย่ งไดอยางเพียงพอ
ขาวสารของหนวยงานทาง
สื่อตาง ๆ อยางตอเนื่อง
- กําหนดใหมีการเผยแพร
ขอมูลของหนวยงานทางสื่อ
ตาง ๆ ตามรอบเวลาที่
เหมาะสม

-

-

สํานักงานสถิติ
จังหวัดลําพูน

23. การบริหารงานแผนงาน/
โครงการ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม/สนับสนุน/แกไขปญหา
ที่เกี่ยวของกับการคาการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนขับเคลื่อนตัวชี้วดั ที่
เกี่ยวของตามยุทธศาสตรจังหวัด
๑.๑ การจัดทําขอมูลพื้นฐาน
โครงการ แบบสรุปโครงการแบบยอ
และรายละเอียดจําแนกงบรายจาย

1. ขาดขอมูลเชิงลึกใน
พื้นที่/ขอมูลเชิงประจักษ
จึงไมสามารถวิเคราะห
ปญหาหรือแนวทางการ
พัฒนาได
2. ขอจํากัดเชิงพื้นที่ไมมี
ความเหมาะสมในการ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่
กําหนดไว

1. จัดประชุมกอนทําแผน
โดยหัวหนา cluster โดยมี
หัวขอหลักในการประชุมคือ
กรอบเวลา การประเมินผล
และการติดตามผล เพื่อ
ถายทอดตัวชี้วัดตาม
แผนพัฒนาฯ หรือ
ยุทธศาสตรในทุกระดับที่
เกี่ยวของ เพื่อสามารถ
ถายทอดตัวชี้วัดในระดับบน

กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยูจริง
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

จากการดําเนินงานยังมี
ความเสี่ยงที่ทาํ ใหไมบรรลุ
วัตถุประสงค ดังนี้
๑. ขาดการบูรณาการ
ขอมูล/กลุมเปาหมายของ
กลุมงานตาง ๆ ภายใน
สํานักงานฯ
๒. ความเรงรีบในการจัดทํา
แผนงาน โครงการทําใหตอง
เสนอโครงการที่มี

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร สํานักงาน
ระหวางกลุมงานใหมาก
พาณิชย
ยิ่งขึ้นดวยการประชุม
จังหวัดลําพูน
สํานักงานเปนประจํา/จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
(KM) หรือการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1.2 การติดตามและประเมินผล
โครงการ

สูลางไดอยางถูกตอง
2. หมั่นทบทวนขอมูลที่มี
และแสวงหาขอมูลใหม
เพิ่มเติม ดวยการลงพื้นที่
หรือเขารวมการประชุมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอมูลที่สําคัญ
๑. ขาดการติดตามผล
ติดตาม ตรวจสอบการใช
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ผลผลิตของโครงการพรอม
อาทิ การใชประโยชนจาก ทั้งประเมินความคุมคา
ผลผลิตของโครงการ การ จัดทํารายงานสรุปผลการ
เจรจาซื้อขายภายหลัง
ประเมินผลสัมฤทธิ์และ
๒. ไมนําขอสังเกตจาก
นําไปประกอบการตัดสินใจ
การประเมินผลโครงการ ขับเคลื่อนแผนงานในป
ไปใชประกอบการ
ตอไป
พิจารณาจัดทําแผนในครั้ง
ตอไป

กลุมเปาหมายในภาพรวม

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

ขาดหลักฐานเชิงประจักษใน
การสนับสนุนการจัดทํา
แผนงานโครงการ เชน
มูลคาการจําหนายทีช่ ัดเจน
เนื่องจากผูประกอบ การ
ไมไดจัดเก็บขอมูลเปน
เอกสารหลักฐาน หรือการ
พัฒนาองคความรูไมสามารถ
ระบุไดชัดเจนวาเปนการนํา
ความรูไปใชและกอใหเกิด
ผลอยางไรเนื่องจากเปน
เรื่องนามธรรมซึ่งความรูเกิด
จากการเรียนรูและ
ประสบการณสวนบุคคล

ภายหลังการดําเนิน
สํานักงาน
โครงการ ผูรับผิดชอบจะ พาณิชย
ดําเนินการให
จังหวัดลําพูน
กลุมเปาหมายจัดทําแบบ
รายงานผลการเรียนรู สรุป
แนวคิดที่ได และแผนการ
ดําเนินงานในอนาคต
รวมถึงการจัดเก็บขอมูล
ยอดจําหนายติดตามเปน
ประจําอยางสม่าํ เสมอ
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

๑. การจัดเก็บขอมูลเปน
แบบ Stand Alone ไมมี
การใชระบบแบงปน
ขอมูลหรือฐานขอมูลแบบ
คลาวด
๒. กระแสไฟฟา
ไมเพียงพอเนื่องจาก
รูปแบบการติดตัง้ ระบบ
จายไฟฟาในอาคาร
สํานักงาน ไมสอดคลอง
กับการใชงานจริง

๑. จัดทําคําของบประมาณ
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา
ภายในอาคาร และจัดหา
อุปกรณคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง เครื่อง
สํารองไฟ ซอฟทแวรสแกน
ไวรัส ใหเพียงพอตอความ
ตองการ
๒. จัดทําฐานขอมูลสํารอง
อาทิ google drive เพื่อใช
เปนศูนยขอมูลกลางที่
สามารถใชงานรวมกันได
๓. จัดทําแผนตรวจสอบ
อุปกรณและระบบ
สารสนเทศเปนประจํา
ทุกเดือน

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

๑. ไมไดรับการจัดสรร
ครุภัณฑตามแผนที่ขอ
งบประมาณ
๒. ไมมีฐานขอมูลใชรวมกัน
ของทั้งองคกร

24. การจัดการระบบสารสนเทศ
วัตถุประสงค
เพื่อใหระบบสารสนเทศมีความ
ปลอดภัย มีความทันสมัย สะดวก
รวดเร็วในการเขาถึงฐานขอมูล
รวมถึงการบํารุงรักษาอุปกรณใหมี
ความพรอมกับการใชงานใหมี
ประสิทธิภาพกรณีเกิดปญหา

๑. เสนอของบประมาณใน สํานักงาน
สวนที่ขาดและการหา
พาณิชย
ทดแทนสวนที่ตัดจําหนาย จังหวัดลําพูน
๒. ถายทอดองคความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหแกบุคคลากรภายใน
หนวยงาน
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ควบคุมภายใน
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ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

25. การปฎิบัติงานตามกฎหมายที่
อยูในการกํากับดูแลของกระทรวง
พาณิชย
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มี
ความรอบคอบ ถูกตอง เกษตรกร/
ผูบริโภค/ประชาชนทั่วไป ไดรับ
ความเปนธรรมทางการคา ลดขอ
รองเรียนจากผูมีสวนไดสวนเสีย
1.1 การดูแลความเปนธรรมทาง
การคา
1.2 การกํากับดูและปราบปราม
การละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา
1.3 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

การโยกยายสับเปลี่ยน
บุคคลากรสําหรับผูที่ไม
เคยปฏิบัติงานดาน
กฎหมายอาจสงผล
กระทบตองานและเกิด
ขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เสี่ยงตอการ
ถูกรองเรียนจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย

1. จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน
2. จัดทําแผนการจัดการ
ความรู (KM) ในหนวยงาน

การควบคุมมีความ
เพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน แตยงั คง
ตองไดรับการอบรม
เพิ่มเติมจากหนวยงาน
ตนสังกัดเนื่องจากอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายหรือระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของ

การปรับปรุงขอกฎหมาย
เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบนั สงผลให
บุคคลากร ผูปฏิบัติอาจไม
เขาใจแนวทางปฏิบัติที่
ถูกตอง อาจสงผลใหเกิด
ขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เสี่ยงตอการถูก
รองเรียนจากผูมีสวนได
สวนเสีย

1. จัดทําแผนการจัดการ สํานักงาน
ความรู (KM) ในหนวยงาน พาณิชย
อยางตอเนื่อง
จังหวัดลําพูน
2. สงบุคลากรเขารับการ
อบรมเพิ่มพูนความรูจาก
หนวยงานตนสังกัดที่กํากับ
ดูแลกฎหมายโดยตรง
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26. การปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติ
แร พ.ศ. 2560 และ
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ของสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน
โดยมีอํานาจ ดังนี้
1.1 กํากับ ควบคุม ดูแล และ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน กฎหมายวาดวยแร กฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร
กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดบี ุก
กฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายวา
ดวยการจดทะเบียนเครือ่ งจักร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในสวน
ภูมิภาค
1.2 จัดทํา เสนอ และประสาน
แผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม
ในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการ
พัฒนาและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนดังกลาว

1 กฎหมาย ระเบียบที่
ประกาศใชใหมอาจทําให
เจาหนาทีป่ ฏิบัตไิ มเปนไป
ตามที่กําหนด ไดแก
พระราชบัญญัติแร
พ.ศ. ๒๕๖๐

1. จัดทําคูมือในการ
ปฏิบัติงาน
2. จัดฝกอบรมสัมมนาใน
เรื่องกฎหมายระเบียบ
ตาง ๆ ทีป่ ระกาศใชใหม
เพื่อเสริมสรางความเขาใจ
และปฏิบตั ิไดอยางถูกตอง
3. สงบุคลากรเขารับ
การอบรมในเรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

- การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

ยังมีความไมชัดเจนของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
ซึ่งอาจทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการทํางานได

1. กําหนดใหเจาหนาที่
สํานักงาน
ศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมดวย อุตสาหกรรม
ตนเองในระเบียบที่
จังหวัดลําพูน
เกี่ยวของ
2. หารือแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนรวมกับ
กพร. สวนกลาง
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2 กฎหมาย ระเบียบที่
ประกาศใชใหมอาจทําให
เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานไม
เปนไปตามที่กาํ หนด
ไดแก พระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที)่ 2 พ.ศ.
2562 และกฎหมายลูกที่
ออกตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว

1. จัดทําคูมือในการ
ปฏิบัติงาน
2. จัดฝกอบรมสัมมนาใน
เรื่องกฎหมายระเบียบ
ตาง ๆ ทีป่ ระกาศใชใหม
เพื่อเสริมสรางความเขาใจ
และปฏิบตั ิไดอยางถูกตอง
3. ซักซอมความเขาใจใน
สาระสําคัญของขอกฎหมาย
ตอเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
กอนที่กฎหมายจะมีผล
บังคับใช

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

ยังมีความไมชัดเจนใน
รายละเอียดและวิธีการ
ปฏิบัติของกฎหมายลูกบาง
ตัวที่เกี่ยวของในบางมาตรา
ของพระราชบัญญัตโิ รงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ซึ่งอาจทําใหการดําเนินการ
ของเจาหนาทีไ่ มเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือปฏิบัติ
ไมเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ

1.3 ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

สงบุคลากรเขารับ
สํานักงาน
การอบรมในเรื่องของ
อุตสาหกรรม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
จังหวัดลําพูน
โดยเฉพาะกฎหมายลูก
ตามพระราชบัญญัตโิ รงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
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27. การพัฒนาและจัดเก็บรายได
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการพัฒนาจัดเก็บรายได
มีวิธีการและหลักเกณฑ
การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได
มีประสิทธิภาพเปนไปตามแผน
พัฒนาและจัดเก็บรายไดที่ถูกตอง
ครบถวน ตามบัญชีลูกหนี้นําเงิน
รายไดที่จัดเก็บมาลงบัญชีครบถวน
เรงรัดการจัดเก็บรายได และจัดเก็บ
ลูกหนี้คางชําระไดครบถวน ไมมี
ลูกหนี้คางนาน สามารถจัดเก็บได
เพิ่มตามเปาหมาย

- พระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
พ.ศ. 2562 เปน
กฎหมายที่ประกาศใช
ขึ้นมาใหม ตองมีการ
ประเมินทรัพยสนิ
ที่เขาขายตองเสียภาษี
ในเขตตําบลทัง้ หมด
อาจทําใหขอมูลที่ไดรับ
เกิดความคลาดเคลื่อน
สงผลกระทบตอการ
ดําเนินงาน
- เจาหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
ในดานการจัดเก็บภาษี
ยังไมเขาใจการจัดเก็บ
ภาษีระบบใหม เนื่องจาก
มีขั้นตอนและการปฏิบัติ
ที่ละเอียด ตองใหผูปฎิบัติ
หนาที่ เจาหนาที่พัสดุ
ศึกษาระเบียบใหละเอียด
ถี่ถวน เพื่อมิใหเกิด

- ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสราง
พ.ศ. 2562 รวมถึง
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
- มีคําสั่งแบงงาน
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่แตละคน
- จัดทําการประชาสัมพันธ
กําหนดการและชองทาง
ในการชําระภาษีใหทั่วถึง
และครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมาย
- ทําหนังสือเรงรัดการชําระ
ภาษี แจงลูกหนี้ภาษีครบ
จํานวนทุกราย
- เรงรัดการจัดทําขอมูล
ในระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ใหเปนปจจุบนั
- มีการบริการจัดเก็บคาเชา

- ยังไมเพียงพอ ยังมี
จุดออน คือดําเนินการ
จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ยังไมครบถวน
- ยังจัดเก็บภาษีได
ไมครบตามเปาหมาย
บางรายไมอยูในพืน้ ที่
ทําใหการยื่นแบบ
และการชําระภาษีเกิน
กําหนดเวลา
- มีลูกหนี้ที่คางคาเชา
นอยลง
- ตรวจสอบการรับเงิน
และการนําฝากเงิน
เปนประจํา มีความ
ถูกตอง รัดกุมขึ้น
- มีความเพียงพอ
ในระยะเวลาการเก็บ
คาน้ําประปาแตก็ยังมี
คาน้ําประปาที่ยงั เก็บ

- การดําเนินการสํารวจ
ประเมินทรัพยสนิ ที่ดนิ
และสิ่งปลูกสราง
ตองประกาศใชใหทัน
เนื่องจากเปนงานที่ใหม
และมีปริมาณงานมาก
ซึ่งตองเรงรัดการทํางาน
ใหทันเวลา ทําใหอาจจะได
ขอมูลที่อาจจะคลาดเคลื่อน
รวมทั้งการตีความตามตัว
บทกฎหมายที่ใชบังคับอาจ
ทําใหการประเมินผล
เกิดความคลาดเคลื่อน
- เนื่องจากมีการประกาศใช
พ.ร.บ.ฉบับใหม เจาหนาที่
จัดเก็บรายได จึงขาดความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
ตามระบบใหม
- แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินไมครบถวน ไมเปน
ปจจุบนั

- ใหเจาหนาที่ และผูท ี่
เกี่ยวของศึกษากฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
โดยใหถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด
- สงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรม
- มีการประชุมใหความรู
ความเขาใจใหแกประชาชน
ในพื้นที่ รวมถึงสื่อ
ประชาสัมพันธใหทั่วถึง
หลาย ๆ ชองทาง
- จัดทําโครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ใหครบถวน เปนปจจุบัน
- จัดทําแผนพัฒนาและ
จัดเก็บรายได
- แจงประชาสัมพันธ
ชองทางการชําระภาษี
เพิ่มขึ้นและติดตามการ
ชําระใหทันภายในกําหนด

- อบต.บาน
ปวง
- ทต.ทุงหัว
ชาง
- อบต.
ตะเคียนปม
- อบต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.มะกอก
- ทต.แมแรง
- ทต.มวงนอย
- ทต.ปาซาง
- อบต.ทาตุม
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
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- การหลีกเลี่ยงการชําระ
ภาษีโดยแจงขอมูลในการ
ประเมินภาษีไมครบถวน
หรือเจาหนาที่ประเมินภาษี
ไมถูกตองตามขอเท็จจริงมีลูกหนี้ภาษีคางชําระ
จํานวนมาก
- ผูมีหนาทีช่ ําระภาษีไมให
ความรวมมือในการชําระ
ภาษี
- ผูเชาบางรายไมใหความ
รวมมือในการชําระคาเชา
- ผูเชาบางรายขอผลัดผอน
การชําระคาเชาแตไมมา
ดําเนินการชําระตามที่
กําหนดไว
- เมื่อไปเก็บคาน้ําประปา
แลวเจาของบานไมอยูทาํ ให
คางคาน้าํ ประปา
- ผูใชนา้ํ ประปาชําระคาน้าํ
ลาชาเกินระยะเวลากําหนด

- ใหผูอํานวยการกําชับ
เจาหนาที่เรงรัดติดตาม
ลูกหนี้ภาษี
- กําชับเจาหนาที่
ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง
- จัดใหบริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่
- ควรสุมตรวจการจัดเก็บ
คาเชาใชตั๋วตลาดในการ
จัดเก็บ
- ใหใชรายชื่อขอวางของ
ขายตลาดถนนคนเดิน
ในการจัดเก็บคาเชา
- ทําหนังสือแจงเตือน
ใหชําระคาเชากรณีติดคาง
คาเชาเกิน ๒ เดือน หากยัง
ไมมาชําระตามที่กําหนด
- ควรใหพนักงานเก็บเงิน
คาน้ําประปาออกไปเก็บ
เงินตอนเย็นและวันหยุด
เพื่อจะไดเจอเจาของบาน

ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.ทาสบชัย
- ทต.ทาสบ
เสา
- ทต.ทาปลา
ดุก
- ทต.ทากาศ
เหนือ
- ทต.ทาขุม

ขอผิดพลาดตามมา
- เจาหนาที่มไี มเพียงพอ
และมีงานประจํา
- ประชาชนยังหลีกเลี่ยง
การชําระภาษี / ชําระ
ภาษีไมตรงตามกําหนด
- มีลูกหนี้ภาษีคางชําระ
จํานวนมาก
- ระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ไมเปนปจจุบนั
- ขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ไมครบถวน
- ผูมีหนาทีช่ ําระภาษี
ไมใหความรวมมือในการ
ชําระภาษี
- ลูกหนี้คางคาเชาเพิ่มขึ้น
- ผูเชาไมใหความรวมมือ
ในการชําระคาเชาใหตรง
ประจําทุกเดือน

นอกสถานที่/นอกเวลา
ไมไดในบางสวน
- มีการตรวจเช็คในทะเบียน
คุมคาเชาเปนประจํา
ทุกเดือน
- มีการตรวจสอบตนขั้ว
ใบเสร็จคาน้ําประปาวาตรง
กับจํานวนใบเสร็จที่จา ย
ใหกับพนักงานเก็บเงิน
คาน้ําประปา
- จัดสงเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ านเขารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู และ
การปฏิบัติงาน
- การบันทึกรายชื่อผูชาํ ระ
ภาษีหรือทะเบียนลูกหนี้
ภาษีคางชําระ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่น ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ในแตละเดือนหรือจากการ
ที่เจาหนาทีไ่ มสามารถ
ตามเก็บไดจึงทําใหเกิดการ
คางชําระคาน้ําประปา
ในแตละเดือน

- จัดทําสติ๊กเกอร/แผนปาย
หนาบานผูใชนา้ํ ประปา
เพื่อแจงกําหนดวันจัดเก็บ
คาน้ําประปา
- จัดทําขอมูลผูคางชําระ
เกิน ๒ เดือน ดําเนินการ
ตามมาตรการที่กําหนดไว
- จัดทําฐานขอมูลบานเชา
ในกรณีที่ผูเชาจาย
คาน้ําประปาเอง/ผูเชาเปน
ผูจาย เพื่อเปนขอมูลในการ
ติดตามเก็บคาน้ําประปา

เงิน
- ทต.ทาทุง
หลวง
- อบต.ทาแม
ลอบ
- ทต.อุโมงค
- ทต.ริมปง
- ทต.บานแปน
- ทต.บาน
กลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.เหมืองงา
- ทต.มะเขือ
แจ
- ทต.ประตูปา
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ตนธง
- ทต.หนอง
ชางคืน
- ทต.ทาเชียง
ทอง

- การจัดเก็บคาเชามีการ
ใชตั๋วตลาดจัดเก็บ
และการเก็บคาเชายังไมมี
สัญญาเชา
- การเก็บเงินคาน้าํ
ประปา ไมสามารถจัดเก็บ
ไดครบตามจํานวน
ใบเสร็จที่พิมพออกไป
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
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ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ทต.ศรีบัว
บาน
- ทต.ปาสัก
- อบต.หนอง
หนาม
- ทต.บานธิ
- อบต.หวย
ยาบ
- ทต.วังผาง
- ทต.หนอง
ลอง
- ทต.หนอง
ยวง
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การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประสานงานไปยังผูกูยืม
เงิน และผูน ําหมูบา น
- ลงพื้นที่เพื่อสอบถาม
ปญหาขอเท็จจริง
ในการขาดชําระเงิน
เพื่อจะไดหาแนวทาง
ในการแกไขปญหารวมกัน

- จัดทําหนังสือแจง
เตือนไปยังผูกูยืมเงิน
ใหมาชําระเงิน
ที่ติดคางอยูของ
แตละงวดแลว แตยังมี
ผูคงคางอยู

- เนื่องจากมีผูกูยืมเงิน
เศรษฐกิจชุมชนจํานวนมาก
และมีการกูยืมเงินตอเนื่อง
มาหลายป และขาดการ
ชําระเงินหลายงวด ทําให
ตองมีการทําหนังสือ
แจงไปยังผูกู และติดตาม
การชําระอยางตอเนื่อง
แตเจาหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน จึงทําให
การติดตามอาจลาชา
กวากําหนดการ
- ผูกูยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน
ไมสงคืนเงินคางวดตรงตาม
สัญญากูยืมเงิน

28. เศรษฐกิจชุมชน
วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ
และสรางรายไดใหแกชุมชน

- การขาดชําระเงินของ
ผูกูยืมเงิน
- มีลูกหนี้คางชําระ

- ประสานงานไปยังผูกูยืม - อบต.ทุงหัว
เงิน และผูน ําหมูบา น
ชาง
เพื่อใหผูกูยืมเงินมาชําระ - ทต.บานธิ
เงินคางวดใหตรงตาม
สัญญา
- ลงพื้นที่เพื่อสอบถาม
ปญหาขอเท็จจริงในการ
ขาดชําระเงิน เพื่อจะไดหา
แนวทางในการแกไขปญหา
รวมกัน
- ทําหนังสือรับสภาพหนี้

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจหลัก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. หนวยงานอื่นรองขอให
มีการสํารวจ ออกแบบ
เขียนแบบ และประมาณ
ราคาในชวงใกลสิ้นป
งบประมาณอยูเปน
ประจํา รวมถึงรองขอให
เรง ดําเนินการโดยดวน
เพื่อใหเบิกจายเงินไดทัน
ทําใหงานอาจเกิดความ
ผิดพลาดได
2. ขนาดและลักษณะงาน
ออกแบบ/เขียนแบบของ
แตละหนวยงานที่รองขอ
แตกตางกัน

1. ขอความรวมมือและ
ประชาสัมพันธใหหนวยงาน
ที่รองขอดําเนินการในชวง
ตนปงบประมาณ เพื่อที่
เตรียมความพรอมออกแบบ
เขียนแบบ และเบิกจายได
ทันกอนสิ้นงบประมาณ
2. กระจายงานใหกับ
บุคลากรที่มีอยูอยาง
เทาเทียมกัน เพื่อให
สามารถสํารวจ ออกแบบ
เขียนแบบและประมาณ
ราคาไดโดยเฉพาะชวงใกล
สิ้นปงบประมาณ
3.เพิ่มองคความรูให
บุคลากร ใหมีทักษะในการ
เขียนแบบ ออกแบบและ

-

-

สํานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด
ลําพูน

ดานสังคม
1. การสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ
และประมาณราคา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินการสํารวจ
ออกแบบ เขียนแบบ และ
ประมาณราคาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ใหบริการไดอยางทั่วถึง ทันเวลา

- การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัด
ความเสี่ยงได
อยางพอเพียง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
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การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประมาณราคาเพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานไดสอดคลองตาม
ความตองการ ของ
หนวยงานที่รองขอไดทัน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

2. การบริหารงานโครงการกิจกรรม
ตามยุทธศาสตรกรมฯ / จังหวัด
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการบริหารงานโครงการ
ตามยุทธศาสตรของกรมการพัฒนา
ชุมชนบรรลุตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรม

- การดําเนินกิจกรรม
ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการและไมบรรลุ
วัตถุประสงค
- การบริหารโครงการ ไม
เปนไปตามไตรมาส
- แนวทางการดําเนินงาน
จากสวนกลางลาชา
- มีงานสําคัญ นโยบาย
เรงดวนทําใหตองเลื่อน
แผนการดําเนินงาน
- เอกสาร หลักฐานเชิง
ประจักษไมครบถวน
- ปริมาณงานมีมาก
จํานวนบุคลากรมีนอย

-

-

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดลําพูน

- ประชุมชี้แจง แผนปฏิบตั ิ
การควบคุมภายใน
ราชการ
เพียงพอ
- กําหนดหลักสูตรการดําเนิน
กิจกรรม คาใชจายในการ
ดําเนินงานใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
- สรางทีมงานติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการติดตามอยางตอเนื่อง
- มีแผนการติดตามแบบ
บูรณาการ
- จัดทําคูมือการดําเนินงาน
- ติดตาม ประเมินผล และ
สรุปผลการดําเนินงานเปน
ประจําทุกเดือน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดลําพูน

3. ขอมูลสารสนเทศชุมชน
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาระบบบริการขอมูล
สารสนเทศชุมชนตามภารกิจของ
กรมฯ และการบริหารการพัฒนาใน
สวนที่เกี่ยวของและสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง

- ไมสามารถควบคุม
ระบบและโปรแกรม
ไดเอง

- มอบหมายผูรับผิดชอบ
สํารองขอมูลเก็บไว
เพื่อสามารถนํามาใช

การควบคุมภายใน
เพียงพอ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
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การประเมินผลการ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4. การดําเนินโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
วัตถุประสงค
- เพื่อสรางความรู ความเขาใจ
ใหกับกลุมเปาหมาย ในการยกระดับ
กลุม OTOP เพิ่มทักษะในการ
บริหารจัดการกลุม พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ใหมีมาตรฐานและเพิ่ม
ชองทางการจําหนาย เพื่อสราง
รายไดใหผูประกอบการเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด

- ผลิตภัณฑ OTOP
หลายชนิดคุณภาพการ
ผลิตไมสม่ําเสมอ
- ผลิตภัณฑทไี่ มไดรับ
มาตรฐาน ไมสามารถ
ออกสูตลาด
- ผูประกอบการขาด
เทคนิคดานการแปรรูป
สินคาและไมกลาลงทุน
- มีชองทางการจําหนาย
สินคา OTOP นอย
- กลุมเปาหมายทีไ่ ดรับ
การพัฒนามีการ
เปลี่ยนแปลง
- กลุมผูผลิต
ผูประกอบการให
ความสําคัญกับผลิตภัณฑ
นอย
- คณะกรรมการยังขาด
ความเขาใจในการบริหาร
จัดการแบบเครือขาย

- ตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ
- พัฒนาระบบการ บริหาร
จัดการกลุมให
มีประสิทธิภาพ
- ใหความรูเรื่องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
การตลาดสมัยใหม
- ใหความรูเรื่อง
การตลาด online
- หาชองทางการ
จําหนายสินคาเพิ่ม
- สงเสริม/จัดตั้ง
กรรมการสงเสริมดาน
การตลาด ใหความรู
เกี่ยวกับเทคนิคการขาย
- สนับสนุนใหกลุม OTOP
ดําเนินกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง
- สรางเครือขาย
ผูประกอบการทุกประเภท

การควบคุมภายใน
เพียงพอ

-

-

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดลําพูน

-6(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพียงพอ

-

-

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดลําพูน

- ศึกษาดูงานกลุมทีป่ ระสบ
ความสําเร็จ
- ใหความรูเรื่องการตลาด
และการจัดทําแผนธุรกิจ
5. การติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการประเมินและการ
ติดตามโครงการตามยุทธศาสตร
กรมฯ / จังหวัด เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทําใหทราบผล
ความกาวหนาและผลสําเร็จของ
กิจกรรมที่กําหนดในโครงการและ
สนับสนุนแกไขปญหา

- การประเมินการ/
ติดตามผลการดําเนินงาน
กรมฯ/ จังหวัด ไม
ตอเนื่องทําใหการ
ดําเนินงานตามโครงการ
ไมเปนไปตามหวงเวลาที่
กําหนด
- การติดตามนิเทศงาน
ใหการสนับสนุนพืน้ ที่มี
นอยและไมตอเนื่อง

- จัดทําคําสั่งคณะติดตาม/
ประเมินผลฯ
- มีแผนการติดตามการ
ดําเนินงานโครงการฯ ของ
คณะฯ
- มีการแบงงานมอบหมาย
ภารกิจใหเหมาะสม
- จัดทําระบบฐานขอมูลผล
การดําเนินงานในประเด็น
นโยบายสําคัญและเรียนรู
รวมกันทั้งองคกร
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

6. กระบวนการจัดประโยชนทดี่ ิน
วัดราง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจัดประโยชนที่ดนิ วัดราง
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ
และเกิดประโยชน

ที่ดินวัดรางที่อยูใกล
สถานทีส่ ําคัญ แหลง
เศรษฐกิจ หรือยานชุมชน
มีจํานวนนอยและมีผูเชา
แลวทั้งหมด แตยังเหลือ
ที่ดินวัดรางจํานวนมากที่
ไมไดจัดประโยชน
เนื่องจาก
-เปนที่ดินที่ไมมี ทางออก
สูทางสาธารณะ
- ประชาชนมีความเชื่อวา
ไมควรทําประโยชนใน
ที่ดินวัดราง
-ที่ดินวัดรางมีซาก
โบราณสถานเต็มทัง้ แปลง
- ที่ดินวัดรางกรมศิลปากร
ไดขึ้นทะเบียน
โบราณสถานเต็มทัง้ แปลง
- มีพระภิกษุเขาอยูจํา
พรรษาในบริเวณวัดราง

- มีการดําเนินการสํารวจ
ที่ตั้งของที่ดินวัดราง ที่
สามารถนําจัดประโยชนได
ขยายไปยังอําเภอใกลเคียง
- ประกาศ และ
ประชาสัมพันธหาผูเชาที่ดนิ
วัดรางที่ทาํ การสํารวจ
แปลงที่พิจารณาเห็นวาไมมี
ปญหา และสามารถจัด
ประโยชนได

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

- ผูขอใชประโยชนที่ดนิ วัด
รางไมทราบขอมูลพิกัดและ
พื้นที่ทชี่ ัดเจน
- ชาวบานในชุมชนบางแหง
มีการคัดคานการเขาทํา
ประโยชนในพืน้ ที่วัดรางบาง
แปลง

- มีการสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนที่ตั้งของที่ดินวัด
รางที่ยังไมมีการจัด
ประโยชน และที่มีเอกสาร
สิทธิ์ประเภทโฉนดที่ดนิ
สามารถที่จะทําการ
ประกาศเพื่อหาผูเชาได
ลงพื้นทีท่ ําความเขาใจกับ
คนในชุมชน กรณีมีขอ
พิพาทเกี่ยวกับเรื่องการจัด
ประโยชนที่ดนิ วัด

สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
ลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
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การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได
เพียงพอ

-

-

สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
ลําพูน

7. กระบวนการออกเอกสารสิทธิ์
ที่ดินวัดราง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด
ราง เปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการ

-พื้นที่วัดรางบางแปลงหา - ทําแผนงานดําเนินการ
ตําแหนงที่ตั้งไมพบ
ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัด
- พื้นที่วัดรางบางแปลง รางอยางตอเนื่อง
ชาวบานไดออกเอกสาร
สิทธิ์ทับซอนทั้งแปลง
- พื้นที่วัดรางบางแปลง
ทับซอนที่ดนิ ของสวน
ราชการอื่น
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8. กระบวนการตรวจสอบการจัด
ประโยชนทดี่ ินวัดราง และ
ตรวจสอบการบุกรุกหรือใช
ประโยชนทดี่ ินวัดราง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหสามารถตรวจสอบการจัด
ประโยชนที่ดนิ วัดราง และตรวจสอบ
การบุกรุกหรือใชประโยชนที่ดนิ วัด
รางไดอยางครอบคลุม

จากการตรวจสอบพืน้ ที่ใน
เบื้องตนจากภาพถายทาง
อากาศผานโปรแกรม
ภาพถายดาวเทียม
Google Earth พบวา
พื้นที่วัดรางในเขตจังหวัด
ลําพูนบางแปลงมีการใช
ประโยชนในที่ดิน แตไม
พบวามีการขอใชหรือจัด
ประโยชนแตอยางใด จึง
ไมเปนที่แนชัดวาเปนการ
บุกรุกที่ดินหรือเขาใช
ประโยชนโดยอาศัย
อํานาจใด

- ทําแผนงานดําเนินการ
ตรวจสอบการจัดประโยชน
ที่ดินวัดราง และตรวจสอบ
การบุกรุกหรือใชประโยชน
ที่ดินวัดรางโดยไมไดทํา
สัญญาเชาอยางตอเนื่อง
- การดําเนินการสํารวจที่ตงั้
ของที่ดินวัดราง

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได
เพียงพอ

-

-

สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
ลําพูน
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

9. กระบวนการจัดเก็บคาเชาที่ดิน
วัดราง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูเชาที่ดิน
วัดราง
ศาสนสมบัติกลางมาชําระคาเชาที่ดิน
วัดรางศาสนสมบัติกลางครบถวน
ทุกราย

- มีหนี้คางชําระทีไ่ ม
ปรากฏรายละเอียดมา
ตั้งแตขณะรับโอนภารกิจ
งานมาจากสํานักงาน
วัฒนธรรม

- จัดทําบัญชีการชําระคา
เชาที่ดินวัดราง
- รายงานกรณีหนี้คางชําระ
ที่ไมปรากฏรายละเอียดการ
เชาใหสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
ทราบ เพื่อหาแนวทางแกไข

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยูจริงสามารถ
ลดความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

มอบหมายใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบลงพืน้ ที่
ติดตามผูเชาที่ดนิ วัดราง
ศาสนสมบัติกลางมาชําระ
คาเชาที่ดนิ วัดรางศาสน
สมบัติกลางครบถวน

สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
ลําพูน

10. กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
- การบูรณาการการปฏิบัติงาน
ของกลุมสงเสริมศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

1.การทํางานเปนลักษณะ
รับผิดชอบเดี่ยว
2.ไมมีแผนกํากับการ
ทํางานทีช่ ัดเจน
3.ไมมีการถอดบทเรียน
งานแตละโครงการ
4.ไมมีแผนงานลวงหนา
สําหรับปฏิบัติงาน
5.ไมมีคูมือปฏิบัติงานที่มี
ปญหาเปนการเฉพาะ

1.กําหนดแนวปฏิบตั ิ
การควบคุมที่มีอยู
มีการทํางานเปนทีม ที่
สามารถขจัดความ
สามารถเรียนรูและ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
แลกเปลี่ยนการทําหนาที่ใน
การทํางานไดอยางตอเนื่อง
2.จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
เฉพาะเรื่อง
3.กําหนดแผนกํากับงาน
และติดตามงาน
4.ถอดบทเรียนงานสําคัญๆ

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน

ผูเชาที่ดนิ วัดราง
ศาสนสมบัติกลาง
บางรายไมมาชําระ คาเชา
ที่ดินวัดราง ศาสนสมบัติ
กลาง

-
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ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

11. กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
- การทํางานของสมาชิกกลุมยัง
ทํางานในลักษณะประสานตรงกับ
หัวหนาสวนราชการ

1.หัวหนาทีมงานและ
ลูกทีมยังสังเคราะหงานใน
กลุมไมเปนทิศทาง
เดียวกัน
2.นําไปสูปญ
 หาในมิติการ
กํากับสอนงานในกลุม

1.ใหสมาชิกกลุมไดมีโอกาส
พูดคุย ซักถาม และเปลี่ยน
เรียนรูรวมกัน
2.กําหนดแผนการปฏิบัติ
ปฏิทินงานและแผนกํากับ
งานทีช่ ัดเจนเปนเครื่องมือ
กลางในการทํางาน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

-

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน

12. กลุมสงเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
- การบริหารบุคคล บริหาร
กิจกรรม บริหารทรัพยากร บริหาร
เวลา บริหารการเงินและพัสดุราย
โครงการ

1. การปฏิบัติไมประสบ
ผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเทาที่ควร
2. ขาดการกํากับงาน
อยางชัดเจนภายในกลุม

1. ใหสมาชิกกลุมไดมี
โอกาสพูดคุย ซักถาม และ
เปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
2. กําหนดแผนการปฏิบัติ
ปฏิทินงานและแผนกํากับ
งานทีช่ ัดเจนเปนเครื่องมือ
กลางในการทํางาน
3. มีคูมือปฏิบัติงาน
4. มีการถอดบทเรียนการ
ทํางานรวมกันทุกโครงการ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

กระทรวงมักสั่งการภายใน
ระยะเวลากระชั้นชิด
โดยเฉพาะใกลระยะเวลาสิ้น
ปงบประมาณ

วางแผนการดําเนินการโดย สํานักงาน
การคาดการณไวลวงหนา วัฒนธรรม
โดยยึดแนวทางการจัด
จังหวัดลําพูน
โครงการหรือกิจกรรมที่ได
ดําเนินการในปทผี่ านมา
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

13. การลงพื้นที่ของผูประสานงาน
วัฒนธรรมอําเภอ ไมไดทาํ งานใกลชิด
หรือประสานงานกับเครือขายทาง
วัฒนธรรมไดอยางตอเนื่อง

1. ขาดการสอนงานใน
กลุมอยางมืออาชีพ
2. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานไมตรงตาม
กําหนดไมสามารถลงไป
กํากับควบคุมการ
ปฏิบัติงานของนักวิชาการ
วัฒนธรรมที่ประสานงาน
ในระดับอําเภอไดอยาง
ตอเนื่องและใกลชิด
เนื่องจากไมมีสาํ นักงานใน
ทองที่ของอําเภอ

1. ตั้งทีมงานทํางานเปนทีม
รวมกันโดยมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและ
ประสบการณใหแกกัน
2. จัดทําปฏิทนิ งานและ
แผนปฏิบัติงานกลุมให
ชัดเจน
3. จัดทําแผนปฏิบัตงิ าน
และการรายงานผล เมื่อ
นักวิชาการวัฒนธรรมผู
ประสานงานอําเภอลงไป
ปฏิบัติงานในพื้นทีโ่ ดยแนบ
กับใบขออนุญาตไปราชการ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ

-

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน

14. งานติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค
- เพื่อติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการ วามีผลกระทบ ถึง
กลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด
ตลอดจนปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน

ไมมีขอมูลและแผนการ
ติดตามประเมินผลแบบ
บูรณาการ

1. นําเอาวิธีการสุมตัวอยาง การควบคุมที่มีอยู
ทางสถิติมาประยุกตใช
สามารถขจัดความ
2. แตงตั้งคณะทํางานจัดทํา เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
แผนติดตามประเมินผล
ลวงหนารายป ราย 2 ป
และราย 5 ป

-

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน
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ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
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ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน

การดําเนินงาน และประเมินผลลัพธ
ของการดําเนินงานตามนโยบายฯ
และจัดทําขอเสนอแนะ
15. งาน พ.ร.บ.ภาพยนตรและ
วีดิทัศน พ.ศ. 2551
วัตถุประสงค
- เพื่อปฏิบัติงานตามแนวทางและ
ขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ เชน อํานาจ
หนาที่ของนายทะเบียนและพนักงาน
เจาหนาที่ การขอใบอนุญาตประเภท
ของภาพยนตร (Rating) การตรวจ
สถานประกอบการ การอุทรณ
ความผิด และบทกําหนดโทษ
เปนตน

1. บุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติงานดาน พ.ร.บ.
ภาพยนตรฯ ทดแทนกันมี
นอย
2. ไมมีแผนการออกตรวจ
และเฝาระวังฯ
รายไตรมาส
3. ไมมีแผนเฝาระวังใน
สถานศึกษา
4. ไมมีเสนทางเดินงาน
ของ ผูมาติดตอราชการ

1. พัฒนาบุคลากรโดยมี
การควบคุมที่มีอยู
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน สามารถขจัดความ
และกัน
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
2. จัดทําแผนออกตรวจ
และเฝาระวังในสถานศึกษา
3. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
อยางงายที่สามารถนําไป
ปฏิบัติไดทันที
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การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

16.งานขอมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ปองกันดูแลรักษาระบบใหมีความ
มั่นคง มีประสิทธิภาพและสามารถใช
ประโยชนสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. เครื่องคอมพิวเตอรยัง
ไมมีเครื่องสํารองไฟเพื่อ
ปองกันความเสียหายเมื่อ
เกิดไฟฟาขัดของ
2. ยังไมมีเจาหนาที่ขอมูล
มาทําหนาที่เฉพาะในกลุม
งานนี้

1. จัดหาเครื่องสํารองไฟให การควบคุมที่มีอยู
เพียงพอกับเครื่อง
สามารถขจัดความ
คอมพิวเตอร
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
2. ปรับแผนบุคลากรให
เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูลมา
ปฏิบัติงานประจํากลุมงานนี้

-

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน

17. กลุมพิธีการศพที่ไดรับ
พระราชทาน
- งานบริหารงานบุคคล

-ผูปฏิบัติมีการปฏิบัตงิ าน
โดยการสื่อสารระหวาง
บุคคล
-ไมมีกฎหมายรองรับเรื่อง
สิทธิการรักษาพยาบาล
ระหวางนายจางและ
ลูกจาง

การควบคุมที่มีอยู
1. ฝกอบรมเกี่ยวกับ
กฎหมายบริหารงานบุคคล สามารถขจัดความ
2. จัดทําคูมือแนวทางการ เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
ดําเนินงานกฎ ระเบียบ
กฎหมายดานการ
บริหารงานบุคคล
3. จัดตั้งกลุมสวัสดิการ
ชวยเหลือสมาชิกในเบื้องตน
4. ประสานกอง พิธีศพฯ
เพื่อหาแนวทางจัด
สวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล

-

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน
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ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
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การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

18. งานมาตรฐานการปฏิบัตหิ นาที่
ของสํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานฯ
เปนไปตามมาตรฐานขั้นพืน้ ฐานและ
เปนไปตามนโยบายผูบริหารอยางมี
ระบบ เกิดการพัฒนาภายใน
สํานักงานฯ รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรและพัฒนากระบวนการ
ทํางานทําใหเกิดประสิทธิผล

การนําสงเอกสาร
หลักฐานกลุมนโยบาย
และวิชาการ คอนขาง
ลาชาและรวบรวมเอกสาร
ไมครบถวน ทําให
เจาหนาที่ตองดําเนินการ
เก็บเอกสารดวยตนเอง

1.1. การจัดตั้งคณะทํางาน สามารถควบคุมความ
ขับเคลื่อนมาตรฐานการ
เสี่ยงไดระดับหนึง่ แต
ยังไมเพียงพอ
ปฏิบัติหนาที่ของ
สํานักงานฯ
1.2. การติดตามทวงถาม
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมินตนเอง
1.3. การมอบหมาย
เจาหนาที่รับผิดชอบติดตาม
เอกสารหลักฐาน

การขนสงเอกสารหลักฐาน
คอนขางชาและรวบรวม
เอกสารไมครบถวน ทําให
เจาหนาที่ตองดําเนินการ
เก็บเอกสารดวยตนเอง

มีขอกําหนดและวิธีการ
ควบคุมยังคงตองให
ประธานคณะทํางานแตละ
มิติกํากับดูแลอยางใหชิด

สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
ลําพูน

19. งานดานขาวประชาสัมพันธ
การติดตามทําขาวเผยแพร
ประชาสัมพันธภายในพื้นที่จงั หวัด
ลําพูน

จํานวนบุคลากรไม
เพียงพอ และความ
ปลอดภัยของเจาหนาทีท่ ี่
ออกไปทําขาว

บูรณาการงานดานขาวกับ
ทหาร ตํารวจและฝาย
ปกครอง

-

-

ส.ปชส.ลําพูน

การควบคุมสามารถ
ขจัดความเสี่ยงได
อยางเพียงพอ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงาน
ประกันสังคม
จังหวัดลําพูน

20. การตรวจสถานประกอบการ
อยางมีประสิทธิภาพ

การตรวจสถาน
ประกอบการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2553
และที่แกไขเพิ่มเติม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

การควบคุมภายในที่มี
อยูเพียงพอในระดับ
หนึ่ง แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

ตรวจสอบพบสถาน
ประกอบการปดหรือไมพบ
นายจางไมมีการบันทึกผล/
บุคคล/สถานที่ขางเคียง
เพื่อเปนขอมูลในการติดตาม
ตอไป

1. ใหดําเนินการ
บันทึกการตรวจสถาน
ประกอบการ
2. ถายภาพสถาน
ประกอบการ บันทึกผล/
บุคคล/สถานที่ขางเคียง
เพื่อใชเปนฐานขอมูลการ
ติดตามผลตอไป

21. งานทะเบียนผูป ระกันตน
มาตรา 33 และผูประกันตน
มาตรา 39

1. การยื่นแจงเขา-ออก
ลาชาเกินระยะเวลาที่
กําหนด
2. การยื่นแบบคําขอ
สมัครเปนผูประกันตน
มาตรา 39 เกิน
ระยะเวลาที่กาํ หนด

1. พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533
มาตรา 96
2. พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533
มาตรา 39

การควบคุมภายในที่มี
อยูเพียงพอในระดับ
หนึ่ง แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

1. นายจางบางรายมีการ
แจงเขา - แจงออกลาชาเกิน
ระยะเวลาที่กาํ หนด
2. ผูประกันตนบางรายยืน่
แบบคําขอเกินระยะเวลาที่
กําหนด

1. ออกหนังสือเตือน
สํานักงาน
หนังสือเชิญพบสงงาน
ประกันสังคม
กฎหมายเปรียบเทียบปรับ จังหวัดลําพูน
และแจงใหปฏิบัติตาม
กฎหมายประกันสังคม
อยางเครงครัด
2. โครงการใหความรู
งานประกันสังคมจัด
บรรยายแกลูกจางของ
สถานประกอบการ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

22. สิทธิการรักษาพยาบาล

ผูประกันตนไดรบั สิทธิการ 1. ตรวจสอบและปรับปรุง
รักษาพยาบาลลาชา
ขอมูลรายงานVDRที่
เกี่ยวของ
2. มีคําสั่งมอบหมายหนาที่
ในการปฏิบัติงาน กํากับ
ติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
อยางตอเนื่อง
3. มอบหมายเจาหนาที่
จัดพิมพรายงานเพื่อ
ตรวจสอบเงินสมทบและ
กําหนดสิทธิการ
รักษาพยาบาลภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนด

การควบคุมภายในที่มี
อยูเพียงพอในระดับ
หนึ่ง แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

การโหลดขอมูลเงินสมทบ
ลาชาทําใหไมสามารถ
กําหนดสิทธิการ
รักษาพยาบาลได

กําชับเจาหนาที่จดั พิมพ
สํานักงาน
รายงานเพื่อตรวจสอบการ ประกันสังคม
ชําระเงินสมทบของ
จังหวัดลําพูน
ผูประกันตนทุกเดือนเพื่อ
อนุมัติสิทธิการ
รักษาพยาบาลใหทัน
ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16
ของเดือน

23. การวินิจฉัยกรณีวางงาน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูประกันตนไดรับสิทธิ
ประโยชนกรณีวางงานโดยรวดเร็ว
และถูกตองครบถวน ตามที่กาํ หนด
มีความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได

- ผูประกันตนไมสามารถ
ใชสิทธิ
ประโยชนไดทันที
เนื่องจากฐานขอมูลไม
ถูกตอง

การควบคุมภายในที่มี
อยูเพียงพอในระดับ
หนึ่ง แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

มีขอรองเรียนของ
ผูประกันตนผานทางสาย
ดวน 1506 หรือจดหมาย
แจงยังไมไดรับเงิน

สํานักงาน
- ชี้แจงใหผูประกันตน
เขาใจถึงสาเหตุความลาชา ประกันสังคม
- ชวยประสานกับนายจาง จังหวัดลําพูน
แจงเปลี่ยนแปลงขอมูล
ผูประกันตนภายในกําหนด
- ประสานงานทะเบียน ให
เจรจาไกลเกลี่ยกับนายจาง

ขอมูลฐานวาจาง(การแจง
เขา-ออกของผูประกันตน
ไมเปนปจจุบนั หากเปน
นายจาง/สถานประกอบการ
ที่อยูในความรับผิดชอบของ
จังหวัดจะประสานกับงาน
ทะเบียนใหติดตามนายจาง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หากเปนนายจางนอกเขตจะ
จัดทําหนังสือขอความ
รวมมือสํานักงาน
ประกันสังคมที่รับผิดชอบใน
พื้นที่นนั้
24. การวินิจฉัยจายประโยชน
ทดแทน (ผานธนาคาร
วัตถุประสงค
- เพื่อตอบสนองนโยบายของ
สํานักงานประกันสังคมในการลดการ
จายสิทธิประโยชนเปนเงินสด

บัญชีธนาคารของ
ผูประกันตนที่ใหไวกับ
สํานักงานประกันสังคม
ไมสามารถโอนเงินไดทาํ
ใหผูประกันตนไมได
รับเงิน
(ปดบัญชี, เลขบัญชี
ธนาคารไมชัดเจน

มอบหมายเจาหนาที่
ตรวจสอบรายงานบัญชี
สถานะ T และดําเนินการ
ตามแนวปฏิบัติ
-เปลี่ยนชองทางการจายเงิน
เปนรับ ณ สํานักงาน

กรณีแจงขอมูลไมตรงกัน
กับลูกจาง เชน สาเหตุของ
การสิ้นสุดความเปน
ผูประกันตนวาเลิกจาง
หรือไลออกเพื่อยุติปญหา
การควบคุมภายในที่มี ยังปรากฏมีรายงานโอนเงิน
อยูเพียงพอในระดับ ไมเขาบัญชีธนาคารของ
หนึ่ง แตยังไมบรรลุ
ผูประกันตน
วัตถุประสงค

ประสานธนาคารเพื่อหา
สํานักงาน
สาเหตุที่ไมสามารถโอนเงิน ประกันสังคม
เขาบัญชีธนาคารของ
จังหวัดลําพูน
ผูประกันตนเพื่อหา
แนวทางแกไข
- จัดทําปายประชาสัมพันธ
เพื่อขอความรวมมือจาก
ผูประกันตนที่มาติดตอให
ตรวจสอบเอกสารเลขที่
บัญชีใหถูกตอง
- ประชาสัมพันธทําความ
เขาใจกับ
ผูประกันตนผานสื่อตาง ๆ
เชน ผานทางนายจาง หรือ
สื่อออนไลน ทางไลนกลุม
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หรือทางสถานีวิทยุ Voice
Radio online SSO
Lamphun และทาง
Facebook สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดลําพูน
สรางกระบวนการเชื่อมโยง
จากหนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขและ
องคกรทองถิ่นสูชุมชน
อยางเปนรูปธรรม

สสจ. ลําพูน
รพ. ทุกแหง
สสอ. ทุกแหง
รพ.สต.
ทุกแหง

25. ปองกันควบคุมไขเลือดออก/
ไขปวดขอ
วัตถุประสงค
1. กําจัดแหลงแพรกระจายโรค
2. ปองกันและควบคุมการแพร
กระจายโรคอยางมีประสิทธิภาพ

ประชาชนเจ็บปวยจาก
ไขเลือดออก/ไขปวดขอ
และเสียชีวิตจากโรค
ไขเลือดออก

1. สรางความตระหนักให สามารถลดความเสี่ยง พบแหลงกระจายเชื้อใน
ประชาชนรับรูและเขาใจวา ไดระดับหนึง่ แตยังไม ชุมชน
โรคไขเลือดออก/ไขปวดขอ เพียงพอ
เปนภัยของทุกคน
2. ผลักดันใหเกิดการ
บูรณาการรวมกันในการ
กําจัดแหลงเพาะพันธยงุ
ระหวาง หนวยงาน
สาธารณสุข องคการ
ทองถิ่น ชุมชน
และสถานศึกษา
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สรางกระบวนการเชื่อมโยง
จากหนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขและ
องคกรทองถิ่นสูชุมชน
อยางเปนรูปธรรม /
ประชาสัมพันธ รณรงค
วิธีปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
การแพรกระจายโรค

สสจ. ลําพูน
รพ. ทุกแหง
สสอ. ทุกแหง
รพ.สต.
ทุกแหง

ประชาชนเจ็บปวยและ
26. ปองกันควบคุม
เสียชีวิตจากโรค COVIDโรค COVID-19
19
วัตถุประสงค
ปองกันและควบคุมการแพรกระจาย
โรคอยางมีประสิทธิภาพ

1. สรางความตระหนักให
ประชาชนรับรูและเขาใจวา
โรคCOVID-19เปนภัยของ
ทุกคน
2. บูรณาการรวมกันในการ
ประชาสัมพันธแนวทาง
ปองกันตนเองจาก
โรค COVID-19 ของทุก
ภาคสวน

โรค COVID-19
พบผูปว ยติดเชื้อ COVIDเปนโรคที่เกิดขึ้นใหม 19 และผูสัมผัสเสี่ยงสูง ใน
ประชาชนไมทราบ
จังหวัดลําพูน
วิธีปองกันการ
แพรกระจายโรค
เทาที่ควรจึงทําให
สามารถลดความเสี่ยง
ไดระดับหนึง่ แตยังไม
เพียงพอ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. ผลักดันใหเกิดการ
บูรณาการในทุกภาคสวน
ในระดับตําบล/อําเภอ/
จังหวัด เพื่อรวมกันคนหา
สาเหตุการเกิดโรคซึมเศรา
และผลักดันใหเกิดทีม
ชวยเหลือเยียวยาจิตใจ
ผูประสบภาวะวิกฤติ
(MCAT) จังหวัดลําพูน
และการอบรมความรู
ดานสุขภาพจิต
2. ผลักดันใหทุกภาคสวน
รวมกันแกไขปญหาใน
ภาพรวมทุกมิติ ไมวา จะ
เปนบาน/ชุมชน/วัด

สสจ. ลําพูน
รพ. ทุกแหง
สสอ. ทุกแหง
รพ.สต.
ทุกแหง

27. งานสุขภาพจิตและการปองกัน ยังพบปญหาการ
การฆาตัวตาย
ฆาตัวตายในชุมชน
วัตถุประสงค
- เพิ่มอัตราการเขาถึงบริการคัดกรอง
โรคซึมเศรา
- ปองกันและแกไขปญหาการ
ฆาตัวตาย

1. สถานบริการสาธารณสุข สามารถลดความเสี่ยง อัตราฆาตัวตายอยูใน
คนหาผูปวยโรคซึมเศรา
ไดระดับหนึง่ แตยังไม เกณฑสูง
2. ติดตามเฝาระวังการ
เพียงพอ
เกิดซ้ํา
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
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28. งานวิชาการ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจัดการศึกษาภาคบังคับ
มีคุณภาพไดมาตรฐานการศึกษาชาติ
และผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตอบสนองความตองการของ
ชุมชน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
- เพื่อใหมีการพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการสอนของครู
โดยยึดนักเรียนเปนสําคัญ
- เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ใหเปนไปตามหลักสูตร

- ชั่วโมงสอนของครู
มีเยอะ
- ครูไมเพียงพอตามสาขา
วิชาเอก
- ครูมีวิธีการจัดการ
เรียนรูที่ไมหลากหลาย
- ขาดสื่อ ครุภัณฑในการ
จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานอาชีวะศึกษา
- ขาดวัสดุในการจัดทํา
โครงงาน

- จัดทําและปรับปรุง
โครงสรางการสอน แผนการ
จัดการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
- จัดสอนซอมเสริม/จัดสอน
แทน
- นิเทศติดตามการรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอน
- การนิเทศภายในอยาง
ตอเนื่อง
- จัดหาและจัดจางครูสาขา
ขาดแคลน
- ติดตามและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของครูโดย
หัวหนาฝายวิชาการ หัวหนา
แผนกโดยตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและรายงานให
ผูอํานวยการทราบ ทําใหลด
ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานนอยลง

- ความเสี่ยงลดลง
เพราะโรงเรียนไดมี
การจัดอบรม
พัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอนครูอยาง
สม่ําเสมอ
- ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียน
การสอนเนื่องจาก
ไดรับการอบรมพัฒนา
และไดรับการนิเทศ
ติดตามอยาง
สม่ําเสมอ
- สื่ออุปกรณและ
ครุภัณฑมีความพรอม
และจํานวนมากขึ้นแต
ยังขาดหองเรียนที่ได
มาตรฐาน

- แผนการจัดการเรียนรูไมได
นําไปใชในการจัดการเรียนรู
ตามกําหนดระยะเวลา
- ครูมีการจัดการเรียนการ
สอนที่ไมยึดนักเรียนเปน
สําคัญ
- ครูมีวิธีสอนที่ไม
หลากหลายและปฏิบัตงิ าน
อื่นเพิ่มจากงานสอนทําให
การจัดการเรียนการสอนมี
ผลสัมฤทธิน์ อย
- ครูไมเพียงพอตามสาขา
วิชาเอกครูสอนไมตรงเอก
สาขาวิชา

- พัฒนาสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอน
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
- กระตุนใหครูพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนเปน
หลัก
- กระตุนและพัฒนา
สงเสริมครูจัดทําผลงาน
เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
วิชาชีพของตนเอง
- พิจารณาความดี
ความชอบโดยยึดหลัก
ผลงาน
- ขออนุมัติอัตรากําลังจาก
หนวยงานตนสังกัด
- สงเขารับการอบรมใน
เรื่องการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูหรือจัดขึ้นภายใน
สถานศึกษา
- กระตุนและพัฒนาครูที่

- อบจ.ลําพูน
- ทต.ศรีบัว
บาน
- ทต.ปาสัก
- ทต.บานแปน
- ทต.อุโมงค
- ทต.บาน
กลาง
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- สงเสริมใหครูเขารับการ
อบรมอยางตอเนื่อง
- จัดหาสื่อวัสดุครุภัณฑให
เพียงพอตามมาตรฐาน
- ดําเนินโครงการ ในการ
จัดทําหลักสูตรและพัฒนา
และหาเครือขายความ
รวมมือในการจัดการศึกษา

ยังมีขวัญกําลังใจดีอยู ทํา
ผลงานเพื่อพัฒนานักเรียน
และพัฒนาวิชาชีพตนเอง
- สงเสริม สนับสนุนใหครู
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ
- พัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
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29. การบริหารงานฝายพัฒนา
การศึกษา
วัตถุประสงค
- เพื่อประสานงานและจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค เปนไปดวยความเรียบรอยมี
ประสิทธิภาพ
- การเยี่ยมบานตามระบบดูแล
ชวยเหลือผูเรียน
- มีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
และผลงานอยางตอเนื่องดวยวิธกี าร
ที่หลากหลาย

- การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน นักเรียนบางสวน
ใหความรวมมือนอย ไม
คอยสนใจ
- การออกเยี่ยมบาน ยังไม
สามารถติดตามนักเรียน
และสรางความเขาใจใน
การเรียนรายวิชาชีพตอ
นักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงและผูป กครอง
นักเรียน

- จัดใหมีการวางแผนในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- จัดอบรม พัฒนาครูและสง
ครูเขารวมศึกษาดูงาน
- เนนการออกเยี่ยมบาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน
- การออกบริการชุมชนและ
การออกหนวยบริการ
- จัดใหมีการประชาสัมพันธ
งานของวิทยาลัยฯ และ
ประชาสัมพันธอยาง
หลากหลาย

- ความเสี่ยงลดลง
เพราะมีการ
ประสานงานในการจัด
กิจกรรมและครู
บุคลากรใหความ
รวมมือในการออก
แนะแนวและ
ประชาสัมพันธ
วิทยาลัย เปนอยางดี

- การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน มีงบประมาณที่จํากัด
นักเรียนบางสวนใหความ
รวมมือนอยไมคอยสนใจ
- การออกเยี่ยมบาน ยังไม
สามารถติดตามนักเรียนและ
สรางความเขาใจในการเรียน
รายวิชาชีพตอนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงและ
ผูปกครองนักเรียน

- เพิ่มงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- ครูขาดการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

อบจ.ลําพูน
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30. การนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในหนวยงานให
ไดรับความรู เพิ่มความสามารถใน
การปฏิบัติงานใหดีขึ้น
- เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจใน
การทํางานของบุคลากร

- การนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนยัง
ขาดรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย ไมสอดคลอง
กับบริบทของสถานศึกษา
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอื่น
ภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา หรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทําไดไมเพียงพอ
- มีการประเมินผลระบบ
และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาตามแผนที่
กําหนด

- มีการจัดระบบการนิเทศ
งานวิชาการและการจัดการ
เรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา
- มีการนิเทศงานวิชาการ
และการเรียนการสอนตาม
ปฏิทินที่กาํ หนดไว

- กิจกรรมการควบคุม
ที่ปฏิบัติอยูจริง
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

- รูปแบบและวิธีการนิเทศงาน
วิชาการและการเรียนการสอน
ยังไมมีความหลากหลายและ
ไมสอดคลองกับบริบทของ
สถานศึกษา
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
สถานศึกษาอืน่ ภายนอกเขต
พื้นที่การศึกษาหรือการเชิญ
วิทยากรภายนอกมาให
ความรูยังทําไดไมเพียงพอ

- จัดใหมีการประชุม
อบจ.ลําพูน
วางแผนกําหนดเปาหมาย
และวิธีการดําเนินงาน
รวมกันโดยใชกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC
- จัดใหมปี ฏิทนิ กํากับ
ติดตามการดําเนินงานตาม
แผนอยางเปนระบบ
- กําหนดแผนงาน หรือ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาอื่น ภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษาหรือเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรู
ไวชัดเจนในแผนปฏิบัติการ
ประจําป
- จัดใหมีปฏิทินกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนอยาง
เปนระบบ
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- บุคลากรที่เปนพนักงาน
จางยังขาดประสบการณ
ดานการสอน
- บุคลากรในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขาดความรูเกี่ยวกับ
หลักสูตรการจัดทําแผน การ
จัดประสบการณและการจัด
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กใหเหมาะสม
ตามวัย
- บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ
ขาดความรูในการจัดทํา
แผนพัฒนาดานการศึกษา

- สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมดานตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผูดูแล
เด็กใหมีทักษะมากขึ้น
- จัดโครงการสงเสริม
คุณภาพทางการศึกษา
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ในการใหความรูการจัดทํา
แผนการศึกษา
ใหสอดคลองกับแผน
ดําเนินงานของ อปท.
- จัดหาอุปกรณสําหรับ
เสริมสรางพัฒนาการเด็ก

- ทต.ทุงหัวชาง
- อบต.ทุงหัว
ชาง
- อบต.บาน
ปวง
- ทต.ทาสบเสา
- ทต.ทาขุมเงิน
- ทต.ทาปลา
ดุก
- ทต.ทาทุ่ง
หลวง
- อบต.หวย
ยาบ

31. การบริหารการศึกษา
วัตถุประสงค
เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน
สงเสริมการศึกษาเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามขอกฎหมาย
กําหนด

- การจัดการศึกษาปฐมวัย
ยังไมไดมาตรฐาน
- ดานบุคลากรบุคลากรที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนมีไมเพียงพอ
- การเรียนการสอน
ภายในโรงเรียนไมเกิด
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

- มีการสงเจาหนาที่เขารับ การควบคุมที่มีอยูยัง
การฝกอบรมดานตาง ๆ
ไมครอบคลุมชัดเจน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ เพียงพอ
ปฏิบัติงาน
- จัดทําแผนการพัฒนาศูนย
เด็กใหคลอบคลุมทั้งดาน
การเรียนการสอน
- จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ใหครอบคลุมทุกดาน
จัดหาวัสดุอุปกรณสาํ หรับ
เสริมสรางพัฒนาการของ
เด็ก
- ประสานงานกับฝาย
นโยบายและแผนเพื่อการ
ปฏิบัติงานถูกตองตาม
ระเบียบ หวงเวลาและเกิด
ประสิทธิภาพ สามารถ
นําไปสูการปฏิบัตไิ ด
- ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีพื้นที่สําหรับจัด
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32. งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค
เพื่อใหงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไป
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามขอ
กฎหมายกําหนด

- สถานทีไ่ มเพียงพอ
สถานที่ คับแคบ ไมมที ี่
จอดรถรับ - สงนักเรียน
- ไมมีหองครัวหอง
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ
หองน้ําหองสวมชํารุด
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
พื้นที่สาํ หรับจัดกิจกรรม
นันทนาการในรมที่ ยังไม
เหมาะสมและปลอดภัย
อีกทั้งยังขาดอุปกรณเสริม
ทักษะที่เพียงพอ
- ความปลอดภัยของเด็ก
เล็กและทรัพยสินทั้ง
ภายนอกและภายในของ
ศูนยเด็กเล็ก
- การแพรระบาดของ
โรคติดตอและโรคอุบัติ
ใหม

- กิจกรรมนันทนาการในที่
รม แตอาคารซึ่งมีพื้นที่
จํากัด และขาด
อุปกรณเสริมทักษะที่
เพียงพอ ทําใหบรรยากาศ
ในการเรียนรูลดลง
- จัดบุคลากรในการเฝา
ระวังความปลอดภัยตั้งแต
การรับเด็กเล็กเขาศูนยจน
เด็กเล็กกลับบาน
- ตรวจเช็คความพรอมของ
เครื่องเลนและวัสดุอุปกรณ
อยูเสมอ
- มีการคัดกรอง เชน
ตรวจวัดอุณหภูมิ การใชผา
หรือหนากากอนามัยปด
จมูกเด็กเล็กทุกเชากอน
เขาศูนย
- มีการทําความสะอาด
บริเวณอาคารสถานที่ของ

- มีความเพียงพอใน
ระดับหนึ่งแตอยางไรก็
ตามเพื่อใหครอบคลุม
ควรกําหนดมาตรการ
หรือวิธีชวยเหลือ
บุคลากรในการดูแล
ความปลอดภัย
- มีการดําเนินการเฝา
ระวังและปองกันการ
เกิดโรคติดตอในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปน
อยางดีแตมีการอุบัติ
ของโรคใหมและมี
พัฒนาการของเชื้อโรค
จึงจําเปนตองเตรียม
ความพรอม
- จํานวนเด็กเล็กที่มี
อยูในศูนยและจํานวน
เด็กเล็กที่มีอายุจะครบ
เกณฑมีจํานวนที่ไม

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังคงมี
พื้นที่สาํ หรับจัดกิจกรรม
นันทนาการในรมทีย่ ัง
ไมเหมาะสมและปลอดภัย
อีกทั้งยังขาดอุปกรณเสริม
ทักษะที่เพียงพอ
- ดานสถานที่ภายในบริเวณ
ศูนยฯ มีการปรับปรุงเพียง
บางสวน สถานที่คับแคบ
- ไมมีการรักษาความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืน
- มีการแพรระบาดของโรค
อุบัติใหมการการตนเองของ
เชื้อโรคซึ่งเด็กเล็กเปนกลุม
ที่มีความเสี่ยงสูงที่มีโอกาส
ติดเชื้อหรือเปนโรค

- ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีพื้นที่สําหรับจัด
กิจกรรมนันทนาการในที่
รมอยางเหมาะสมและ
ปลอดภัยตลอดจนจัดใหมี
อุปกรณเสริมทักษะที่
เพียงพอเพื่อสงเสริม
พัฒนาทักษะ
- เพิ่มมาตรการและวิธีการ
เฝาระวังความปลอดภัย
ของทรัพยสิน เชน การใช
เวรยามหรือติดตั้งกลอง
วงจรปด
- ใหความรูบุคลากรของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือที่ใชในการ
เฝาระวัง
- สงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก
ไดรับการอบรมเพิ่มความรู

- อบต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.บานธิ
- ทต.วังผาง
- ทต.หนอง
ลอง
- ทต.หนองยวง
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- ครูผูดูแลเด็กมีภาระดูแล
เด็กเล็กปฐมวัยตอครู
ผูดูแลเด็กมีอัตราสวนสูง
กวามาตรฐานกําหนด

เลนและวัสดุอุปกรณเปน
ประจํา
- สํารวจจํานวนเด็กเล็ก
ที่อยูในศูนยและที่อายุ
จะครบเกณฑในปตอไป
ในเขตพื้นที่เพื่อกําหนด
อัตราสวนใหเหมาะสม

แนนอนเนื่องจาก
ไมสามารถกําหนด
รับเฉพาะเด็กที่อยูใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ

และทักษะในการดูแล
เด็กเล็ก
- สนับสนุนอุปกรณ
เครื่องมือในการดูแล
เด็กเล็ก
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33. การสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
- ควบคุมเพื่อใหงานบริหาร
การศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามขอกฎหมายกําหนด
- เพื่อสนับสนุนและสงเสริมงาน
ประเพณีวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการของประชาชน
เยาวชนในเขตพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

- งานลาชาไมตรงตาม
วัตถุประสงค
- เนื่องจากบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิ
งานดานการศึกษาฯ
กังวลวาถาทําไปแลว
จะถูกระเบียบหรือไม
หรือจะถูกลงโทษหรือไม
เปนตน
- หมูบานและวัดในพืน้ ที่
มีการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อจัดโครงการเกี่ยวกับ
งานสงเสริม ศาสนา
และวัฒนธรรม แตทาง
หมูบานและวัดยังขาด
ความรู และไมเขาใจใน
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
- ประชาชนไมให
ความสําคัญในการ

- งานลาชาไมตรงตาม
วัตถุประสงค
- เนื่องจากบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบตั ิงานดาน
การศึกษากังวลวาจะ
ปฏิบัติงานถูกตองตาม
ระเบียบหรือไม หรือมีความ
กังวลวาอาจจะโดนเรียกเงิน
คืนหรือไม เปนตน
- เกิดขอผิดพลาดและความ
ลาชาในการจัดสงเอกสาร
- การมีสวนรวมของ
ประชาชนยังไมครอบคลุม

- ปฏิบัติตามหนังสือสัง่ การ
ระเบียบ และขอกฎหมาย
ตาง ๆ จากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นอยู
เสมอ
- จัดเจาหนาทีท่ ี่มีความรู
เพื่อชวยงานดานเอกสาร
และประสานงานตาง ๆ
กับหมูบานและวัดที่ขอรับ
เงินอุดหนุน
- สรางการมีสวนรวมของ
ชุมชน รวมคิด รวมทํา
และรวมตรวจสอบ ให
รูปแบบการจัดกิจกรรม
โดยชุมชนเปนผูกําหนด
- ปรับเปลี่ยนเวลารูปแบบ
การจัดกิจกรรมให
สอดคลองกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตของชุมชน

- ทต.ทุงหัวชาง
- ทต.แมแรง
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.ทาทุง
หลวง
- ทต.บาน
กลาง
- ทต.บานแปน

- มีคําสั่งแบงงานภายใน
การควบคุมที่มีอยูยัง
สวนการศึกษาฯ แบงหนาที่ ไมครอบคลุมชัดเจน
ความรับผิดชอบของ
เพียงพอ
เจาหนาที่แตละคนให
ชัดเจน
- สงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
- เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบงาน
ดานศาสนาและวัฒนธรรม
ประสานหมูบา นและวัด
ที่ขอรับเงินอุดหนุนอยาง
ตอเนื่อง
- มีการประชาสัมพันธ
ผานสื่อออนไลนตาง ๆ
- มีการประชุมแจงใหผนู ํา
และประชาชนในการจัด
กิจกรรม
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เขารวมกิจกรรมอยาง
เต็มที่
- ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
ยังไมเปนไปตาม
ความคาดหวังขององคกร

- ทต.อุโมงค
- ทต.ปาสัก
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34. งานสงเสริมสุขภาพปาก
โรคทางชองปาก เชน ฟน
ผุ เหงือกอักเสบ หินปูน
และฟนของเด็กเล็ก
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสุขภาพปากและฟนของ
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบานแปนใหมีสุขภาพอนามัยที่
ดีปลอดภัยจากโรคฟนผุ โรคเหงือก
อักเสบ

- ตรวจสุขภาพปากและฟน
ของเด็กเล็กเปนประจําทุก
เดือน
- จัดใหมีการตรวจสุขภาพ
เด็กเล็กประจําป
- อบรมแนะแนวทางและ
สงเสริมสุขภาพปากและฟน
ใหเด็กนักเรียนในทางที่
ถูกตองและเหมาะสม

เปนความเสี่ยงที่กอง เกิดโรคทางชองปาก เชน
การศึกษาตรวจพบ ซึ่ง ฟนผุ เหงือกอักเสบ หินปูน
ตองบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอเด็กเล็กตอไป

ชี้แจงใหผูปกครองได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของสุขภาพปากและฟน
ของบุตรหลาน

- ทต.บานแปน
- ทต.อุโมงค
- ทต.บาน
กลาง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ครูผูดูแลเด็กดูแลเรื่อง
ความสะอาดของเด็กอยาง
ใกลชิด
- อบรมแนะแนวทางเฝา
ระวังการติดตอของโรคให
เด็กและผูปกครอง

เปนความเสี่ยงที่กอง
การศึกษาตรวจพบ
ซึ่งตองบริหารความ
เสี่ยงเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอเด็กเล็ก
ตอไป

เด็กเกิดอาการปวยมาจาก
ทางบาน ผูปกครองไมมีเวลา
ดูแล เนื่องจากตองไปทํางาน
จึงพาบุตรหลานมาโรงเรียน
ตามปกติทาํ ใหเพื่อนติดโรค
ไปดวย

- แนะนําผูป กครองใหเด็ก
ที่ปวยหยุดเรียนชั่วคราว
ทันทีจนกวาเด็กจะหาย
ปวย
- ทําความสะอาด อุปกรณ
และอาคารเรียน
- จัดอบรมครู ผูปกครอง
เด็ก ใหมีความรูและเฝา
ระวังการติดตอของโรค
- โรงพยาบาลฯ เขาตรวจ
สุขภาพ และคัดกรองเด็ก

- ทต.บานแปน
- ทต.อุโมงค
- ทต.บาน
กลาง

35. กิจกรรมงานควบคุมโรคติดตอ โรคติดตอ โรคมือ เทา
ปาก
โรคมือ เทา ปาก
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูเรื่อง
สุขอนามัยที่ถูกตอง การรักษาความ
สะอาดรางกาย และการรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การสงเสริมและพัฒนาการ
เรียนรูของเด็กและเยาวชน
โดยการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับกิจกรรมดานตาง ๆ

การควบคุมที่มียังไม
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ

- เด็กและเยาวชนเขารวม
กิจกรรมไมครบตามจํานวน
ที่ตั้งเปาหมาย
- กอนบุคลากรที่มีอยูไดรับ
มอบหมายงานดานอื่นทําให
ไมสามารถทํากิจกรรมได
อยางคลอบคุลมรอบดาน

36. งานการศึกษา สภาเด็กและ
เยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน
ไมมีความเขมแข็ง
ในการดําเนินกิจกรรม
อีกทั้งขาดบุคลากร
ในการควบคุมดูแล

สรรหาบุคลากรที่มีความรู ทต.มวงนอย
ความสามารถในการ
ทต.มะกอก
สงเสริมและพัฒนาเด็กและ อบต.ทาตุม
เยาวชนอยางรอบดาน
ที่ตรงกับสาขา
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ครูและผูดูแลเด็กไดมีการลง
พื้นที่เพื่อพบปะผูป กครอง
และเด็กนักเรียนเปนราย
ครัวเรือน

เพิ่มการ
ประชาสัมพันธและ
ชี้แจงในสวนที่
เกี่ยวของกับผูปกครอง
และเด็กนักเรียนเพื่อ
เปนการปฏิบตั ิงาน
เชิงรุก

37. งานการศึกษาปฐมวัย

จํานวนเด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
จํานวนนอยลงทุกป

อัตราการเกิดของเด็กใน
พื้นที่มีจํานวนนอยอีกทั้ง
รูปแบบการใชชีวิตของคน
เปลี่ยนไป

ควรมีการอบรมใหความรู
แกประชาชนเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาดาน
การศึกษาหรือแนวทาง
ปฏิบัติของศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็ก

ทต.มวงนอย
ทต.มะกอก
อบต.ทาตุม
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

38. การรับเรื่องราวรองเรียนรอง
ทุกข
วัตถุประสงค
- เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นตามกรณีรองเรียน
- เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของที่เกิดขึ้นตามกรณีรองเรียน
- เพื่อใหการรับเรื่องรองเรียนและการ
ตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
ใหมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหการรับเรื่องราวรองเรียน
รองทุกข เรื่องสอบสวนขอเท็จจริง
กรณี สตง. ปปท. ปปช. ชี้มูล
และดําเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ รวมถึงแกไขปญหา
กฎหมายใหแกประชาชน

- การเปลี่ยนแปลงระบบ
สังคมเมืองมากขึ้น
การเขามาอยูอาศัยของ
บุคคลตางถิน่ วิถี
การดําเนินชีวิตประจําวัน
ที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง
เชน ความคิด ความเชื่อ
และประสบการณ
ความแตกตางเหลานี้
ทําใหเกิดปญหาขอ
ขัดแยงขอพิพาท ในชุมชน
เพิ่มขึ้น
- เอกสารหลักฐานขอมูลที่
เกี่ยวของขาดการจัดทําที่
ครบถวนจากหนวยงานตน
เรื่องทําใหเวลาในการ
รวบรวมขอเท็จจริงเอกสาร
หลักฐานซึ่งอาจไมถูกตอง
และครบถวน

- มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
ประจํา
- เจาหนาที่ตองติดตามและ
ประสานงานกับทุกสวนงาน
เพื่อใหเกิดความชัดเจนและ
ทันตอเวลา
- ตรวจสอบขอมูลขาวสาร
ทางระบบอินเตอรเน็ตทุกวัน
และใหลงทะเบียนรับหนังสือ
ทุกฉบับและนําไปจายใหกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบทันที
- มี Line นองพอใจให
ประชาชนในเขตไดรองเรียน
อีกทางหนึ่ง
- การแกไขปญหารองเรียน
รองทุกข มีขอยุติดวยดี สราง
ความพึงพอใจกับผูรองเรียน
รองทุกข
- ควบคุมกํากับดูแลใหถือ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ

- มีการติดตามโดยให
สั่งการใหผูมีหนาที่
เกี่ยวของถือปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกลาว
โดยเครงครัดเพื่อ
ประโยชนสงู สุดของ
ทางราชการ
- จัดทําเปนขอมูล
เพื่อใชประโยชน
ในการแกไขปญหา
อุปสรรค และนําไป
ปรับปรุงเพื่อใหเกิด
ความสมบูรณ
ในปฏิบัติงานครั้งตอไป
- มีการประชุม
คณะทํางานภายใน
กับผูรองเรียนที่ไดรับ
การประสานในการ
เขารับการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกอนลงมือ

- บางเรื่องขาดการติดตามผล
การตรวจสอบเรื่องรองเรียน
- ผูรองเรียนบางคนไมเขาใจ
ในการดําเนินการในเรื่องที่
รองเรียนซึ่งบางเรื่องอาจจะ
ตองอางอิงระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับทางราชการ
- การติดตามผลการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียนให
เปนตามกําหนดระยะเวลา
ตองใหเจาหนาที่เรงรัด
ประสานหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของในการตรวจสอบ
เรื่องรองเรียน
- การติดตามบางครั้งไม
สามารถทันตามกําหนด
ระยะเวลา
- ประชาชนบางคนไมใหความ
รวมมือในการสอบถาม
ขอเท็จจริง

- การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีมีเรื่อง
รองเรียนติดตามการ
ดําเนินการแกไข หา
ขอสรุปและยุติเรื่อง
รองเรียนไดเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
- การจัดโครงการใหความรู
เรื่องกฎหมายเพื่อสราง
ความรูความเขาใจแก
ประชาชนในพื้นที่
- ผูปฏิบัตลิ งพืน้ ที่สาํ รวจ
และรวบรวมขอเท็จจริง
เฉพาะกรณีเกิดขอพิพาท
และใหเจาหนาที่ฝา ยที่
เกี่ยวของลงพื้นที่สาํ รวจ
ตามคํารองเพื่อละลดความ
ขัดแยงในคูกรณีหรือเรื่องที่
รองเรียนหรือรองทุกข

- ทม.ลําพูน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ขาดบุคลากรผูชํานาญ
เฉพาะทางดานกฎหมาย

- สงเสริมใหผูปฏิบัติงาน
เขารับการฝกอบรมเพิ่มพูน
ทักษะ/ความรูใหเหมาะสม
กับผูปฏิบตั ิงาน
- แตงตั้ง/บรรจุผบู ริหาร/
ผูปฏิบัตงิ านที่มีความรูและ
มีประสบการณ

- ขาดความรวมมือจาก
บุคคลภายนอกที่นอกเหนือ
จากการควบคุมที่ยังไมให
ความรวมมือเทาที่สมควร
จึงทําไมสามารถยุติปญหา
ขอรองเรียนรองทุกข
ในบางเรื่องไดหรือไมไดรบั
การแกไขอยางทันทวงที
- ดําเนินการติดตาม
เรื่องรองเรียนเปนไปดวย
ความลาชาเนื่องจาก
ขอจํากัดดานเวลา
และการประสานงาน
- ผูปฏิบัตงิ านดานกฎหมาย
ขาดทักษะและความ
ชํานาญในกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของกับสาย
งานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ และแนวทางที่ ปฏิบัติและภายหลัง
กระทรวงมหาดไทยกําหนด การตรวจสอบ
และรายงานผลการ
ขอเท็จจริงเสร็จสิ้น
ดําเนินงานเสนอผูบริหาร
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

39. การรณรงคควบคุม ปองกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการปองกัน ควบคุมและเฝา
ระวัง โรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19 ในพื้นที่เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ
- ลดอัตราการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19 สําหรับ
ประชาชน
- เพื่อเสริมสรางใหประชาชนแกไข
ปญหาการระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
โดยชุมชนมีสว นรวมในการปองกัน
ควบคุม และเฝาระวังโรคติดตอโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19 ในชุมชน

- ในชวงปงบ 2563
มีการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19
ในประเทศไทย ทําให
การแพรระบาดประเทศ
เพิ่มขึ้นมีอัตราการปวยสูง
และมีการติดตอโรคได
งายเปนโรคที่เกิดขึ้นใหม
ประกอบกับไมมีวัคซีน
ปองกันโรคเนื่องจาก
เปนโรคเกิดขึ้นใหม
และแพรระบาดรวดเร็ว
มาก
- จังหวัดลําพูนมีการ
เคลื่อนยายประชากร
เขาออกตลอดเวลา
และเปนศูนยรวมแหลง
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว
สถานศึกษา และ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ

- มีการรับแจงขอมูลของ
ผูปวยโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส
ในหลายชองทาง ดังนี้
- ทางโทรศัพท
- แจงทีม SRRT ศูนยบริการ
/กลุมSRRT อําเภอ/SRRT
จังหวัดลําพูน
- ทางเว็บไซต http://
www.lmwcc.com
- แจงขอมูลทาง E-mail
- รับแจงขอมูลผูปวยจาก
ประชาชน/ผูน ําชุมชน
- สายดวนกรมควบคุมโรค
1422
- แจงกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมออกบริการพน
น้ํายาฆาเชื้อในเขตเทศบาล
โดยเฉพาะบริเวณบานที่มี
ผูปวย
- อสม. ดําเนินการออก
ประชาสัมพันธใหความรู

- มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
งานเปนประจําทุก
สัปดาห
- เมื่อมีผูปวยราย
ใหมไดดําเนินการตาม
แนวทางมาตรการ
ควบคุมปองกันโรค
ทันที
- มีการเฝาระวังอยาง
ตอเนื่องหากเกิดการ
ระบาดจะดําเนินการ
รณรงคควบคุมปองกัน
โรคเพิ่มเติมเต็มพื้นที่
- มีการรายงาน
สถานการณให
ศูนยบริการจัดการโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา
2019 (COVID-19
อยางตอเนื่อง
- แตยังตองมีการ

- การรายงานผูปว ยรายใหม
ลาชากรณีที่เปนผูปวยที่เขา
รับการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชน
- ผูปวยกรณีที่มีอาการเมื่อ
ไปรักษา และทําการซัก
ประวัติบางครั้งปกปดขอมูล
ทําใหติดตามการเกิดโรค
ผิดพลาด
- เมื่อสถานการณการ
ระบาดลดลงประชาชนเริ่ม
หยอนยานในการปองกัน
ตนเอง ไมสวมหนากาก
อนามัย หรือลางมือดวยเจล
เมื่ออยูในที่ชุมชน

- จัดการอบรม ผูนําชุมชน
และคณะกรรมการชุมชน
เพื่อรับทราบการ
ดําเนินงานสอบสวนโรค
เมื่อมีการระบาดของโรค
(ทีมSRRT)
- สรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหมากขึ้นโดย
การแจงสถานการณใหผูนํา
ชุมชนทราบวางแผน
จัดลําดับความสําคัญของ
งานตามความเรงดวนและ
มอบหมายเจาหนาที่
รับผิดชอบใหชัดเจนและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหรัดกุมมากขึ้น
- เนนการดําเนินการของ
อสม. เชิงรุกในการ
คัดกรองและติดตาม
รายงานขาวจากชุมชน

- ทม.ลําพูน
- ทต.อุโมงค
- ทต.ริมปง
- ทต.บานแปน
- ทต.บาน
กลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.เหมืองงา
- ทต.มะเขือแจ
- ทต.ประตูปา
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ตนธง
- ทต.หนอง
ชางคืน
- ทต.ทาเชียง
ทอง
- ทต.ศรีบัว
บาน
- ทต.ปาสัก
- อบต.หนอง
หนาม
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อีกทั้งมีเขตติดตอกับ
นิคมอุตสาหกรรมลําพูน
ทําใหมีประชากรนอกเขต
เขามาอาศัยในเขตพื้นที่
และอาจเขามาแพรเชื้อ
หรืออาจนําโรคติดตอ
กลับมาโดยไมรูตัวทําให
ยากตอการควบคุม
จึงตองมีการสอบสวนโรค
ใหแนชัด
- ประชาชนในเขตพื้นที่
บางคนขาดการตระหนัก
ในการปองกันตนเอง
บางคนปกปดขอมูล
ไมใหความรวมมือ
ในการซักประวัติ
- ชุมชน โรงเรียน และ
อสม. ไดดําเนินการ
ตามแผนควบคุมโรค
แตยังขาดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินการ

และรณรงคควบคุมปองกัน ควบคุมภายในเพิ่มเติม
- จัดการอบรม อสม. และ
ครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ เพื่อ
รับทราบการดําเนินงาน
สอบ สวนโรคเมื่อมีการ
ระบาด (ทีม SRRT)
- ติดตามผูที่กักตัวทุกวัน
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เนื่องจากเขตพื้นที่มีงาน
ประเพณี วัฒนธรรม
หลายงาน และมีผูเขารวม
งานจํานวนมาก จึงไม
สามารถควบคุมจํานวน
ผูเขารวมไดเนื่องจากเกิด
จากแรงศรัทธา
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40. การใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูไ ดรับผลจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูประสบปญหา
ความเดือดรอนไดรับความชวยเหลือ
แกไขปญหาใหทุเลาเบาบาง
หรือหมดไปอยางมีมาตรฐานของ
วิชาชีพและทั่วถึง

ในปงบประมาณ 2563
มีการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19
- การเกิดโรคระบาดนี้
เปนโรคระบาดที่เกิดขึ้น
ใหม ไมมีวัคซีนปองกัน
โรค และไมสามารถ
คาดคะเนไดทําใหไมทราบ
ลักษณะความเสียหายที่
แนนอน
- การดําเนินงานการให
ความชวยเหลือมี
ระเบียบ ขอกฎหมายที่
เกี่ยวของสําหรับการ
ปฏิบัติงานหลายฉบับตอง
ใชความละเอียดรอบคอบ
ในการทํางานสูง
- ประชาชนยังขาดความ
เขาใจในขั้นตอนการ
พิจารณาการสงเคราะห

- มีคําสั่งแบงงานของแตละ
ฝายแบงหนาที่ความรับผิด
ชอบของเจาหนาที่แตละคน
- ผูบังคับบัญชาทําการ
ตรวจสอบและคอยให
คําแนะนําปรึกษาเมื่อเกิด
ปญหา
- ติดตามขอมูลขาวสาร
และประชาสัมพันธให
ประชาชนจัดเตรียมเอกสาร
ที่จําเปนเพื่อใชประกอบการ
ขอรับความชวยเหลือ
เบื้องตน
- ขอความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหความชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบความ
เดือดรอน
- มีการอบรมจัดทําหนากาก
อนามัยผาใหประชาชนใน
พื้นที่เพื่อบรรเทาความ

- ปรับปรุงโดยใชแบบ
สอบทานเปน
เครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล
รวมทั้งใชระบบ
สารสนเทศและการ
สื่อสารโทรศัพท
โทรสารและหนังสือ
สอบถามโดย
ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลอยาง
ตอเนื่องและรายงาน
ผลการดําเนินการให
ผูบังคับบัญชาและผู
บริหารทราบผลการ
ดําเนินการอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ มี
การควบคุมที่เพียงพอ
บรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมไดใน
ระดับหนึ่งโดยมีการ

- การใหความชวยเหลือ
จะตองมีระบบตรวจสอบ
ขอมูลตามหลักเกณฑที่
กําหนด
- ตองมีการลงพื้นทีส่ ํารวจ
ความเดือดรอนรวมถึงการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง
ประกอบกับการใหความ
ชวยเหลือ
- ผูเดือดรอนตองมีการ
จัดเตรียมหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาให
ความชวยเหลือแดผู
เดือดรอนมักจะไมเตรียม
เอกสารและมองวาการ
ขอรับความชวยเหลือมี
ขั้นตอนยุงยากเจาหนาทีไ่ ม
อยากชวยเหลือหรือปฏิบัติ
งานลาชาทําใหเกิดการ
รองเรียนตามมาภายหลัง

- ใหเจาหนาที่ศึกษา
ทม.ลําพูน
ระเบียบที่เกี่ยวของและ
สามารถตอบคํา
ถามของประชาชนที่มี
ความคลางแคลงใจไดตรง
ประเด็นมีความชัดเจนและ
ถูกตอง
- จัดทําและปรับปรุงขอมูล
ใหมีความถูกตองชัดเจน
และใหเปนปจจุบัน
- ผูบังคับบัญชา
ควบคุมดูแลการทํางาน
ของบุคลากรในหนวย
งานอยางใกลชิด
- ชี้แจงรายละเอียด
ขั้นตอนหลักเกณฑและ
คุณสมบัติของผูทไี่ ดรับการ
ชวยเหลือสงเคราะหเพื่อ
สรางความเขาใจในแนว
ทางการดําเนินการรวมกัน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของใน
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และหลักเกณฑของการให
ความชวยเหลือ
- การรายงานความเสีย
หายลาชาและเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากการ
สํารวจซึ่งไมตรงกับ
ขอเท็จจริงทํา
ใหมีการชวยเหลือลาชา
ตามไปดวย
- การดําเนินการใหความ
ชวยเหลือประชาชนอยาง
เรงดวนอาจทําใหเกิดการ
ติดขัดดานเอกสาร
ประกอบตามระเบียบของ
ทางราชการ
- เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดนี้
สงผลกระทบเปนวงกวาง
หลายแหง การใหความ
ชวยเหลือ เชน หนากาก
อนามัย เจลฆาเชื้อหรือ
แอลกอฮอล จะหาซื้อ

เดือดรอน
- ขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อรวมมือประสานงาน
เพื่อความชวยเหลือได
ทันทวงที

ดําเนินการดังนี้
- กําชับเจาหนาที่
รับผิดชอบให
ประสานงานกับ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในดานการปฏิบัตงิ าน
และการชวยเหลือผาน
หลายชองทาง เชน
โทรศัพท Line หรือ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส

กรณีที่เกิดความไมชัดเจน
หรือไมเขาใจในแนวทาง
พิจารณาตามกฎหมาย
ระเบียบหลักเกณฑที่
เกี่ยวของ
- ปรับปรุงแผนชวยเหลือ
ประชาชนใหมีความชัดเจน
ตอแนวทางปฏิบัติใหมี
ความรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพทั้งแผนกอน
เกิดเหตุและแผนขณะเกิด
เหตุการณขึ้นรวมทั้งมีแผน
ฟนฟู
- จัดทําขั้นตอนแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อใหความ
ชวยเหลือสงเคราะห
ประชาชนเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
- มีการประสานแผน
การใชจายเงินใหมีความ
คลองตัวทันเหตุการณ
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ไดยาก ราคาสูงทําใหผู
เดือดรอนไมพึงพอใจการ
ทํางานของเจาหนาที่
เพราะอยากไดวัสดุ
ดังกลาวในทันทีทําให
กระทบกระทั่ง
กับเจาหนาที่ในหลาย ๆ
ครั้ง
- การดําเนินงานการ
ใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบอยางเรงดวน
ตองมีความระมัดระวังใน
การใชจายงบประมาณ
ตามความจําเปนและ
เหมาะสมโดยการเบิกจาย
นั้นตองถูกตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของ

ในการชวยเหลือประชาชน

-43(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

41. การปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดตอ
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ปลอดจากโรคภัยไขเจ็บ

- ปญหาโรคไขเลือดออก
ระบาดในเขตพืน้ ที่
เนื่องจากประชาชน
ไมปฏิบัตติ ามหลักการ
ปองกัน ๕ ป. เนื่องจาก
รอให อสม.มาดูแล
- การปองกันและควบคุม
การเกิดโรคไขเลือดออก
ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่
ในชุมชน โดยเกิดการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออกมากขึ้น
- ประชาชนขาดความ
ตระหนักในการปองกัน
โรคและควบคุมโรค
- หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ขาดการบูรณา
การในการปองกัน
และควบคุมโรค

- พนหมอกควัน
ใสทรายอะเบท เมื่อเกิดการ
ระบาดของไขเลือดออก
- ประชาสัมพันธใหความรู
ประชาชนผานสื่อไวนิล
แผนพับ เสียงตามสาย
- กรณีเกิดโรคไขเลือดออก
ไดออกพื้นที่ปฏิบัตงิ าน
รวมกับผูนําหมูบ าน,
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล, อสม. ประจํา
หมูบาน, โรงพยาบาล
- รวมรณรงคควบคุมโรค
ไขเลือดออกกับหนวยงาน
อื่นในพื้นที่
- ปฏิบัติตามระเบียบ/
หนังสือสั่งการ
- รณรงคประชาสัมพันธ
ใหประชาชนทราบ และ
ตระหนักถึงอันตราย
ของโรค

- ตรวจสอบอัตราการ
ลดลงของผูป วย
โรคไขเลือดออก
ในเขตพื้นที่
- อยูในระหวาง
ดําเนินงาน แตยัง
ไมชัดเจนเทาที่ควร
- ยังมีผูเปนโรค
ไขเลือดออกเกิดขึ้น
ในพื้นที่รับผิดชอบอยู
ซึ่งมีจํานวนนอยกวา
ป ๒๕๖2
- รายงานผลการ
ดําเนินงานให
ผูบังคับบัญชา
และผูบริหารทราบ
ผลการดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
- สามารถดําเนินงาน
ควบคุมโรคสามารถ
ดําเนินการไดทนั ทวงที

- ปญหาโรคไขเลือดออก
ระบาดในเขตพืน้ ที่
เนื่องจากประชาชนไมปฏิบตั ิ
ตามหลักการปองกัน ๕ ป.
เนื่องจากรอให อสม. ดูแล
- พบการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออกในเขตพื้นที่
- การปฏิบัติงานขาดการ
บูรณาการดําเนินงานรวมกัน
อยางตอเนื่อง
- ประชาชนขาดความ
ตระหนักในการปองกัน
และควบคุมโรค

- สงเสริม/อบรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนใหปฏิบัติ
ตามหลัก ๕ ป.
- จัดกิจกรรมประกวด
หมูบานรักษความสะอาด
เพื่อลดปริมาณ
ลูกน้ํายุงลายอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
- ใชแบบสอบทานการ
ลดลงของการแพรกระจาย
เชื้อในชุมชน อัตราปวย
อัตราการตาย
- ประสานงานกับ
เจาหนาที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล
บานโปงแดงและ
โรงพยาบาลทุงหัวชาง
เพื่อรวมดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหา
โรคไขเลือดออก

- ทต.ทุงหัวชาง
- อบต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.มวงนอย
- ทต.แมแรง
- ทต.ปาซาง
- อบต.น้ําดิบ
- อบต.ทาตุม
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.ทาสบชัย
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- ประสานผูน ําหมูบา น
อสม. ทุกหมูบานในการ
ติดตามการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุมการ
เกิดโรคไขเลือดออกภายใน
หมูบาน
- ประชุม/ประชาคม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
และมอบหมายบทบาท
หนาที่ผูที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสม
- ใหประชาชนรวมคิด
รวมทํา รวมแกไข ในการ
ดําเนินงานทั้งระยะกอน/
หลังเกิดโรค

- ทต.อุโมงค
- ทต.ริมปง
- ทต.บานแปน
- ทต.บาน
กลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.เหมืองงา
- ทต.มะเขือแจ
- ทต.ประตูปา
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ตนธง
- ทต.หนอง
ชางคืน
- ทต.ทาเชียง
ทอง
- ทต.ศรีบัว
บาน
- ทต.ปาสัก
- อบต.หนอง
หนาม
- ทต.บานธิ
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- อบต.หวย
ยาบ
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พบวางานสวัสดิการ
สังคมมีการ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารทีไ่ มชัดเจน
และครอบคลุมและยัง
ขาดการ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเชิงรุกเกี่ยวกับ
การใหความรูดานงาน
สวัสดิการสังคม
จึงกอใหเกิดความเสี่ยง

การปฏิบัติงานในกอง
สวัสดิการสังคมมีปญหาใน
เรื่องของชุมชน/ประชาชน
ยังไมเขาใจถึงระบบ ขั้นตอน
การทํางานของการ
ดําเนินงานการเบิกจาย
งบประมาณ จึงทําใหเปน
ความเสี่ยงของกอง
สวัสดิการชุมชน

42. งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการพัฒนางานสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน ในการใหบริการที่
ถูกตองตามระเบียบแบบแผน
ความครบถวน ความสมบูรณของ
เอกสารขอมูลและประชาชน
ไดรับประโยชนสงู สุด

ชุมชน/ประชาชน
ประชาสัมพันธขอมูล
ยังไมเขาใจถึงระบบ
ขาวสารใหกับชุมชน/
ขั้นตอนกระบวนการ
ประชาชน
ทํางานของการดําเนินงาน
การเบิกจายงบประมาณ

การใหความรูโดยการ
ทต.ทุงหัวชาง
ประชาสัมพันธผา นวิทยุ
ชุมชน หอกระจายขาว
และการแจกเอกสารแผน
พับรวมถึงการแนะนํา
เกี่ยวกับหลักฐานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
- จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบ
ขั้นตอนกระบวนการ
ทํางานของเทศบาลฯ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการและ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
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43. การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
และผูพิการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
และผูพิการเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบ

- ผูมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพ
ไมไดรับสิทธิ เนื่องจาก
ไมไดแจงสิทธิให
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทราบ
- การยายที่อยูของ
ผูสูงอายุและผูพิการ
ทําใหการเบิกจายเงิน
ซ้ําซอนกัน
- ความเสี่ยงในกิจกรรม
การจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุและเบี้ย
ความพิการ กรณีเสียชีวิต
นอกพื้นที่หรือตางจังหวัด
- ผูสูงอายุ ทีไ่ ดรับเงิน
สวัสดิการของรัฐ จาก
หนวยงานอื่น ในระหวาง
การรับเบี้ยยังชีพ ซึง่ ทําให
ขาดคุณสมบัติ โดยเฉพาะ
การรับบํานาญพิเศษ ของ
บุตร สามี ภรรยา

- ประกาศใหผูมีสิทธิไดรับ
เบี้ยยังชีพเขามาลงทะเบียน
รับเบี้ยยังชีพ
- แจงใหผูมีสิทธิไดรบั เบี้ย
ยังชีพทราบวา การยายที่อยู
ของผูสูงอายุและผูพิการ
ใหเขามาแจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
แกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน
- มอบหมายใหเจาหนาที่
ตรวจสอบสถานะมีชีวิต
ของผูรับเบี้ยและตรวจสอบ
ขอมูลทางทะเบียนราษฎร
ใหเปนปจจุบนั อยูเสมอ
- มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติในการขอรับเบี้ย
ผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย
ผูนําชุมชน สมาชิกสภา
ทองถิ่นในพื้นที่
- วางระบบงานโดยคํานึงถึง

- มีการควบคุมโดย
ติดตอประสานงานกับ
ประธาน
คณะกรรมการชุมชน
แตละชุมชน และ
งานทะเบียนราษฎร
เพื่อทําการตรวจสอบ
การเสียชีวิต แตยังไม
เพียงพอ

- ยังมีผูสูงอายุ ที่ไดรบั เงิน
สวัสดิการของรัฐ จาก
หนวยงานอื่น ในระหวาง
การรับเบี้ยยังชีพ ซึง่ ทําให
ขาดคุณสมบัติ โดยเฉพาะ
การรับบํานาญพิเศษ ของ
บุตร สามี ภรรยา
- ขาดการประสานงานกับ
ทะเบียนราษฎรในเรื่องการ
มีชีวิตและการยายที่อยูของ
ผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
- บุคลากรมีไมเพียงพอตอ
การใหบริการประชาชน
- บุคลากรขาดความรูความ
เขาใจในระเบียบกฎหมายที่
ปรับปรุงใหมเพิ่มเติม
- ขาวสารทางสื่อทําให
ประชาชนเขาใจผิด ๆ
มีการรับเงินจากธนาคาร
และนํามานับเพื่อทําการ
แจกทําใหบางครั้งเงินหาย

- ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม
ในระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ของ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งมีการเชื่อมกับ
ระบบตรวจสอบของ
กรมบัญชีกลาง อยาง
สม่ําเสมอ
- ประสานงานกับทะเบียน
ราษฎรอําเภอ ผูใหญบาน
และสมาชิกสภาทุกเดือน
ในการตรวจสอบการมีชีวติ
และการยายที่อยูของ
ผูไดรับเบี้ยยังชีพ กอนการ
เบิกจายเงิน
- มีการกําหนดใหเสนอ
แบบรายงานตามหวง
ระยะเวลา
- เนนย้ําใหทุกโครงการ/
กิจกรรม เกิดความคุมคา
และประโยชนสูงสุด

- ทต.ทาสบเสา
- อบต.ทุงหัว
ชาง
- อบต.บาน
ปวง
- อบต.
ตะเคียนปม
- ทต.มวงนอย
- ทต.มะกอก
- ทต.แมแรง
- ทต.ปาซาง
- อบต.ทาตุม
- อบต.นคร
เจดีย
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- งานไมเปนไปตามแผน
ควบคุมอาจเกิดความ
เสี่ยงจากสภาพแวดลอม
- บุคลากรมีนอย ทําให
การทํางานลาชา ขาด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูรับเบี้ย
ยังชีพ
- ผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการ
ไมมารับเงินตาม
กําหนดเวลาทีน่ ัดหมาย
- งบประมาณทีไ่ ดรับ
การจัดสรรงบประมาณ
จากกรมฯ ไมครบถวน
ตามที่เสนอขอ
งบประมาณ

สภาพแวดลอม
- สรรหาบุคลากรเพิ่ม
เพื่อใหเพียงพอตอภารกิจ
หนาที่ที่รับผิดชอบ
- ประชาสัมพันธผา นทางหอ
กระจายขาวเสียงตามสาย
อยางตอเนื่อง และ
ประสานงานกับผูนาํ ชุมชน
เรื่องขอมูลของผูสูงอายุ คน
พิการใหเปนปจจุบนั
- ออกคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาที่รับผิดชอบ
- แตงตั้งคณะกรรมการเบิก
เงินตรวจนับเงิน
- ใหเจาหนาที่รับผิดชอบนับ
จํานวนเงินกอนที่จะ
ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ

เจาหนาที่ตองรับผิดชอบ

- ควรสงเสริม สนับสนุนให
บุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมใหทันตาม
ระเบียบกฎหมาย
- จัดทําคําสั่งใหเปน
ปจจุบนั
- มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเบิกเงิน
นับเงิน เพื่อใหมีความ
รับผิดชอบตอความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น
- มีการสํารวจใหกลุม
เปาหมายที่มีความประสงค
โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
เพื่อปองกันเงินสูญหาย
เพื่อลดจํานวนคนลง

- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.ทากาศ
- ทต.ทากาศ
เหนือ
- ทต.บานธิ
- อบต.หวย
ยาบ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

44. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
วัตถุประสงค
เพื่อใหการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ

ผูไดรับสิทธิรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดบางรายยังไมไดรับ
เงินชวยเหลือ

เจาหนาทีไ่ ดโทรประสาน
สําหรับรายที่เงินอุดหนุน
เด็กแรกเกิดยังไมเขาไปยัง
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย
จังหวัดลําพูน

ประสานงานไปยัง
สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษยแลวแต
เนื่องจากมีผูไดรบั สิทธิ์
รับเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จํานวนมากทําใหเกิด
ความลาชาในการ
ประสานงาน

- เนื่องจากมีผูไดรบั สิทธิ์
รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิดจํานวนมาก
ทําใหเกิดความลาชา
ในการประสานงาน
- ผูไดรับสิทธิรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
บางรายยังไมไดรับเงิน
ชวยเหลือ

- ประสานงานกับ
- อบต.ทุงหัว
สํานักงานพัฒนาสังคมและ ชาง
ความมั่นคงของมนุษย
- ทต.ทาขุมเงิน
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

45. งานคุมครองผูบริโภค
งานคุมครองผูบริโภค
วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารอาหาร
ปลอดภัยและคุมครองผูบริโภคแก
กลุมเปาหมาย ผูป ระกอบการคา
อาหาร ผูบริโภคและประชาชนทั่วไป
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และลดภาวะเสี่ยงดานสุขภาพ

- รณรงคควบคูกับการ
ประชาสัมพันธ
การลด ละ เลิก การใชวสั ดุ
โฟมในการบรรจุอาหาร
- รณรงคควบคูกับการ
ประชาสัมพันธลดรับ ลดให
ลดใชถุงพลาสติกหูหิ้ว

- ประเมินจากจํานวน ผูบริโภคเสี่ยงตอการเปน
วัสดุโฟมลดลง
มะเร็ง
- ประเมินจากจํานวน
ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง
ประชาชนให
ความสําคัญ หันมาใช
ถุงผา หรือตะกราสาน
แทนถุงพลาสติก

ใหมีการประชาสัมพันธ
อบต.ตะเคียน
อยางตอเนื่อง และเนนการ ปม
มีสวนรวมของประชาชน
มากที่สุด
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูบังคับบัญชาใหเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ านศึกษาระเบียบ
อยางตอเนื่อง
และปฏิบตั ิงานใหเปนไป
ตามระเบียบที่กําหนด
อยางเครงครัด

การปฏิบัติงานจะตอง
ยึดระเบียบกฎหมาย
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดแตอยางไรก็
ตามเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสูด
ควรแจงใหประชาชน
เขาใจในกฎระเบียบ
ดังกลาวดวย

- เจาหนาที่ทปี่ ฏิบัตงิ าน
ไมปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
ที่บังคับใชอยางเครงครัด
- ประชาชนบางสวนยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายดังกลาว

- ผูบังคับบัญชาให
เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยาง
เครงครัดและตอเนื่อง
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหผูบงั คับบัญชา
ทราบถึงระเบียบปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ และ
กฎหมายที่บังคับใช

ทต.วังดิน
ทต.แมตืน
ทต.ลี้
ทต.ศรีวิชัย
ทต.ดงดํา
ทต.กอ
ทต.ปาไผ
อบต.นาทราย
อบต.เวียงแกว
อบต.แมลาน

46. งานเทศกิจ
วัตถุประสงค
เพื่อจัดระเบียบภายในตลาดเทศบาล
เปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ

- เจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ าน
ไมมีความรูความเขาใจ
ในกฎระเบียบปฏิบัติ
- ประชาชนไมเขาใจ
และไมปฏิบัติตาม
กฎหมายที่บังคับใช
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

47. ดานงานสัตวแพทย
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานสัตวแพทย
มีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง

- การจัดซื้อวัคซีน
ไมสอดคลองกับปริมาณ
สุนัขและแมวทีต่ อง
รับวัคซีน
- เจาหนาที่ ยังไมมีความ
ชํานาญ เกี่ยวกับงานดาน
โรคติดตอจากสัตว

- ใหเจาหนาที่สํารวจขอมูล
สัตวใหครบถวน
- ประสานขอความรวมมือ
จากปศุสัตวอําเภอในการ
ออกรวมฉีดวัคซีน และให
ขอมูล

การควบคุมภายใน
ที่มีอยูทําไดเหมาะสม
แตควรเนนย้ําการ
สํารวจและการเฝา
ระวังของเครือขาย
ใหมีความรัดกุม
และถูกตองมากยิ่งขึ้น

- การกําหนดจํานวนจัดซื้อ
จัดจางยาปองกันโรคพิษ
สุนัขบาที่คลาดเคลื่อน
และการฉีดยาทีผ่ ิดพลาด
- ยังขาดเจาหนาที่ที่มีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับ
งานดานโรคติดตอจากสัตว

- ใหประธาน อสม. แตละ
หมูบานรวมสํารวจจํานวน
สุนัข และแมวในพื้นที่
รับผิดชอบ และอบรม
การฉีดเพื่อลดการฉีด
ผิดพลาดสูญเสีย
งบประมาณในการจัดซื้อ
วัคซีน
- เจาหนาที่เขารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาความรู
- สรรหาบุคลากรที่ชาํ นาญ
เรื่องงานดานโรคติดตอ
จากสัตว

- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.ทาสบชัย
- ทต.บานธิ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- บุคลากรผูป ฏิบัติงานมี
ไมเพียงพอ
- ผูปฏิบัตงิ านในระบบ
การแพทยฉุกเฉินขาดการ
เสริมสรางความรูใหเปน
ปจจุบนั อาจทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการ
ชวยเหลือผูประสบภัย
- ประชาชนขาด
ความเขาใจในขั้นตอน
การแจงเหตุ

- บูรณาการความรวมมือ
จากบุคลากรภายใน
หนวยงานในการปฏิบัติงาน
การแพทยฉุกเฉิน
- อบรมหรือนําอาการปวย
ฉุกเฉินวิกฤติมาวิเคราะห
เพื่อเรียนรูรวมกันในทีมงาน
- คําสั่งมอบหมายงานหนาที่
รับผิดชอบใหแกบุคลากร
ผูปฏิบัตงิ าน

การบูรณาการ
ความรวมมือ
ดานบุคลากรเพื่อ
ปฏิบัติงานทําใหงาน
บริการการแพทย
ฉุกเฉินสามารถ
ดําเนินงานไดในระดับ
หนึ่ง แตอยางไรก็ตาม
เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดใน
การปฏิบัติงานควรให
มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
เฉพาะทาง และ
ผูปฏิบัตงิ านควรไดรับ
การฝกอบรมพัฒนา
ความรูอยางตอเนื่อง

บุคลากรผูป ฏิบัติงานมีไม
เพียงพอและบางสวนไมผาน
การอบรมเฉพาะทางที่
จําเปนในการปฏิบัตงิ าน

- วางแผนเพื่อเตรียม
ความพรอมในการจัดสรร
บุคลากรเจาหนาที่
และมอบหมายหนาที่
รับผิดชอบกรณีเรงดวน
- เปดโอกาสใหผูปฏิบตั ิงาน
ไดเขารับการพัฒนา
องคความรูที่จําเปน
เฉพาะทางในการ
ปฏิบัติงาน
- จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธเพื่อสราง
การรับรูเกี่ยวกับขั้นตอน
การแจงเหตุที่ถูกตองแก
ประชาชน

- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน

48. งานบริการการแพทยฉุกเฉิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานการแพทย
ฉุกเฉินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสัมฤทธิ์ผลตามกฎหมาย
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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บุคลากรยังขาดความรู
ความเขาใจ
และขาดประสบการณ
ในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา

การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาใหครบถวน
สมบูรณ และสอดคลองกับ
แผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่เกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจํา และความ
สอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร ตัวชีว้ ัด
แนวทางการประเมินผล
และเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นกําหนด

- ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค
เนื่องจากยังขาดความ
สมบูรณ ครบถวน
- มีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการจัดทํา
แผน

- มีการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการจัดทําแผนซึ่งใน
สวนของการศึกษานัน้
มีการกําหนดใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียน
จัดทําแผนยุทธศาสตรแผน
สามป แผนประจําป
งบประมาณ แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา และให
กองการศึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของ
เทศบาล ซึ่งจํานวน
แผนพัฒนาการศึกษา
มีจํานวนหลายเลม
ทําใหความสมบูรณ
และความครบถวนนัน้ ยังมี
ความบกพรอง

- มีการแบงงาน
และมอบหมายใหมีการ
จัดทําแผนพัฒนา
สถานศึกษา และองคกร
- การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาโดยการมีสวน
รวม จากนักเรียน ครู
ผูปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษา
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา

- ทต.ทากาศ
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.บาน
กลาง
- ทต.บานแปน
- ทต.อุโมงค
- ทต.ปาสัก

49. แผนพัฒนาการศึกษา
วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสอดคลองกับทองถิ่น
และนโยบายในระดับตาง ๆ
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มีการควบคุมที่
เพียงพอ แตยังตองมี
การประเมินผลการ
ควบคุมในคราวตอไป

นักเรียนยังไมไดรับอาหาร
กลางวันที่มีคุณคาตามหลัก
โภชนาการในทุก ๆ วัน

50. อาหารกลางวัน
วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคุณคาตามหลัก
โภชนาการทุกวัน มีน้ําหนัก สวนสูง
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ
แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ

อาหารกลางวันคุณภาพ มีเกณฑมาตรฐานกําหนด
คุณคาอาหารตามหลัก
คุณคาทางโภชนาการ
ที่ไมครบถวน คุณภาพต่ํา โภชนาการ ในแตละวัน

สัดสวนวัตถุดิบก็ตอง
อบต.ตะเคียน
ตางกันตามความเหมาะสม ปม
เพื่อใหเด็กไดรับประทาน
อาหารที่ไดโภชนาการ
ที่สมวัย การแกปญหา
คุณภาพอาหารกลางวัน
ไดรับโภชนาการที่ดีมี
คุณภาพและเติบโตสมวัย

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจหลัก
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
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- บุคลากรไมเพียงพออาจ
ทําใหการบริการ
ประชาชนเกิดความลาชา
ในการใหบริการ
ประชาชนดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในระดับ
อําเภอ

- ออกคําสั่งมอบหมายงาน
เปนลายลักษณอักษร
(เจาหนาที่ 1 คน
2 อําเภอ
- มอบหมายเจาหนาที่
ปฏิบัติงานอีกหนาที่หนึ่ง

- สามารถควบคุม
ความเสี่ยงไดระดับ
หนึ่งแตยังไมเพียงพอ

- การบริการประชาชนยัง
ลาชาอยูบา ง

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด มีอํานาจหนาที่
ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทน
กระทรวงในสวนภูมิภาคในการ
อํานวยการดําเนินการ กํากับดูแล
สงเสริม สนับสนุน และประสานการ
ปฏิบัติภารกิจดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่
จังหวัด
2. จัดทําแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด แผนปฏิบตั ิการ
เพื่อการจัดการควบคุมคุณภาพ

1. ขออนุมัติกรอบอัตรา
สํานักงาน
กําลังเพิ่มเพื่อใหเพียงพอ
ทรัพยากร
ตอการปฏิบัติงานระดับ
ธรรมชาติและ
อําเภอ
สิ่งแวดลอม
2. สอนงานโดยผูรูเพื่อเพิ่ม จังหวัดลําพูน
ทักษะความชํานาญ เพื่อให
ผูปฏิบัตงิ านสามารถ
ปฏิบัติงานรวดเร็วทันตอ
ความตองการผูรับบริการ
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สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัดและรวม
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
กลุมจังหวัด และทองถิ่น รวมทัง้
แผนงานอื่นที่เกี่ยวของ
3. กํากับ เฝาระวัง ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล บูรณาการ
การแกไขปญหาและรายงาน
สถานการณดา นทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของจังหวัด
4. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
ปาไม กฎหมายวาดวยปาสงวน
กฎหมายวาดวยสวนปา กฎหมายวา
ดวยเลื่อยโซยนต กฎหมายวาดวย
การสงวนและคุมครองสัตวปา
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูและการ
ประกอบกิจการน้ําบาดาลและ
กิจการประปาสัมปทาน รวมทั้ง
กฎหมายอื่นที่ไดรับมอบหมาย
5. สงเสริม สนับสนุน เผยแพร
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ใหคําปรึกษา พัฒนาองคความรู และ
สรางการมีสวนรวมของประชาชน
เครือขาย และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการสงวน อนุรักษ และ
ฟนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
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2. ดานการจัดทีด่ ินทํากินและที่อยู
อาศัยใหเกษตรกร
1. งานสํารวจรังวัดที่ดนิ แปลง
เกษตรกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน
2. งานสํารวจรังวัดที่ดนิ แปลงชุมชน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน
3. งานสํารวจรังวัดที่ดนิ แบงแปลง
โอนสิทธิ
4. การบริหารจัดการที่ดินเอกชนโดย
การทําสัญญาเชา เชาซื้อ

งานสํารวจรังวัดที่ดิน
แปลงเกษตรกรรม ในเขต
ปฏิรูปที่ดินยังไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนด
เนื่องจากตองใชจายเงิน
ใหสอดคลองกับผลการ
ปฏิบัติงาน

-

-

สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลําพูน

1. ประชุมเจาหนาที่ในกลุม การควบคุมภายใน
งานเรื่องปญหา อุปสรรค
เพียงพอ
และวิธีการแกไข
2. จัดทําตัวชี้วดั ให
เจาหนาที่ทุกคนเพื่อเรง
จัดสงงานเปนไปตามแผน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

3. ดานการจัดทีด่ ินทํากินและที่อยู
อาศัยใหเกษตรกร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกษตรกรไดมีที่ดินทํากิน
หรือที่อยูอาศัย และมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินในอนาคต
2. เพื่อใหการทําสัญญาเชา/เชาซื้อ
ถูกตองเปนไปตามระเบียบฯ

ยังมีเกษตรกรผูเชา/เชา
ซื้อกระทําผิดสัญญา

1. ชี้แจง ทําความเขาใจกับ
ผูเชา/เชาซื้อ ในบทบาท
หนาที่และผลกระทบจาก
การกระทําผิดสัญญา
โดยเฉพาะการไมชาํ ระคา
เชา/คาเชาซื้อตามสัญญามี
ผลใหตองสิ้นสิทธิและออก
จากที่ดิน
2. ตรวจสอบขอมูลการทํา
ประโยชนในที่ดินแปลง
เอกชน
3. บันทึกถอยคําเกษตรกร
ผูทําสัญญาเชา/เชาซื้อที่ดิน
เพื่อสรุปประเด็นการกระทํา
ผิดระเบียบ
4. บอกเลิกสัญญา และให
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด มีมติสั่งใหสิ้นสิทธิ์
ตามสัญญาฯ ตอไป

การควบคุมภายในที่มี ยังมีเกษตรกรผูเชา/เชาซื้อ
สามารถลดความเสี่ยง กระทําผิดสัญญา
ไดในระดับหนึ่ง แตยัง
ไมเพียงพอ

จัดอบรม ใหความรู
เกษตรกรทุกรายที่ไดรับ
การจัดที่ดินไมวาทีด่ ินทํา
กินหรือที่อยูอาศัย

สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมภายในที่
กําหนดไว มีความ
เหมาะสม เพียงพอ
สามารถลดความเสี่ยง
ได

-

-

สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลําพูน

4. ดานการจัดเก็บและบริหาร
สารบบที่ดิน
วัตถุประสงค
เพื่อควบคุมการยืม/สงคืน/ควบคุม
การแกไขเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
จัดที่ดิน

- มีการเบิกยืม/สงคืน
เอกสารเกินกวา
ระยะเวลาที่ระเบียบ
กําหนดไว

5. ดําเนินการคัดเลือก
เกษตรกรรายใหมเพื่อจัดให
เขาทําประโยชนแทนเปน
ลําดับถัดไป
1. มีการเบิกยืมเอกสารที่
เกี่ยวของ โดยใหขาราชการ
เปนผูยืมและสงคืน
2. มีการเบิกยืม/สงคืน
เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัด
ที่ดินโดยใชโปรแกรมจัดที่ดิน
(alroland online) มาใชใน
การปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา
3. แจงเวียนใหแตละกลุม/
ฝายที่เกี่ยวของมีการเบิกเงิน/
สงคืนตามระยะเวลาที่
กําหนดไว
4. เมื่อมีการเบิกยืมแลวไม
สงคืนภายในกําหนดจะมีการ
แจงเตือนใหเจาหนาที่ทราบ
และสงคืนหากมีความ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมภายในที่
กําหนดไว มีความ
เหมาะสม เพียงพอ
สามารถลดความเสี่ยง
ได

-

-

สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลําพูน

จําเปนตองใชงานตอเนื่องจะ
ใหมีการทําการยืมใหม
5. ดานการจัดทีด่ ิน
มีการเขาใชงานในระบบ 1. แจงเวียนใหเจาหนาที่ทุก
วัตถุประสงค
โดยไมไดใชรหัสของ
คนทําการลงทะเบียนเพื่อ
เพื่อใชขอมูลสารสนเทศการจัดที่ดิน ตัวเอง
ขอเขาระบบเพื่อใชงาน
ทั้งขอมูลเกษตรกรและขอมูลการจัด
2. ไมนําขอมูลสารสนเทศ
ที่ดินและขอมูลดานแผนที่เพื่อใชใน
การจัดที่ดินทุกประเภทไป
การปฏิบัติงาน
ใหบุคคลภายนอกใชโดย
ไมไดรับอนุญาต
6. การจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กระบวนการขั้นตอน ตาม - ปฏิบัติตามคําสัง่ การ
กรรมตาง ๆ การออกหนังสือแสดง กฎหมาย และระเบียบ
มอบหมายการปฏิบัตงิ าน
สิทธิ์ในที่ดิน การรังวัด พิสูจน
ปฏิบัติ มีขั้นตอน
- ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ
สอบสวน สอบเขต การขออนุญาต คอนขางมาก สงผลใหเกิด ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
เขาทําประโยชนในที่ดินของรัฐ
ความลาชาในบางขั้นตอน
การจัดที่ดินเพื่อประชาชน ฯลฯ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
สํานักงานที่ดินจังหวัด บรรลุ
วัตถุประสงค ตามภารกิจ พันธกิจ
ของกรมที่ดิน

การควบคุมภายในมี ยังคงมีความลาชาในบาง
ความเพียงพอในระดับ ขัน้ ตอน
หนึ่ง แตยังไมเพียงพอ

มีการปรับปรุงกระบวนการ สํานักงานที่ดิน
เรงรัดงานคางอยางเปน
จังหวัดลําพูน
ระบบ

-8(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

7. ดานงานวิชาการที่ดิน
ควบคุม กํากับ ดูแลและให
คําปรึกษาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
ดานการควบคุมและคุมครองทีด่ ินรัฐ
การขออนุญาตสัมปทานในที่ดนิ
ของรัฐ การออกหนังสือสําคัญ
สําหรับที่หลวง การจัดที่ดินเพื่อ
ประชาชน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานวิชาการ
ที่ดินมีประสิทธิภาพ ถูกตองเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

- งานออกเอกสารสิทธิ
มีความลาชา
- ขั้นตอน รายละเอียดใน
การดําเนินการ
มีจํานวนมาก สงผลใหเกิด
ความลาชา
- การเก็บเอกสารสิทธิ
สารบบ ยังไมเปนปจจุบนั
คนหาไมสะดวก

- ปฏิบัติตามคําสัง่
การควบคุมภายในมี การปฏิบัติงานในบาง
มอบหมาย การปฏิบัตงิ าน ความเพียงพอในระดับ กระบวนการยังคงลาชา
โดยมีการมอบหมายที่
หนึ่ง แตยังไมเพียงพอ
ชัดเจน
- ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

- จัดทําบัญชีควบคุม
สํานักงานที่ดิน
ปริมาณงานของเจาหนาที่ จังหวัดลําพูน
เพื่อวิเคราะหปริมาณงาน
- กําชับ เจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของ ใหปฏิบัติงาน
ดวยความละเอียด
รอบคอบ ยึดถือกฎ
ระเบียบ อยางเครงครัด
- จัดทําแผนบริหารจัดการ
งานคาง เพื่อใหควบคุม
ติดตามไดอยางเปนระบบ
ยิ่งขึ้น
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8. ดานงานทะเบียนที่ดิน
การดําเนินการออกหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดนิ หนังสือกรรมสิทธิ์
หองชุด และใบแทนการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือทํา
ธุระเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การ
ประเมินราคาทรัพยสิน ดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
กฎหมายวาดวยการควบคุมการ
จัดสรรที่ดิน การคาที่ดิน ควบคุม
จัดเก็บ และรักษาเอกสารทาง
ทะเบียนที่ดินทุกประเภท ตลอดจน
ดําเนินการตามกฎหมายอื่น และ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
ทะเบียนที่ดิน มีประสิทธิภาพ
ถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ

ขั้นตอน รายละเอียด
ของกระบวนการรังวัด
ที่มีมาก เกิดความลาชา
ไมเปนไปตามแผนที่วางไว

- กําชับ เจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของ ใหปฏิบัติงาน
ดวยความละเอียด
รอบคอบ ยึดถือกฎ
ระเบียบ อยางเครงครัด
- มีแผนเรงรัดงานคาง
เพื่อใชควบคุมและติดตาม
อยางเปนระบบยิง่ ขึ้น

สํานักงานที่ดิน
จังหวัดลําพูน

- มีบัญชีควบคุมงาน
การควบคุมภายในมี การปฏิบัติงานในบาง
ประจําตัว เพื่อใชวิเคราะห ความเพียงพอในระดับ ขั้นตอนยังคงมีความลาชา
ปริมาณงาน
หนึ่ง แตยังไมเพียงพอ
- ปฏิบัติตามคําสัง่
มอบหมายการปฏิบัตงิ าน
- ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

-10(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

9. งานดานการรังวัดที่ดิน
ปริมาณเอกสาร มีมากขึ้น
การพิจารณา และดําเนินการ
สถานที่จดั เก็บ เริ่มคับ
รังวัดที่ดิน และการพิสูจนสอบสวน แคบ
การทําประโยชนในที่ดนิ ตามคําขอ
ทุกประเภทเชน การรังวัด
ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดนิ
การรังวัดรวม แบงแยก การรังวัด
สอบเขตที่ดนิ การตรวจสอบเนือ้ ที่
รูปแผนที่ การรังวัดออกหนังสือ
สําคัญสําหรับที่หลวง การรังวัดที่ดิน
เพื่อการแผนที่อื่น ๆ ดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยชางรังวัดเอกชนและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลรักษาซอมแซมระวาง
แผนที่ หมุดหลักฐานแผนที่ และ
เครื่องมือเครื่องใชในการรังวัดทํา
แผนที่ทุกประเภท
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานรังวัด
ที่ดิน มีประสิทธิภาพ ถูกตองเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ

- ปฏิบัติตามคําสัง่ ในการ
มอบหมายการปฏิบัตงิ าน
- ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายในมี สถานที่จดั เก็บคับแคบ
ความเพียงพอในระดับ
หนึ่ง แตยังไมเพียงพอ

- จัดทําบัญชีคุมปริมาณ
สํานักงานที่ดิน
งานของเจาหนาที่ เพื่อใช จังหวัดลําพูน
วิเคราะห
- กําชับ เจาหนาที่
เกี่ยวของ ใหปฏิบัติงาน
ดวยความละเอียด
รอบคอบ ยึดถือกฎ
ระเบียบ
- ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บ
เอกสารใหเหมาะสม
เพียงพอ
- กําชับ เจาหนาที่ ให
จัดเก็บเอกสารใหเปน
ระเบียบ เรียบรอย เปน
สัดสวนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่
จัดเก็บเอกสาร
- จัดเก็บดวยขอมูลดวย
ระบบคอมพิวเตอร
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10. ภารกิจตามแผนการดําเนิน
การกํากับ ดูแล และควบคุมดาน
พลังงาน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการประกอบกิจการดาน
พลังงาน น้าํ มันเชื้อเพลิงดําเนินการ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่กําหนดไว
- เพื่อใหเกิดความเปนระบบแบบ
แผนตามที่ไดกําหนด และ
ตั้งเปาหมายไว

มีผูประกอบการบางรายที่ 1. มีการจัดทําหนังสือเวียน
ยังคางชําระคาธรรมเนียม แจงไปยังผูประกอบการให
รายป
ทราบเมื่อครบวาระการตอ
ใบอนุญาต
2. มีการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ ใหทราบถึง
ระเบียบขั้นตอนในการตอ
อายุใบอนุญาต
3. มีการแบงบทบาทหนาที่
รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
อยางชัดเจน

- การควบคุมที่มีอยู ยังมีจํานวนคงเหลือของ
สามารถลดความเสี่ยง ผูป ระกอบการที่ยังคางชําระ
ไดในระดับหนึ่ง แตยัง คาธรรมเนียมรายป
ไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

1. จัดทําหนังสือสัง่ หยุด
สํานักงาน
ประกอบกิจการ
พลังงาน
2. จัดเจาหนาที่ออกพื้นที่ จังหวัดลําพูน
ตรวจสอบสรางความเขาใจ
ใหมาชําระคาธรรมเนียม
รายป พรอมคาปรับ
จนกระทั่งไมมีรายใดคาง
ชําระรายป
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11. การปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติ
แร พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2562ของสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ซึ่งมี
หนาที่และอํานาจ ดังนี้
1.1 กํากับ ควบคุม ดูแล และ
ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน กฎหมายวาดวยแร กฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราคาภาคหลวงแร
กฎหมายวาดวยการควบคุมแรดบี ุก
กฎหมายวาดวยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กฎหมายวา
ดวยการจดทะเบียนเครื่องจักร และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในสวน
ภูมิภาค
1.2 จัดทํา เสนอ และประสาน
แผนพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรม
ในระดับจังหวัด รวมทัง้ ประสานการ
พัฒนาและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนดังกลาว

1. กฎหมาย ระเบียบที่
ประกาศใชใหมอาจทําให
เจาหนาทีป่ ฏิบัตไิ มเปนไป
ตามที่กําหนด ไดแก
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.
๒๕๖๐
2. กฎหมาย ระเบียบที่
ประกาศใชใหมอาจทําให
เจาหนาทีป่ ฏิบัตไิ มเปนไป
ตามที่กําหนด ไดแก
พระราชบัญญัติโรงงาน
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
และกฎหมายลูก ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว

1.จัดทําคูมือในการ
ปฏิบัติงาน
2.จัดฝกอบรมสัมมนาใน
เรื่องกฎหมายระเบียบ
ตาง ๆ ทีป่ ระกาศใชใหม
เพื่อเสริมสรางความเขาใจ
และปฏิบตั ิไดอยางถูกตอง
3. สงบุคลากรเขารับ
การอบรมในเรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวของเพิ่มเติม
4. ซักซอมความเขาใจใน
สาระสําคัญของขอกฎหมาย
ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กอนที่กฎหมายจะมีผล
บังคับใช

- การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่ง แตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

- ยังมีความไมชัดเจนของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจ
ทําใหเกิดความผิดพลาดใน
การทํางานได
- การปฏิบัติของกฎหมายลูก
บางตัวที่เกี่ยวของในบาง
มาตรา ของพระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2562 ซึ่งอาจทําใหการ
ดําเนินการของเจาหนาที่ไม
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
หรืออาจปฏิบัติไมเปนไป
ตามขอกฎหมาย

1. กําหนดใหเจาหนาที่
สํานักงาน
ศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมดวย อุตสาหกรรม
ตนเองในระเบียบที่
จังหวัดลําพูน
เกี่ยวของ
2. หารือแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนรวมกับ
กพร. สวนกลาง
3. สงบุคลากรเขารับ
การอบรมในเรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะกฎหมายลูกที่จะ
ออกตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน (ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2562
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1.3 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

-14(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

12. การวางแผนพัฒนาในการ
สงเสริมการเกษตร
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการวางแผนพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป
บรรลุเปาหมายสามารถแกไขปญหา
ของราษฎรได
- เพื่อใหประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรไดรับความรูในการบริหาร
จัดการดานการเกษตรอยางถูกตอง
เหมาะสม และมีรายไดจากผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึน้

- การประสานงานและ
ความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคประชาชน
ในการสงเสริมการเกษตร
- เกิดปญหาภัยแลงใน
พื้นที่ตําบล ปริมาณน้ําใน
ภาคการเกษตรไม
เพียงพอตอความตองการ
ของเกษตรกร
- กองสงเสริมการเกษตร
ไดขาดบุคลากรในการ
ทํางาน เนื่องจากมีเพียง
ผอ.กองสงเสริม
การเกษตรทํางานในกอง
เพียงคนเดียว
- ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจในขั้นตอนการ
แจงรายงานความ
เดือดรอน

- สงบุคลากรเขารับการ
อบรมศึกษาดูงานหลักสูตร
ที่เกี่ยวของในการสงเสริม
การเกษตร
- จัดทําโครงการเจาะบอ
บาดาลเพื่อการเกษตรใน
พื้นที่ขาดแคลนน้าํ
- จัดทําโครงการขยายเขต
สงน้าํ เพื่อการเกษตรจาก
อางเก็บน้ําที่มีอยูในพื้นที่ให
เขาสูพื้นที่ทาํ การเกษตรของ
ราษฎรใหไดมากที่สุด
- มีคําสั่งแตงตัง้ เจาหนาที่ที่
ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามกระบวนการในการ
ชวยเหลือเกษตรกรเพื่อให
เกิดความรัดกุมและสามารถ
ตรวจสอบได

- การติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
กองสงเสริม
การเกษตร ไดถือ
ปฏิบัติตามแนวทาง
การติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่ง
กําหนดไว ในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํา
รายงานตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินฯ ขอ 6
การติดตาม
ประเมินผลอยูใน
เกณฑที่ดีพอสมควร
- ติดตามงานโครงการ
ที่ทางหนวยงาน
รัฐบาล/จังหวัด และ

- เรงประสานไปยัง
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอ
คําแนะนํา ชวยเหลือใหกับ
เกษตรกร ใหมีความรูถึง
กระบวนการผลิตสินคา
ทางการเกษตรที่ถูกตอง
- เรงใหความรูแกประชาชน
โดยอาจดําเนินการใน
รูปแบบกลุมการผลิต ตาง ๆ
- เรงสนับสนุนงบประมาณ
ใหเพียงพอตอความตองการ
- ยังปรากฏปญหาภัยแลงใน
บางพืน้ ที่การเกษตร
เนื่องจากหางจากเขต
ชลประทานและบอบาดาล
เพื่อการเกษตร
- งานชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติทางดานการเกษตร
ระเบียบในการเบิกจายเงิน
ชวยเหลือยังไมชัดเจน

- ใหมีการประชาสัมพันธ
เพิ่มมากขึ้นควรจะมีการจัด
หนวยประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่ทุกหมูบาน
ทําแผนผับ ใบปลิว รวมถึง
การประชาสัมพันธ
ทางเสียงตามสาย และ
หอกระจายขาว
อยางตอเนื่อง
- สงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
เขารับการฝกอบรม
เพิ่มเติมความรูดาน
ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของในการชวยเหลือ
เกษตรกร
- ประสานความรวมมือกับ
สํานักงานเกษตรอําเภอ
เพื่อสงเสริมความรูและให
ความชวยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ครอบคลุมและ

- อบต.
ตะเคียนปม
- อบต.นคร
เจดีย
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทั่วถึง
- บูรณาการความรวมมือ
กับเกษตรอําเภอในการ
จัดทําทะเบียนเกษตรให
เปนปจจุบันสามารถ
ตรวจสอบไดอยางถูกตอง
- ลงพื้นทีส่ รางความรูความ
เขาใจกับเกษตรกรในพื้นที่
ในดานระเบียบ กฎหมาย/
แนวทางการขอรับการ
ชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ
ตาง ๆ รวมกับหนวยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวของ

- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย

- ประชาชนผูป ระสบ
ปญหาดานการเกษตรจาก
ภัยธรรมชาติ อาทิ โรค
ขาวไหมคอรวง โรค
เกี่ยวกับพืช

ทองถิ่นเองวาได
ระหวางกระทรวงเกษตร
ดําเนินการแกไข
และสหกรณกับกรมสงเสริม
ปญหาดานภัยแลง
การปกครองทองถิ่น
และจัดปริมาณงาน
ใหแกบุคลากรที่เขามา
ทํางานดวยอยาง
เหมาะสม
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
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ความเสี่ยง
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ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- สงเสริมใหมีการเขารับการ
ฝกอบรมประชุมสัมมนาให
ความรูดานกฎหมาย
พรบ.ขุดดิน และถมดิน
พ.ศ. 2543

- มีการควบคุมบริหาร
จัดการการทํางาน
ของเจาหนาที่โดยใหมี
การประเมินของการ
ขออนุญาตขุดดิน
และถมดิน

- งานทีต่ องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารในการยื่นขอ
อนุญาต การตรวจสอบ
สถานที่กอสราง และ
การออกใบอนุญาตยังตองมี
การตรวจสอบใหตรงตาม
ขอกฎหมายที่ชัดเจนและ
ถูกตอง

13. งานออกใบอนุญาต ขุดดิน
และถมดิน
วัตถุประสงค
เพื่อบังคับในเขตทองที่ที่มีการ
ประกาศใชผงั เมืองรวมตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองรวมที่ไดเคย
ประกาศใชในทองที่นนั้

- การบังคับใชกฎหมาย
พรบ.ขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543 เจาหนาที่
ยังไมมีความรูในดาน
กฎหมายอยางเพียงพอ

- ใหเจาหนาที่สามารถ
ทต.ทาขุมเงิน
เพิ่มพูนความรูและตอยอด
ทางความคิด สามารถ
อธิบายใหประชาชนเขาใจ
กฎหมาย พรบ.ขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543
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14. การอนุรักษทรัพยากร
- การอนุรักษฟนฟู
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ปาชุมชน
วัตถุประสงค
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาใหกับชุมชนและ
พื้นที่สาธารณะ เพื่อเปนแหลงตนน้ํา
ในการอุปโภค บริโภค และ
ทําการเกษตร
- เพื่อสงเสริมใหประชาชน เยาวชน
ในเขตไดตระหนักถึงความสําคัญ
ในการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

- รณรงคควบคูกับการ
ประชาสัมพันธใหประชาชน
เยาวชนในเขตไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เพิ่มพื้นที่ปา ใหกับชุมชน
และพื้นทีส่ าธารณะ

- พื้นที่ปา ชุมชนและ
พื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น
- ประชาชน เยาวชน
ตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

- พื้นที่ปา ชุมชน ยังมีการ
ขยายพื้นทีส่ ีเขียวไมมากนัก
- ประชาชน ยังขาดการมี
สวนรวมในการอนุรักษปา
ชุมชนของตน

- ใหมีการประชาสัมพันธ อบต.ตะเคียน
อยางตอเนื่อง และเนนการ ปม
มีสวนรวมของประชาชน
มากที่สุด

-18(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
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ภายใน

หนวยงานที่
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15. การลดปญหาภาวะโลกรอน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหพื้นที่ตําบลทุง หัวชาง
มีสภาพแวดลอมที่ดี อากาศบริสุทธิ์
เกิดผลดีตอสุขภาพของคนในตําบล

- มีการปลูกตนไมแตยังไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ หรือ
เสนทางภายในตําบล
- เจาหนาที่ยังขาด
จิตสํานึกในการรวมลด
การใชพลังงาน เชน การ
เปด – ปดแอรระหวาง
พักเที่ยงหรือกอนเลิกงาน
การใชน้ํามัน เปนตน

- รณรงคปลูกตนไม
ตามโครงการปลูกตนไม
เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะ
โลกรอน
- มีมาตรการลดใชพลังงาน
ในสํานักงาน

- สอบถามความ
คิดเห็นจากประชาชน
- ประเมินผลจาก
คาใชจายดานการใช
พลังงานเปรียบเทียบ
กับปที่ผา นมา แตวา
ยังไมเพียงพอ

- มีการปลูกตนไมแตยังไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่/เสนทาง
ภายในตําบล
- เจาหนาที่ยังขาดจิตสํานึก
ในการรวมลดการใชพลังงาน
เชน การเปด – ปดแอร
ระหวางพักเที่ยงหรือ
กอนเลิกงาน ๓๐ นาที
การประหยัดการใชนา้ํ มัน
เปนตน

- ตรวจสอบเสนทางหรือ ทต.ทุงหัวชาง
พื้นที่วางเปลาที่ควรจะปลูก
ตนไมใหรมรื่นและทั่วถึง
- สรางความตระหนักใน
การลดใชพลังงานกับ
เจาหนาที่อยางตอเนื่อง
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16. การปองกันและแกไขปญหา
หมอกควัน ไฟปา และอัคคีภัยใน
พื้นที่
วัตถุประสงค
- เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาไฟ
ปาหมอกควัน และอัคคีภัยในพืน้ ที่
- เพื่อสรางความชุมชื้นใหกับผืนปา
และรักษาสภาพแวดลอมใหปลอด
มลพิษ

- การปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันไฟปา
และอัคคีภัยไมครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด
- การเรงทําการเผานอก
ชวงเวลาหามเผา ทําให
เกิดมลภาวะ

- มีศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยโดยแตงตัง้
เจาหนาที่รับผิดชอบประจํา
ศูนยฯ และใหเจาหนาที่ทุก
คนมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานในการใหความ
ชวยเหลือประชาชน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปองกันปญหาหมอกควัน
และไฟปาและจัดทําแนวกัน
ไฟปองกันไฟปา
- ประชาสัมพันธลดการเผา
ขยะในที่โลง และ
ระมัดระวังเรื่องไฟ
ที่อาจจะเกิดตามครัวเรือน

จากการควบคุมที่มีอยู
เจาหนาทีไ่ ดปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มที่
โดยประสานการ
ทํางานรวมกับชุมชน
และหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่สงผล
ใหการแกไขปญหาใน
ชุมชนสําเร็จลุลวง
ดวยดี

ขาดเจาหนาทีป่ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมารับผิด
ชอบโดยตรง ทําใหการ
ทํางานไมคลองตัวเทาที่ควร

สรรหาเจาหนาทีป่ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใหการปฏิบัติงาน
รวดเร็วทันตอสถานการณ
ตามความตองการของ
ประชาชน

- อบต.ทุงหัว
ชาง
- อบต.หนอง
หนาม
- ทต.อุโมงค
- ทต.ริมปง
- ทต.บานแปน
- ทต.บานกลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.เหมืองงา
- ทต.มะเขือแจ
- ทต.ประตูปา
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ตนธง
- ทต.หนองชาง
คืน
- ทต.ทาเชียง
ทอง
- ทต.ศรีบัว
บาน
- ทต.ปาสัก
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17. การปองกันอุทกภัย น้ําปาไหล
หลาก
วัตถุประสงค
- เพื่อปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรบั ความเดือดรอน
จากอุทกภัย และน้าํ ปาไหลหลาก

การใหความชวยเหลือ
ประชาชนผูป ระสบ
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก
ไมทั่วถึงและไมครอบคลุม
พื้นที่ทั้งหมด

- ประชาสัมพันธ
แกประชาชนกลุมเสี่ยงที่มี
สิ่งปลูกสรางติดกับที่ลุม
เชิงเขาและกั้นทางน้ําไหล
ใหเฝาระวัง และติดตาม
ขาวสารจากกรม
อุตุนิยมวิทยา
- ตั้งงบประมาณปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
กรณีฉุกเฉินทุกป
- ประสานขอรับการ
ชวยเหลือจาก อบจ. ลําพูน
กรณีงบประมาณ ของ
อบต. ไมเพียงพอ
- กําชับเจาหนาทีท่ ุกคนใหมี
สวนรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนที่ไดรบั ความ
เดือดรอนอยางทันทวงที

- จากการควบคุม
ที่มีอยู การใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยยังไม
ทั่วถึง
- มีการประชาสัมพันธ
การเฝาระวังภัยจาก
อุทกภัยในชวงฤดูฝน
อยางตอเนื่อง และ
ทั่วถึง

- เจาหนาที่รับผิดชอบเรง
สํารวจความเสียหายและ
รายงานใหผูบังคับบัญชา
ทราบโดยเร็ว
- ประสานงานใหความ
ชวยเหลือจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอ

อบต.ทุงหัวชาง

การใหความชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบปญหา
จากน้ําทวมขังและน้ําไหล
หลาก ทําใหพื้นทีไ่ รนา
เสียหาย และใหการ
ชวยเหลือลาชา บางราย
ไมไดรับความชวยเหลือ

- อบต.ทุงหัว
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

18. การบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน/ชุมชน/หมูบาน/ตําบล
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการกําจัดขยะในเขตพื้นที่
เปนไปตามแผนแมบทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย
(พ.ศ. 2559-2564
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในดานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน ใหถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ

- การบริหารจัดการขยะ
ไมครอบคลุมพื้นทีท่ ั้งหมด
- ผูประกอบการไมทําการ
คัดแยกขยะ ทิ้งเศษ
อาหารลงในถุงดํา
- มีขยะตกคางในพืน้ ที่
- ปริมาณขยะมีเพิ่มมาก
ขึ้น
- มีการทิ้งขยะในที่
สาธารณะเพิ่มขึ้น และ
การทิ้งขยะไมไดมี
การคัดแยกกอนนํามาทิง้
โดยเฉพาะขยะจาก
ตางพื้นที่ และผูใช
เสนทางสัญจรไปมา
- ผูนําชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่
ยังไมใหความรวมมือ
เทาที่ควรในเรื่องการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขยะอันตรายในชุมชน

- แตงตั้งเจาหนาที่
รับผิดชอบดานบริหาร
จัดการขยะและสงเจาหนาที่
เขารับการอบรมในสวนที่
เกี่ยวของ
- มีระบบการสอดสองดูแล
และดําเนินการทาง
กฎหมายกับผูลักลอบทิง้
ขยะ
- ประชาสัมพันธ
ขอความรวมมือประชาชน
ในพื้นที่ใชถุงผาแทน
ถุงพลาสติก
- สรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะกอนทิ้งในครัวเรือนและ
ชุมชน
- สรางความเขาใจแก
ประชาชน/ผูป ระกอบ
กิจการ
- ประชาสัมพันธและขอ

- ไมไดรับแจงปญหา
ขยะตกคางในพืน้ ที่
- ประชาชนใหความ
รวมมือในการคัดแยก
ขยะและการทิ้งขยะไม
เปนที่เปนทางลดลง
- การควบคุมที่มีอยูไม
เพียงพอไมสามารถลด
ความเสี่ยงลงได
- ขาดการมีสวนรวม
ของเจาหนาที่ในการ
เขารับการอบรมและ
ขาดผูเชี่ยวชาญตาม
พรบ.สาธารณสุข

- องคกรขาดเจาหนาที่
สาธารณสุขมารับผิดชอบ
โดยตรงทําใหการทํางานไม
คลองตัวเทาที่ควร
- ขยะประจําปไมมีการคัด
แยกขยะ
- ผูรับจางเหมาเก็บขยะ เก็บ
ขยะประจําปลา ชา ทําใหมี
ขยะตกคาง
- จิตสํานึกในการคัดแยก
ขยะและความเขาใจเรื่อง
ภาวะโลกรอนและกาซเรือน
กระจกของประชาชนยังมี
นอย

- สรรหาเจาหนาที่
สาธารณสุขเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว
คลองตัวและทันตอ
สถานการณตามความ
ตองการของประชาชน
- มีการกํากับและติดตาม
การคัดแยกขยะที่ถูกวิธีจาก
ผูประกอบการอยาง
ตอเนื่อง
- จัดอบรมเพิ่มความรูความ
เขาใจแกประชาชนและ
เจาหนาที่ใหมากขึ้น
- เพิ่มการมีสวนรวมในการ
คัดแยกขยะใหแกชุมชน
- จัดกิจกรรมดูแลความ
สะอาดในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ในชุมชน

ชาง
- ทต.แมแรง
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความรวมมือผูประกอบการ
ในการคัดแยกขยะใหถูกวิธี
- มีการกํากับดูแลและ
จัดเก็บขยะเปยกเพื่อนําไป
ทําปุยหมัก
- มีตารางการจัดเก็บที่
แนนอนและมีการ
ประชาสัมพันธอยางทัว่ ถึง
มีการรณรงคใหมีการคัด
แยกขยะกอนทิ้ง

- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.ทาสบ
เสา
- ทต.ทาขุม
เงิน
- ทต.อุโมงค
- ทต.ริมปง
- ทต.บานแปน
- ทต.บาน
กลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.เหมืองงา
- ทต.มะเขือ
แจ
- ทต.ประตูปา
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ตนธง
- ทต.หนอง
ชางคืน

-23(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ทต.ทาเชียง
ทอง
- ทต.ศรีบัว
บาน
- ทต.ปาสัก
- อบต.หนอง
หนาม
- ทต.บานธิ
- อบต.หวย
ยาบ
- ทต.วังผาง
- ทต.หนอง
ลอง
- ทต.หนอง
ยวง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- การกอสรางโครงสราง
และวัสดุกอสรางบางสวน
ไมไดตามมาตรฐานหรือ
ตามขอกําหนดของแบบ
กอสราง
- ผูรับจางไมศึกษาแบบ
แปลนใหละเอียดลงมือ
ดําเนินการอาจมีการ
ผิดพลาดไดและขาด
การประสานงานระหวาง
ผูรับจางและชางผูควบคุม
งานของผูรับจาง
- ขาดแคลนบุคลากร
เจาหนาที่ที่มีความรู
ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานดานงาน
กอสรางโดยตรงอาจ
กอใหเกิดความผิดพลาด
ในกาปฏิบัตงิ านได

- จัดใหมีการตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณกอนใชงาน
และใหไดรับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจ
การจางกอนการใชงานทุก
ครั้ง
- จัดทําคําสั่งแตงตัง้ ผู
ควบคุมงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานกอสรางเปนไป
ดวยความ เรียบรอย
- มีการจัดทําคําสั่งแบงงาน
ภายในกองชางเพื่อแบง
หนาที่และความรับผิดชอบ
ใหเหมาะสมและชัดเจนเปน
ลายลักษณอักษร
- สงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบงานกอสราง

- เจาหนาที่ขาดความรู
ความเขาใจในเรื่อง
ของเทคนิคดาน
วิศวกรรมชั้นสูง
ในโครงการที่ตองใช
เทคนิคงานที่มีขนาด
ใหญและตองใช
เทคนิคขั้นสูง
- เจาหนาที่ผูควบคุม
งานกอสรางไม
สามารถควบคุมงาน
กอสรางไดอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่อง
จากมีนายชางโยธา
เพียงคนเดียวทํางาน
หลายดาน
- การประเมินและการ
ควบคุมที่มีอยูยังไม
ครอบคลุมชัดเจน
เทาที่ควร

- การกอสราง โครงสราง
และวัสดุกอสรางบางสวน
ไมไดตามมาตรฐานหรือตาม
ขอกําหนดของแบบกอสราง
- ความเสี่ยงเนื่องจากการ
ที่ตองควบคุมงาน
- งานทีต่ องอาศัยความรู
ในดานวิศวกรโครงสราง
ขนาดใหญ มีความรูในดาน
วิศวกรชั้นสูง ซึ่งเทศบาล
ไมมีวิศวกรในการออกแบบ
โครงสราง ทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการคํานวณ
โครงสรางไดงาย
- เจาหนาที่ดา นงานกอสราง
ไมเพียงพออาจเปนสาเหตุ
ทําใหการปฏิบัติงานมีความ
ลาชา ไมมปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
- งานดานกอสรางที่เปน
สมบัติสาธารณะไมได

- ควบคุมการทํางานของ
เจาหนาที่รับผิดชอบงาน
ออกแบบตามโครงการ
ตาง ๆ ใหมีการรับรอง
และตรวจสอบแบบแปลน
จากวิศวกรโยธา
- สงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมเปนประจําตาม
แผนการฝกอบรมของกรม
สงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นและหนวย
งานภายนอกอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
- จัดหาบุคลากรที่มีความรู
ความเชีย่ วชาญดาน
กอสรางเพิ่ม และขอ
คําปรึกษาจากหนวยงาน
อื่น ๆ
- กําชับใหคําชี้แนะ
ผูนําชุมชน/ประชาคม

- อบต.ทุงหัว
ชาง
- อบต.บาน
ปวง
- ทต.ทุงหัว
ชาง
- อบต.
ตะเคียนปม
- ทต.ทาปลา
ดุก
- ทต.ทากาศ
เหนือ
- ทต.ทาทุง
หลวง
- ทต.เหมืองจี้
- อบต.หวย
ยาบ

19. การกอสราง
วัตถุประสงค
เพื่อใหงานกอสรางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ถูกตองตาม
มาตรฐานที่กําหนด มีความมั่นคง
แข็งแรง และไดรับการดูแลรักษา
และสนองตอความตองการของ
ประชาชนอยางทั่วถึง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เปนระยะ ๆ เปนขั้นตอน

20. งานประปา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
ตอเจาหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
- เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน
เกิดประโยชนสูงสุด การปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ
สั่งการ

- อุปกรณที่ใชในการ
ติดตั้ง/ซอมแซมประปา
ยังไมครบสมบูรณ
- ขาดบุคลากรดานงาน
ประปา บุคลากรที่มี
ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานไมเพียงพอ
- ทอน้ําประปาแตกชํารุด
เนื่องจากมีอายุการใชงาน
ที่ยาวนาน
- น้ําผิวดินจากแหลงน้าํ
ธรรมชาติที่นาํ น้าํ มาผลิต

- มีการตั้งงบประมาณ
ในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปสาํ หรับ
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ประปาเพื่อติดตั้ง/ซอมแซม
ระบบประปา
- มีการสงเสริมพัฒนา
บุคลากร โดยสงเจาหนาที่
เขารับการอบรมสัมมนา
- มีเจาหนาที่ตรวจสอบ
ความชํารุดบกพรองเปน
ประจําทุกเดือน

ชวยกันดูแลรักษาเทาที่ควร หมูบานใหรูบทบาทหนาที่
- ขาดวัสดุอุปกรณที่ทนั สมัย ของตนเองในการชวย
ในการปฏิบัติงาน
สอดสองดูแลงานกอสราง
ในพื้นที่ของตนเอง
อีกทางหนึ่ง
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณให
ทันสมัยตอการปฏิบัติงาน
- การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณในการติดตั้ง/
ซอมแซม ระบบ
ประปาไมครบตาม
ตองการ ทําให
ไมสามารถติดตั้ง/
ซอมแซมระบบประปา
ทันตามความตองการ
ของประชาชน
- ขาดบุคลากรที่มี
ความรูความชํานาญ
ทําใหไมสามารถ

- อุปกรณที่ใชในการติดตั้ง
ซอมแซมระบบประปา
ยังไมครบถวนสมบูรณ ทัง้ นี้
เพื่อความปลอดภัย สะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
- ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
- ขาดวัสดุอุปกรณที่ทนั สมัย
ในการปฏิบัติงาน
- ทอน้ําประปาหมดอายุการ
ใชงาน เนื่องจากใชงานมา

- ตั้งงบประมาณจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณสําหรับติดตั้ง/
ซอมแซมระบบประปาให
ครบถวนสมบูรณและ
เพียงพอสําหรับอุปกรณ
ประปาที่ทนั สมัย มีอายุ
การใชงานที่นานยิง่ ขึ้น
- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญดาน
งานประปา
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณให
ทันสมัยตอการปฏิบัติงาน

- อบต.ทุงหัว
ชาง
- อบต.
ตะเคียนปม
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา

-26(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

บริการประชาชนได
อยางเต็มที่
- มีเจาหนาที่เพียงพอ
ในการซอมบํารุง
แตขาดความรู
ความสามารถ
เฉพาะทาง
แตอยางไรก็ตาม
ควรทําการตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอ
- มีความเพียงพอ
ในเกณฑที่
กรมอนามัยกําหนด
ซึ่งเปนเกณฑคุณภาพ
น้ําประปาสามารถ
บริโภคไดแตอยางไรก็
ตามควรลางกรองให
บอยในชางฤดูฝน

ยาวนาน
- เฉพาะในชวงฤดูฝนมี
ปริมาณน้าํ ฝนที่มากกวา
ปกติ ซึ่งจะทําใหน้ําประปา
มีลักษณะที่ขุน ไมใสสะอาด
มีโคลนอยูในบอกรองเปน
จํานวนมาก จึงทําให
การกรองน้ําไมสะอาด
เทาที่ควร

- พัฒนาศักยภาพใหกับ
บุคลากร
- ควรมีการตรวจสอบทอ
ประปาทั่วทุกพืน้ ที่แลว
จัดทําเปนขอมูลเพื่อ
นําเสนอผูบ ังคับบัญชาสั่ง
การตอไป
- ควรกําชับเจาหนาที่
ผสมสารสมและคลอรีน
ในปริมาณที่มากกวาปกติ
ในชวงฤดูฝน แตทั้งนี้ตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูบริโภคดวย
- ใชแหลงน้ําบาดาล
ที่เทศบาลไดดาํ เนินการ
เจาะบอบาดาลมาใชใน
ชวงฤดูฝน
- จัดทําแหลงพักน้าํ ดิบ
กอนน้ําเขาสูระบบถังกรอง

ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.อุโมงค
- ทต.ริมปง
- ทต.บานแปน

น้ําประปามีคุณภาพ
ไมคงที่
- ขาดการดูแลรักษา
ระบบประปา แรงดันน้ํา
ไมเพียงพอกับความ
ตองการใช
- คุณภาพน้ําไมคอยดีนัก
เกิดสนิมเหล็กและหินปูน

- มีการสงตัวอยางน้ําไป
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ําประปาดื่มได
- มีการลางกรองบอยครั้ง
ทุกสัปดาหในฤดูฝน

- ทต.บาน
กลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.เหมืองงา
- ทต.มะเขือ
แจ
- ทต.ประตูปา
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ตนธง
- ทต.หนอง
ชางคืน
- ทต.ทาเชียง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

น้ําใส

ทอง
- ทต.ศรีบัว
บาน
- ทต.ปาสัก
- อบต.หนอง
หนาม
- ทม.ลําพูน
- ทต.มวงนอย
- ทต.แมแรง
- อบต.นคร
เจดีย
- ทต.มะกอก
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
21. งานสํารวจ ออกแบบ ประมาณ
ราคาและการควบคุมอาคาร การขอ
อนุญาตกอสรางและดัดแปลงอาคาร
ตาง ๆ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่
กําหนดไวในระเบียบกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่กําหนด
- เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของที่จะตองนํามาใช
ประกอบการพิจารณาอนุญาต
กอสราง

- การออกแบบ , การ
เขียนแบบแปลนงาน
กอสรางและการประมาณ
การราคากอสรางบางครั้ง
รออกแบบอาจลาชาอัน
เนื่องจากขั้นตอนของการ
ออกแบบ
ที่ตองมีผูมีใบอนุญาต
รับรองแบบในบางงาน
อาจทําใหงานกอสรางไม
เปนไปตามแบบ และอาจ
ทําใหตองมีการแกไขแบบ
แปลนหรืองบประมาณ
งานกอสรางอาจทําใหมี
การรองเรียนการ

- ทําคําสัง่ มอบหมายงาน
ใหเจาหนาที่เพื่องาน
กอสรางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- การสํารวจตรวจสอบพื้นที่
กอสรางจริงกอนการ
ดําเนินการประมาณการ
และออกแบบทุกครั้ง
- มีการประสานผูน ําชุมชน/
ผูใหญบาน เพื่อทําความ
เขาใจกับประชาชนอยูเสมอ
- ประชุมผูท ี่เกี่ยวของทราบ
วามีบุคลากรไมเพียงพอกับ
ปริมาณงาน ถาหากมีการ
มอบหมายงานจะสามารถ

สาเหตุปญหาความ
ตองการ และแนวทาง
แกไขกอนที่จะ
ดําเนินการตอไป

- งาน/โครงการ/กิจกรรม
ตางๆ ของกองชางมีจํานวน
มากแตจํานวนบุคลากรมี
จํานวนนอยทําใหผลการ
ติดตามและตรวจสอบอยาง
ละเอียดไมตอเนื่องและไม
เปนไปตามแผนงานกองชาง
ที่วางไวรวมทั้งการรายงาน
การติดตามแผนงานซึ่งเปน
อุปสรรคและสาเหตุของ
ปญหา
- สภาพพื้ น ที่ ไม เอื้ ออํ านวย
ทําใหการประมาณราคาบาง
เรื่องไมเปนไปตามมาตรฐาน
งานกอสราง
- ประชาชน ยั ง ยึ ด ติ ด กั บ

- ลดขั้นตอนการทํางาน
ที่ไมจําเปนเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบตั ิงาน
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณให
พรอมสําหรับการออกติดตั้ง
ซอมแซมกรณีเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน
- ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
คํานวณปริมาณงานทีจ่ ะตอง
ทํา เพื่อใหผลผลิตของงาน
ออกมาไดทันตามกําหนด
ระยะเวลา
- มีการนําระเบียบ
ขอกฎหมาย กฎกระทรวงที่
เกี่ยวของมาใชประกอบใน

- อบต.แมลาน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.ทากาศ
- ทต.ทาสบชัย
- ทต.ทาทุง
หลวง
- อบต.ทาแม
ลอบ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ธรรมเนียมปฏิบัติแบบเดิม ๆ
โดยไมยอมรับระเบียบใหมที่
บังคับใชในปจจุบัน
- เจ า หน า ที่ ผู รับ ผิ ด ชอบยั ง
ไมมีความละเอียดรอบคอบ
และแม น ยํ า เกี่ ย วกั บ การ
ประมาณราคาตลอดจนถึ ง
การคํานวณตาง ๆ
- เจาหนาที่ขาดการประสาน
ภายในหนวยงานเกี่ยวกับ
การควบคุมงานและตรวจ
งานแตละครั้ง

การอธิบายใหความรูความ
เขาใจแกประชาชน
- จัดทําคูมือการขออนุญาต
และนําลงพืน้ ที่สรางความ
เขาใจและชี้แนะแนวทาง
ปฏิบัติในการขออนุญาต
- ลงพื้นที่ใหความรูในการ
ประชุมประจําเดือนหมูบา น

- ทต.ทาสบ
เสา
- ทต.อุโมงค
- ทต.ริมปง
- ทต.บานแปน
- ทต.บาน
กลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.เหมืองงา
- ทต.มะเขือ
แจ
- ทต.ประตูปา
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ตนธง
- ทต.หนอง
ชางคืน
- ทต.ทาเชียง
ทอง
- ทต.ศรีบัว
บาน

- เพื่อใหการออกแบบและควบคุม
การกอสราง การพิจารณาอนุญาต
เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ และขอบังคับ
(ฝายออกแบบฯ
- เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการ
กอสรางเปนไปดวยความถูกตองและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ฝายการโยธา

ปฏิบัติงานของกองชางได ชวยแกปญหาไดดีขึ้น
- การประมาณราคา
กอสรางบางครั้งทําให
บางโครงการจัดซื้อจัดจาง
ลาชา เนื่องจากการหา
ผูรับจางยาก และบางครั้ง
การคํานวณประมาณการ
ในเรื่องราคาคาวัสดุ
กอสรางบางรายการไมมี
ราคากลางของพาณิชย
จังหวัดซึ่งตองสอบถาม
จากรานขายวัสดุกอสราง
ภายในเขตซึ่งอาจเกิดการ
ผิดพลาดไดหรือเกิดความ
เสี่ยงได
- ผูปฏิบัตงิ านบางครั้งไม
สามารถทํางานไดทันเวลา
และอาจกอใหเกิดความ
ผิดพลาดไดเนื่องจากมี
ปริมาณงานมีมาก
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่น
ๆ ที่สําคัญของหนวยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โดยเฉพาะชวงงาน
เทศกาล/งานพิธีหรืองาน
ที่จังหวัดมอบหมายให
ดําเนินการ
- มีเจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ าน
ไมเพียงพอตอปริมาณงาน
- สภาพพื้นที่ไม
เอื้ออํานวย ทําใหการ
ประมาณราคาบางเรื่องไม
เปนไปตามมาตรฐานงาน
กอสราง
- ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจใน
กระบวนการเกี่ยวกับการ
ขออนุญาต
ตาง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร
- เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
ยังไมมีความละเอียด

- ทต.ปาสัก
- อบต.หนอง
หนาม
- อบต.หวย
ยาบ
- ทต.วังผาง
- ทต.หนอง
ลอง
- ทต.หนอง
ยวง
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รับผิดชอบ

- มอบหมายเจาหนาที่
ดําเนินการสํารวจไฟ
ทางสาธารณะในชุมชน
และรายงานผูบังคับบัญชา
เพื่อดําเนินการซอมทันที
- มี line นองพอใจรับเรื่อง
รองทุกขและความเดือน
รอนของประชาชนโดยตรง
- มีการตั้งงบประมาณใน
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปสาํ หรับ

- การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผูบริหารมีผลดีตอการ
ควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
สามารถความเสี่ยงได
- การสํารวจไฟฟาแสง
สวางสาธารณะเปนไป
อยางลาชาและขอมูล

- ไฟทางสาธารณะมีความ
เสียหายและมีการแจง
อุปกรณไฟฟาขัดของอยูเสมอ
และบางครั้งอาจมีการ
ดําเนินการแกไขซอมแซม
ปรับปรุงมีความลาชาอาจทํา
ใหเกิดขอรองเรียน
ตอหนวยงานได และทําให
ไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
- การดําเนินการซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะตามคํารอง

- จัดสงเจาหนาที่ผูมีหนาที่
รับผิดชอบเขารวมอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค
ศึกษาระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวของเพื่อจะได
นํามาใชปฏิบัติหนาที่ได
อยางถูกตองและจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและ
เปนแผนที่ใชไดจริง
- การตรวจสอบติดตาม
จากชุมชนในการแจงไฟฟา

- ทม.ลําพูน
- อบต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.ทุงหัว
ชาง
- อบต.
ตะเคียนปม
- ทต.มะกอก
- ทต.แมแรง
- อบต.น้ําดิบ
- ทต.วังดิน

รอบคอบและแมนยํา
เกี่ยวกับการประมาณ
ราคา ตลอดจน
ถึงการคํานวณตาง ๆ
- เจาหนาที่ขาดการ
ประสานภายในหนวยงาน
เกี่ยวกับการควบคุมงาน
และตรวจงานแตละครั้ง
22. งานติดตั้งและปรับปรุงระบบ
ไฟฟา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหดําเนินการดานซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ และการขยายเขต
ไฟฟาในพื้นที่รบั ผิดชอบเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่เกิดความ
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- มีการตรวจสอบบํารุงรักษาไฟฟา
สาธารณะและไฟฟาตามจุดเสีย่ ง

- มีทางสาธารณะหลาย
เสนทางในการบํารุงรักษา
ไฟฟาสาธารณะทําให
อุปกรณไฟฟามีไม
เพียงพอกับการ
บํารุงรักษาไฟฟา
สาธารณะและไฟฟาตาม
จุดเสี่ยงตาง ๆ
- การบริการในดานการ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ไมสามารถสนองตอบ
ความตองการของ
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ความเสี่ยง
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ตางๆ เปนประจําเพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในเขต
และลดปญหาขอรองเรียน
- เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ
เจาหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย

ประชาชนได
- เกิดการชํารุดบอยครั้ง
การควบคุมการเบิกจาย
วัสดุอุปกรณไฟฟา
สาธารณะ และไฟกิ่ง
ยังไมมีแผนการใชที่
ชัดเจนและประหยัด
- อุปกรณที่ใชในการ
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
ยังไมครบสมบูรณ
- เจาหนาที่ขาดความรู
เรื่องการไฟฟาใหถูกตอง
ตามหลักของการไฟฟา
สวนภูมิภาค
- ขาดบุคลากรดานชาง
ไฟฟา บุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไมเพียงพอ
- ในการปฏิบัติงานอาจ
เกิดกระแสไฟฟารั่วสงผล
ใหเจาหนาที่ไดรับ

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟา
เพื่อติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ
- มีการสงเสริมพัฒนา
บุคลากร โดยสงเจาหนาที่
เขารับการอบรมสัมมนา
- ประชุมผูท ี่เกี่ยวของทราบ
กรณีบุคลากรไมเพียงพอ
- ปรับปรุงแผนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
- มีการวัดกระแสไฟฟากอน
ปฏิบัติงาน
- มีการสวมใสอุปกรณ
ปองกัน เชน หมวกนิรภัย,
ถุงมือนิรภัย, เข็มขัดนิรภัย
เปนตน

ยังไมครบถวน ยังตอง
มีการปรับปรุง
กิจกรรมควบคุม
เพิ่มเติม
- จัดทําบัญชี
รายละเอียดการ
ตรวจสอบบํารุงรักษา
ไฟฟาสาธารณะ และ
ไฟฟาจุดเสีย่ งตาง ๆ
เปนประจําทุกเดือน
เพื่อทราบถึงปญหา
ความตองการของ
ประชาชนในการใช
ไฟฟาสาธารณะ
- การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ ในการติดตั้ง/
ซอมแซม ไฟฟาไม
ครบตามตองการ
ทําใหไมสามารถ
ติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟา

ยังไมสามารถแกไขปญหาได
ทันทวงที
- ยังไมมีการสํารวจเสนทางที่
ใชไฟฟาสาธารณะอยาง
เพียงพอหรือชํารุดพรอมทั้ง
สํารวจจุดเสี่ยงตาง ๆ
เพื่อใชติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
เพิ่มเติม
- อุปกรณที่ใชในการติดตั้ง
ซอมแซมไฟฟายังไมครบถวน
สมบูรณ ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัย สะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน
- เจาหนาที่ขาดความรูเรื่อง
การไฟฟาใหถูกตองตามหลัก
ของการไฟฟาสวนภูมิภาค
- ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
- ขาดวัสดุอุปกรณที่ทนั สมัย
ในการปฏิบัติงาน

เสียในที่สาธารณะ
- สํารวจและปรับปรุง
ระบบไฟฟาสาธารณะทําให
ประชาชนมีไฟฟาสองสวาง
ในทางสาธารณะและจุด
เสี่ยงตางๆ ทําใหลดปญหา
อาชญากรรมและอุบติเหตุ
ลงได
- สงเสริมและพัฒนาให
เจาหนาที่เขารับการอบรม
ดานไฟฟาเปนการเฉพาะ
ทางและศึกษาระเบียบ
หลักเกณฑของหนวยงานที่
เกี่ยวของอยูเสมอ
- สรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความเชีย่ วชาญดานไฟฟา
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณให
ทันสมัยตอการปฏิบัติงาน
- พัฒนาศักยภาพใหกับ
บุคลากร

- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.ทาทุง
หลวง
- ทต.ประตูปา
- อบต.หวย
ยาบ
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ทันตามความตองการ
ของประชาชน
- การขาดบุคลากรที่มี
ความรูความชํานาญ
ทําใหไมสามารถ
บริการประชาชนได
อยางเต็มที่

- เจาหนาที่ยังไดรับ
กระแสไฟฟาจากการ
ปฏิบัติงานในบางครั้ง
- เจาหนาที่ยังมีความเสี่ยงที่
เกิดจากอันตรายจากการตก
จากที่สูง

- มีการประเมินความเสี่ยง
กอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ไฟฟาในกรณีที่เกินศักยภาพ
จะมีการแจงสํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคในพื้นที่
เขาดําเนินการ
- มีการวัดกระแสไฟฟากอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง
- จัดทําปายสติ๊กเกอรติดบน
เครื่องมือเพื่อชวยแจงเตือน
กอนการปฏิบัติงาน
- มีการประเมินความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานในแตละ
พื้นที่กอนปฏิบัติงาน

กระแสไฟฟา
- ในการปฏิบัติหนาที่งาน
บนพืน้ ที่สูงอาจเกิด
อันตรายได
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23. ใบอนุญาตงานสุขาภิบาล
อนามัยและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานสุขาภิบาล
อนามัยและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสัง่ การที่
เกี่ยวของ

- การออกใบอนุญาต
ลาชา
- เจาหนาที่ขาด
ประสบการณไมสามารถ
ปฏิบัติงานตามแผนอีกทั้ง
ระเบียบในการปฏิบัติงาน
มีการเปลี่ยนแปลง
- องคความรูของบุคลากร
ที่รับผิดชอบยังไมมีความรู
ความสามารถเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
- ผูประกอบการบางราย
ไมมายืน่ ตออายุ
ใบอนุญาตตามกําหนด
- เกิดปญหาเรื่องรองเรียน
เหตุรําคาญ

- มีคําสั่งมอบหมายงาน
ในกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
- กํากับ ติดตาม การเก็บ
ใบอนุญาตดานสาธารณสุข
ไมใหเลยระยะเวลาที่
กําหนดไว
- มีการนําระบบสารสนเทศ
มาชวยในการศึกษาหา
ความรูเรื่องกฎหมาย
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ใหม ๆ
- มีการทําสมุดคุมการแจง
ผูประกอบการ
- ถาเกิดกรณีรองเรียน
มีการประชุมหารือเพื่อแกไข
ปญหาและดําเนินการ
ตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ

- การควบคุมที่มีอยู
สามารถแกไขปญหา
ไดระดับหนึง่ แตยัง
ขาดความรวดเร็ว
เนื่องจากปริมาณงาน
มีมาก
- การนําระบบ
สารสนเทศเขามาชวย
ทําใหเรียนรูการ
ทํางานไดหลากหลาย
แตอยางไรก็ตาม
เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดใน
การปฏิบัติงานควรให
บุคลากรไดรบั การ
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
- การทําสมุดคุม
ทําใหสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อ
ผูประกอบการที่ยัง

- บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ยังไมมีองคความรูและ
ประสบการณเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน
- ผูประกอบกิจการบางราย
ไมสามารถดําเนินการ
เรื่องการตออายุใบอนุญาต
- มีจิตสํานึกและคุณธรรม
ความรู ความเขาใจของ
ผูประกอบการ
- กฎหมายที่ใชในทองถิ่นยัง
ไมครอบคลุม บังคับใชไมได

- สงเสริมใหบุคลากร
ไดเขารับการฝกอบรม
อยูเสมอ
- ควรมีโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อตรวจสอบวันที่
ใบอนุญาตหมดอายุ
เปนการปองกันการขาด
อายุใบอนุญาตของ
ผูประกอบการเองปองกัน
การตกหลนของรายชื่อ

- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจสนับสนุน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. งานการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการเบิกจายเงินและการ
บันทึกบัญชี ทันเวลา ครบถวน
ถูกตอง เปนไปตามตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

1. เอกสารมีปริมาณมาก
อาจตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสาร
2. บุคลากรไมเขาใจการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน

การควบคุมภายในที่มี
อยูเพียงพอ

-

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน

2. งานงบประมาณ

การเบิกจายลาชา

1. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
ดานการเงินและกําหนดการ
เบิกจายใหชัดเจน
2. ใหความรูแกผูรับผิดชอบ
โครงการตาง ๆ ในการ
รวบรวม จัดทํา เอกสาร
หลักฐานเพื่อสงเบิกให
ถูกตอง ทันเวลา
จัดทําคูมือแนวทางการ
ดําเนินงานกฎ ระเบียบ
กฎหมาย ดานการ
บริหารงานงบประมาณให
ชัดเจน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานนี้
มีนอย และไดรบั จัดสรร
งบประมาณใหดําเนินการ
ในหลาย ๆ อยาง ทําให
การเบิกจายยังคงลาชา
อยูบาง

ดานงบประมาณ การเงิน และบัญชี

แบงงานใหบุคลากรภายใน สํานักงาน
กลุมไปดําเนินการ โดยการ วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน
ถายทอดความรูในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อชวยกัน
ปฏิบัติงานใหรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

3. การควบคุมและการปองกันมิให
เกิดการเบิกจายงบประมาณทีผ่ ดิ
ระเบียบของทางราชการ

งาน/กิจกรรมมีความ
หลากหลายตามการเบิก
จายแทนกรมตาง ๆ มี
แนวทางการปฏิบัตงิ านที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ตามประกาศ คําสั่ง และ
ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงตองใหความสําคัญและ
กําหนดเปนความเสี่ยง
ที่ยังตองเฝาระวังอยู

- มีการกําหนดใหพนักงาน
เจาหนาที่ ศึกษาระเบียบ
กฎหมาย แนวทางการ
ดําเนินงาน/แนวทางการ
เบิกจายงบประมาณในทุก
กิจกรรมโครงการกับกรม/
กระทรวง อยางชัดเจน และ
กําหนดใหตองมีการ
ประสานงานและปรึกษากับ
เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่
พัสดุ ของสํานักงานหากมี
ขอสงสัยในแนวทาง
การดําเนินงาน และการ
เบิกจาย
- หากเจาหนาที่การเงิน
หรือเจาหนาที่พัสดุของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดลําพูนไมสามารถให
คําปรึกษาได ใหขอรับ
คําปรึกษาจากสํานักงาน

-

-

สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
ลําพูน

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัด
ความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หนวยงานที่รับเงินอุดหนุน
บางหนวยยังคงคืนเงิน
งบประมาณในวันสุดทาย
ของปลายปงบประมาณ
เนื่องจากคาใชจา ยในการ
ดําเนินงานนอยกวา
คาใชจายที่ประเมินไว

- ขอความรวมมือหนวยรับ
การสนับสนุนงบประมาณ
(อปท. วางแผนและ
ประเมินคาใชจา ยในการ
ดําเนินงานอยางรัดกุม
- กําหนดใหมีการ
ดําเนินงานกิจกรรมใหแลว
เสร็จกอนเดือนกันยายน
เพื่อใหหนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุนสามารถดําเนินการ
คืนเงินงบประมาณไดทัน

สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
ลําพูน

คลังจังหวัดลําพูน หรือ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
จังหวัดลําพูน หรือ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
จังหวัดลําพูน
4. การดําเนินงานตามแผนการเบิก
จายเงินงบประมาณตามแผนและ
ปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ

เงินอุดหนุนในบางหมวด
งบประมาณ เชน เงิน
ซอมแซมปรับสภาพที่อยู
อาศัย หนวยงานที่รับเงิน
อุดหนุนบางหนวยคืนเงิน
งบประมาณในวันสุดทาย
ของปลายปงบประมาณ
เนื่องจากคาใชจา ยใน
การดําเนินงานนอยกวา
คาใชจายที่ประเมินไว

จัดการประชุมประจําเดือน สามารถลดความเสี่ยง
เพื่อกํากับ ติดตาม และดูแล ไดระดับหนึง่ แตยังไม
การดําเนินงานภายในศูนยฯ เพียงพอ
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติ
การประจําป และถูกตอง
ตามกฎ ระเบียบและขอสั่ง
การ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดความลาชาในการ
เสนอขออนุมัติยืมเงิน
งบประมาณอาจเนื่องจาก
ผูขอยืมหลงลืมในการ
ปฏิบัติงานเนื่องจาก
มีภารกิจตองลงพื้นที่ หรือ
ขั้นตอนในการผาน/ตรวจ
เอกสารที่ตองมีผูตรวจ
สอบหลายคน

- การตรวจสอบรายการ
คาใชจายที่ขอยืมเงิน
งบประมาณถูกตอง
ประหยัด เกิดประโยชน
แกทางราชการ และเปนไป
ตามระเบียบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ พรอมทั้งแนบ
เอกสารประกอบการขอยืม
เงินงบประมาณครบถวน
- เจาหนาที่การเงินตอง
ไดรับเอกสารที่ไดรบั การ
ลงนามครบถวนพรอม
สัญญาการยืมเงิน กอน
ดําเนินการเบิกจายเงิน
- จัดทําทะเบียนคุมการยืม
เงิน/การสงใชเงินยืมที่
สอดคลองกับแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรม

-

-

สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
ลําพูน

5. การเบิกจายเงิน กรณีการขอยืม
เงินงบประมาณ

การควบคุมภายใน
เพียงพอ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

6. การเบิกจายเงินงบประมาณและ
เงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงาน
ประกันสังคม

๑. การจายเงิน
งบประมาณผาน KTB
Corporate Online
๒. การจายเงินกองทุน
เพื่อบริหารสํานักงาน
ประกันสังคมผาน
Krungsri Cashlink
3. เปนระบบใหมที่
เจาหนาที่การเงินตอง
ศึกษาเพิ่มเติม
การบันทึกขอมูลสง
ธนาคารดวย File Excel
และโปรแกรมธนาคาร
โดยไมมีเจาหนาที่
ตรวจสอบอาจมีการแกไข
ขอมูลนําสงธนาคารได

7. การจายสิทธิประโยชนโดยใช
โปรแกรมธนาคาร
(วิธีโอนโดยจังหวัด

1. จัดทําทะเบีบนคุมการ
จายเงิน
2. คําสั่งผูมีอํานาจในการ
อนุมัติ KTB Krungsri
cashlink

การควบคุมภายในที่มี ขอมูลผิดพลาดไมสามารถ
อยูเพียงพอในระดับ อนุมัติรายการได
หนึ่ง แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

ตรวจสอบยอดเงินและวันที่ สํานักงาน
มีผลกอนอนุมัติรายการ
ประกันสังคม
จังหวัดลําพูน

- เจาหนาที่การเงินบันทึก
ขอมูลการจายเงินรายตัว
ลงในโปรแกรมธนาคารและ
พิมพรายละเอียดการโอน
เงินรายตัวเสนอหัวหนางาน
กลุมงานที่ควบคุมกํากับ
ดูแลเพือ่ ตรวจสอบความ
ถูกตอง
- จัดทํารายงานการ
จายเงินเพื่อสงบันทึกบัญชี
- มีการติดตามผลการโอน

การควบคุมภายในที่มี
อยูเพียงพอในระดับ
หนึ่ง แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

เจาหนาที่การเงินประสาน สํานักงาน
ธนาคารใหแจงผลการโอน ประกันสังคม
เงินภายในกําหนดและให จังหวัดลําพูน
ธนาคารโอนเงินเขาบัญชี
กองทุนประกันสังคม
จังหวัดลําพูนบัญชีที่ 1
หรือคืนเปนแคชเชียรและ
แจงใหเจาหนาที่บัญชี
ปรับปรุงรายการใหถูกตอง
เจาหนาที่การเงินรับและ
ออกใบเสร็จรับเงิน

กรณีโอนเงินเขาบัญชีไมได
ธนาคารไมแจงผลภายใน
กําหนดทําใหเกิด
ขอผิดพลาดดานระบบบัญชี
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เงินจากธนาคารวาไดโอน
ครบถวนถูกตองหรือไม

8. การรับชําระเงินสมทบเปน
เงินสด ณ สํานักงาน

การรับชําระเงินสมทบ
เปนเงินสด ณ สํานักงาน
มีจํานวนเกินกวาที่
กําหนด (กองทุนประกัน
สังคมไมเกิน 100,000
บาท และกองทุนเงิน
ทดแทนไมเกิน 80,000
บาท

เจาหนาที่การเงินเรียก
รายงานการรับเงิน
ประจําวันเพื่อตรวจสอบวา
มีเงินสดคงเหลือเกินกวาที่
กําหนดหรือไม

เจาหนาที่การเงินจาย
บันทึกโอนกลับเขากองทุน
และแจงเจาหนาที่วนิ ิจฉัย
ดําเนินการตอไป
การควบคุมภายในที่มี กรณีมีเงินสดคงเหลือเปน
อยูเพียงพอในระดับ จํานวนมาก
หนึ่ง แตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

1. เจาหนาที่การเงิน
สํานักงาน
ประสานเจาหนาที่ KGS ให ประกันสังคม
เลื่อนเวลามารับเงินฝาก
จังหวัดลําพูน
ออกไป
2. เจาหนาที่การเงินขอ
อนุมัติรถยนตไปราชการ
เพื่อนําฝากธนาคารใหแลว
เสร็จภายในสิ้นวันทําการ
3. ประชาสัมพันธให
นายจาง/ผปต. ใหชําระเงิน
สมทบผานตัวแทนรับชําระ
เงิน เชน เคานเตอร
เซอรวิส,ธนาคาร,ระบบepayment
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดลําพูน

9. การบริหารการเบิกจาย
งบประมาณ
วัตถุประสงค
- เพื่อบริหารการใชจาย
งบประมาณใหสอดคลองกับระบบ
และวิธีการจัดสรรงบประมาณ
รวมทั้งการใชจายงบประมาณ
แลวเสร็จตามหวงเวลาและเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด ถูกตอง
รวดเร็ว ตรวจสอบได

- เอกสารหลักฐาน
เบิกจายไมครบถวน
- เอกสารผิดมีการสงคืน
แกไข
- ระเบียบที่เกี่ยวของมี
การเปลี่ยนแปลง ทําให
เจาหนาที่อาจเกิดความ
สับสน

- ประชุมชี้แจง/ฝกอบรม
การควบคุมภายใน
เพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ เพียงพอ
- ศึกษาระเบียบคูมือและ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านให
ชัดเจน
- จัดทําแผนปฏิบัติการ
เบิกจาย
- แจงเวียนหนังสือสัง่ การ
ระเบียบทีป่ รับปรุงใหม
- ผูบังคับบัญชา กํากับ ดูแล
การปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามระเบียบโดยเครงครัด
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

10. ดานการรับ-จายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค
- เพื่อเปนการปองกันและลดความ
ผิดพลาดในการเบิก/จายเงิน
งบประมาณไมใหเกิดความผิดพลาด
ตอการ เบิกจายเงินงบประมาณ

เกิดขอผิดพลาดในการ
เบิก/จาย เงินงบประมาณ
บางประเภทเกิดความ
ลาชา

จัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน
ดานการเงิน การบัญชี
กําชับการปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามระเบียบ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

จัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน
ดานการเงิน การบัญชี
กําชับการปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามระเบียบ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

11. ดานการรับ-จายเงินนอก
เกิดขอผิดพลาดในการ
งบประมาณ
เบิก/จายเงินนอก
วัตถุประสงค
งบประมาณ
- เพื่อเปนการปองกันและลดความ
ผิดพลาดในการเบิก/จายเงินนอก
งบประมาณ ไมใหเกิดความผิดพลาด
ตอการ เบิกจายเงินนอกงบประมาณ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

12. ดานงบประมาณ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและ
วิธีการที่กรมราชทัณฑ และ
กระทรวงการคลังกําหนด โดยใหมี
ขั้นตอนการทํางานดานงบประมาณ
ใหเปนไปอยางถูกตองครบถวน และ
สามารถตรวจสอบได
13. ดานงบประมาณ การเงิน
และบัญชี
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
การรับ-จายเงิน การบันทึกบัญชี
และการควบคุมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตาม
แผนงานการเบิกจาย สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

การเบิกจายเงิน
งบประมาณ ลาชา
เนื่องจากสวนกลาง
ไมจัดสรรงบประมาณตาม
กําหนด

จัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน
ดานการเงิน การบัญชี
กําชับการปฏิบัติหนาที่ให
เปนไปตามระเบียบ

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

1. การเบิก-จาย
งบประมาณไมเปนไปตาม
แผนการเบิกจาย
งบประมาณที่กําหนดไว
2. เจาหนาที่ยังขาด
ความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชี

การควบคุมภายในที่มี
1. เรงรัดใหเจาหนาที่ใน
หนวยงานสงใบสําคัญการ อยูถือวาเหมาะสม
ขอเบิกเงิน
เพียงพอ
2. แจงเวียนใหแตละกลุม/
ฝายทราบผลการใชจา ย
งบประมาณแตละกิจกรรม/
โครงการ เพื่อชวยเรงรัดการ
ใชจายเงิน ทุก ๆ เดือน
3. จัดทําขั้นตอนและ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
เบิก-จายเงินแจงเวียนให
เจาหนาที่ในหนวยงานไดรับ
ทราบเพือ่ ลดความผิดพลาด

-

-

การควบคุมภายในที่มี
อยูสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ในเอกสารขอเบิกเงิน
4. สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวของ

14. ดานการเงินบัญชี งบประมาณ
และพัสดุ
การจัดเก็บรายไดของหนวยงาน
การจัดทําบัญชีและทะเบียนคุม
ตาง ๆ การเก็บรักษาหลักฐานตาง ๆ
การเบิกจายงบประมาณของ
หนวยงาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานการเงิน บัญชี
และงบประมาณ เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

- เจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ าน
ยังขาดความชํานาญ
ในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- การเบิกจายงบประมาณ
ยังไมเปนไปตามแผนการ
เบิกจายงบประมาณที่
กําหนดไว

- ใหปฏิบัติตามคําสั่ง
การควบคุมภายในมี เจาหนาที่ยังขาดความ
มอบหมายการปฏิบัตงิ าน ความเพียงพอในระดับ ชํานาญในการปฏิบัตงิ าน
โดยใหมีผูปฏิบัติและผูตรวจ หนึ่ง
สอบอีกชั้นหนึ่ง
- ใหปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
-จัดทําแผนการเบิกจาย
- จัดทําคําของบประมาณ
เพิ่มเติมไปยังสวนกลาง

- ใหถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ
- มีการสอนงาน/
แลกเปลี่ยนเรียนรู
- ใหเจาหนาที่เขารับการ
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู ความชํานาญ

สํานักงานที่ดิน
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

15. การเบิกจาย การรับและนําสง
ในระบบ GFMIS และ ระบบ KTB
Corporate Online
วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานเบิกจายเงิน รับและ
นําสงเงินไดถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กําหนดอยางมี
ประสิทธิภาพครบถวนถูกตอง
เปนปจจุบัน

อาจเกิดความผิดพลาดใน
การบันทึกขอมูลใน
ระบบ GFMIS และ KTB
Corporate Online

1.กําหนดเปนตัวชีว้ ัดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ผูปฏิบัติ
2. ใหบุคลากรเขารับการ
อบรมเพื่อทบทวนองค
ความรู

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

1. ความผิดพลาดใน
การบันทึกขอมูลในระบบ
2. ความลาชาใน
การบันทึกขอมูลเขาใน
ระบบ

หัวหนากลุมงานเปน
ผูตรวจสอบและเรงรัดให
ผูที่รับผิดชอบแกไข
ขอผิดพลาดใหถูกตอง

สํานักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

16. การรายงานการเงินประจําเดือน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหหนวยงานจัดทํารายงาน
การเงินที่มีความถูกตองและเปน
ปจจุบนั
- เพื่อใหหนวยงานนําสงรายงาน
การเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด

รายงานการเงินประจํา
กําหนดเปนตัวชี้วัด
เดือนของหนวยงานมียอด ในการปฏิบัติงานของ
บัญชีผดิ ดุลและบัญชีที่
บุคลากรผูป ฏิบัติ
ตองไมมียอดคงคางที่ตอง
ปรับปรุงใหถูกตองตาม
เกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชี ของ
สวนราชการ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

ยอดบัญชีผิดดุลและบัญชี
ที่ตองไมมียอดคงคาง
ยังไมไดรบั การแกไข ให
ถูกตองตามเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
ดานบัญชีของสวนราชการ

1. หัวหนากลุมงานเปนผู สํานักงาน
ตรวจสอบและเรงรัดให
อุตสาหกรรม
ผูที่รับผิดชอบแกไข
จังหวัดลําพูน
ขอผิดพลาดใหถูกตอง
2. เพิ่มความระมัดระวังใน
การบันทึกขอมูลลงใน
ระบบ GFMIS
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
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ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

17. ภารกิจตามแผนงานการเงิน
กองทุนและงบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจาง ตามภารกิจของเงิน
งบประมาณและกองทุน ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนของ
โครงการ
- เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ดําเนินโครงการ ตามแผนทีไ่ ด
กําหนดไว

- เจาหนาที่หรือบุคลากร
ในหนวยงานยังไมเขาใจ
ในระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เจาหนาที่ผปู ฏิบัตยิ ังไม
ชํานาญงานและยังไม
เขาใจในระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ
อยางถองแท

1. แตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในแตละ
โครงการ เพื่อใหงานจัดซื้อ
จัดจางเปนไปตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจาง
2. มีการแตงตั้งคกก. และ
ผูตรวจรับทุกครั้งที่มีการ
จัดซื้อจัดจางเพื่อตรวจสอบ
ใหเปนไปตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจาง
3. มีการจัดทําทะเบียนคุม
การจัดซื้อจัดจางเพื่อให
เปนไปตามระเบียบฯ

การควบคุมภายใน
สามารถลดความเสี่ยง
ไดระดับหนึง่ แตยังไม
เพียงพอ

- เจาหนาที่จัดทําเอกสาร
พัสดุ จัดซื้อจัดจางยังไมมี
ความชํานาญงาน
- การจัดซื้อจัดจางมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนบอย

- มีการติดตาม และ
สํานักงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัด
พลังงาน
จางใหเจาหนาทีผ่ ูควบคุม จังหวัดลําพูน
ทราบเพื่อใหเปนอยูใน
ระยะเวลาระเบียบ
ขอบังคับ
- มีการสงเจาหนาที่พัสดุ
เขารวมอบรม และเรียนรู
ในระเบียบพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อ จัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
- มีการกําหนด TOR ใน
การจัดซื้อจางทุกครั้งเพื่อ
ควบคุมการการจัดซื้อ จัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
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18. งานเบิกจายเงินงบประมาณ
และกองทุน ตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการเบิกจายเงินจาก
คลัง การเก็บรักษาเงินและการนํา
เงินสงคลัง พ.ศ.2562
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน และเกิด
การบริหารจัดการโครงการเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคโครงการ
- เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการ
ดําเนินงาน

มีความเสี่ยงเนื่องจาก
เจาหนาที่ยังไมชาํ นาญ
งานและขาดความรูความ
เขาใจในระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ

1. กําหนดเงื่อนไข ขอบเขต การควบคุมภายใน
ระยะเวลาในการเบิกจาย
เพียงพอระดับหนึ่ง
เงิน เพื่อใหสอดคลองตาม
ระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง
2. จัดทําทะเบียนคุม
การเบิกจายเงินงบประมาณ
และเงินกองทุน

1. ยังติดปญหาเรื่องเอกสาร
ประกอบที่ใชในการเบิก
จายเงินไมครบ ทําใหการ
เบิกจายเกิดความลาชา
2. ลําดับขั้นในการ
ตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจายหลายชั้น เกิดความ
ลาชาหรือมีการแกไขทําใหมี
ผลตอการเบิกจาย

สํานักงาน
พลังงาน
จังหวัดลําพูน

19. การบริหารจัดการดาน
งบประมาณ
- บริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ของจังหวัด/กลุม
จังหวัด
- ติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด

เนื่องจากมีการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ในชวงที่
ผานมาทําใหผลการ
เบิกจายในภาพรวมของ
สํานักงานจังหวัดไม
เปนไปตามเปาหมาย

1. แจงวงเงินงบประมาณที่ การควบคุมที่มีอยู
หนวยงานไดรับจัดสรร
เพียงพอและบรรลุ
ประจําปใหผูเกี่ยวของทราบ วัตถุประสงค
2. จัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณของหนวยงาน
3. สํานักงานจังหวัด
ประสานงานรวมกับ
หนวยงานที่ไดรบั
งบประมาณ เพื่อใหทราบ

-

1. มีการแจงเวียนใหแตละ
หนวยทราบ ในการปฏิบตั ิ
ภารกิจของผูมีอํานาจใน
การลงนาม เพื่อใหการ
ดําเนินงานเอกสารเบิกจาย
ทันและอยูในกรอบเวลาที่
กฎหมายกําหนดไว
2. มีการติดตาม และจัดทํา
แผนลําดับขั้นในการจัดทํา
เอกสารเบิกจายทุกครั้ง
เพื่อไมใหเกิดความลาชา
ของเอกสารเบิกจาย
-

สํานักงาน
จังหวัดลําพูน
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ความเสี่ยง
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การประเมินผลการ
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การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงานคุม
ประพฤติ
จังหวัดลําพูน

20. ดานการเงินและงบประมาณ
วัตถุประสงค
- เพื่อกํากับดูแลการใชจายเงินให
เปนไปอยางถูกตอง มีวินัย โปรงใส
และตรวจสอบได

ผลการดําเนินโครงการของ
แตละหนวยงาน
4. มีการจัดประชุม
คณะทํางานฯ เพื่อติดตาม
และเรงรัดการใชจายเงิน
ของแตละหนวยงานให
เปนไปตามแผน
5. รายงานผลการเบิกจาย
ตามแผนการใชจายเงินให
ผูบริหารทราบทุกเดือนใน
การประชุมคณะกรมการ
จังหวัดลําพูน เพื่อให
นายอําเภอ และหัวหนา
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ผลการเบิกจาย
- ติดตามผลการเบิกจาย
การควบคุมภายในที่มี
งบประมาณไมเปนไปตาม เงินเปนประจําทุกเดือน
อยูสามารถขจัดความ
แผนและเปาหมายที่
- จัดประชุมติดตามใน
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
กําหนด
ระดับกลุมงานเพื่อติดตาม
ปญหาอุปสรรค
- จัดใหมีการประชุม
รวมกันระหวางหัวหนากลุม
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
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ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมภายในที่มี
อยูสามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

มีการเพิ่มเติม และ
ปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน ทําใหเจาหนาที่
ตองศึกษาและเรียนรู
เพิ่มเติม สงผลใหการ
ปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ลาชาอยูบา ง

21. กิจกรรมงานดานการเงินและ
บัญชี
วัตถุประสงค
1. เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อตรวจสอบผลการใชจาย
งบประมาณประจําปใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการออกใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํางาน
ของคนตางดาวมีความถูกตอง
ครบถวน
4. เพื่อตรวจสอบการลงบัญชีการรับ
เงินรายไดแผนดิน และตรวจสอบ
การลงสมุดเงินสด/รายงานเงิน
คงเหลือประจําวันใหมีความถูกตอง
ครบถวน
5. เพื่อควบคุมเงินงบประมาณ

ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ าน

งานและงานการเงินเพื่อ
ติดตามความคืบหนาของ
การใชจายเงินงบประมาณ
ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ศึกษาและทําความเขาใจ
เพื่อเพิ่มความรูในการ
ปฏิบัติงาน

ใหเจาหนาที่จัดทํา
สํานักงาน
แผนพัฒนาตนเอง โดย
จัดหางาน
วิธีการพัฒนาตนเองใหเนน จังหวัดลําพูน
ความหลากหลาย เนน
วิธีการพัฒนาในดานการ
เรียนรูงานดวยตนเอง
การสอนงาน
การใหคําปรึกษาแนะนํา
การติดตาม/สังเกต และ
การเขารวมประชุม/อบรม
ใหความรูในเรื่องที่
เกี่ยวของ
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
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ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แผนดินใหเปนไปอยางมีคุณคา
22. งานการเงิน
กิจกรรมการจัดทําบัญชีรับ-จาย
การรับเงินสดประจําวัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเรงรัดการจัดทําบัญชีรับ-จาย
ใหเสร็จทันตามกําหนดตัวชี้วัดของ
กรมบังคับคดี
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการแกประชาชน
3. เพื่อความปลอดภัยในการรับเงิน
สดประจําวัน

- การจัดทําบัญชีรับ-จาย
ยังคงลาชาไมทนั ตาม
กําหนดตัวชี้วัด
- กรณีมีผูมาติดตอพรอม
กันหลายคน และนําเงิน
สดมาชําระจํานวนมาก
แตเจาหนาที่รับเงินมีเพียง
หนึ่งคนจะทําใหการ
บริการลาชา

- ใหเจาหนาที่การเงิน
การควบคุมที่มีอยู
เรงรัดการจัดทําบัญชีรับสามารถขจัดความ
จาย เพื่อใหทันตามกําหนด เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
ตัวชี้วัดของกรมบังคับคดี
- เมื่อมีการรับเงินสดจํานวน
มาก ใหหัวหนากลุมงาน
การเงินชวยตรวจสอบการ
รับเงินสดเพื่อความถูกตอง

-

-

สํานักงาน
บังคับคดี
จังหวัดลําพูน

23. ดานงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดและเปนไปตาม
แผนการเบิกจายงบประมาณ

1. การใชจายเงิน
งบประมาณไมเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด
2. การติดตามการจัดซื้อ
จัดจางไมสามารถ
ตรวจสอบสถานะและ
ขั้นตอนของทุกรายการ

1. ใหกลุมงานจัดสงแผน/ การควบคุมที่มีอยู
ขั้นตอนรายการที่จัดซื้อจัด สามารถขจัดความ
จาง เพื่อใชในการเรงรัด
เสี่ยง ไดอยางเพียงพอ
ติดตามการเบิกจาย
2. ศึกษาแนวทางการจัดทํา
ระบบรายงานการเบิกจาย
เพื่อใชในการเรงรัดติดตาม

-

-

สํานักงาน
ประมงจังหวัด
ลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัดลําพูน

- หมั่นศึกษาระเบียบอยาง
ตอเนื่อง
- มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนการปฏิบัตงิ าน
- จัดทําคําสั่งหรือ
มอบหมายงานเปนลาย
ลักษณอักษร
- กําหนดใหมีการ
ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานการขอเบิกกอน

สํานักงานสถิติ
จังหวัดลําพูน

ไดอยางชัดเจน

3. ตรวจสอบในระบบ
GFMIS

24. ดานงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และเปนไปตาม
แผนการเบิกจายงบประมาณ

การเบิกจายงบประมาณ
ยังไมเปนไปตามแผนที่
กําหนด

1. ใหกลุมงานจัดสงแผน/
ขั้นตอน รายการที่จัดซื้อจัด
จาง เพื่อใชในการเรงรัด
ติดตาม
2. ตรวจสอบในระบบ
GFMIS

กิจกรรมการควบคุม
ภายในสามารถลด
ความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ

25. การบริหารงานดานการเงินและ
บัญชี
วัตถุประสงค :
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเงินมี
ความถูกตองตามระเบียบ โปรงใส
สามารถตรวจสอบไดตามขอ
กฎหมายของกระทรวงการคลัง

- เจาหนาที่การเงิน
ปฏิบัติงานอยางครบถวน
ถูกตองเปนอยางดีแลว
แตก็ยังตองมีการ
ระมัดระวังในเรื่องเอกสาร
ทางการเงิน และยังคง
หมั่นศึกษากฎหมาย
ระเบียบกระทรวงการคลัง
อยางตอเนื่อง

- กลุมปฏิบัติการสถิตไิ ด
แนะนําใหเจาหนาที่การเงิน
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
ของกระทรวงการคลัง
รวมถึงหนวยตรวจสอบ
ภายใน อยางตอเนื่อง
- จัดสงเจาหนาที่อบรมเพิ่ม
ความรูในเรื่องการจัดทํา
บัญชีอยางสม่ําเสมอและ
จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน
ไวใหเจาหนาทีไ่ ดศึกษา

- การควบคุมที่มีอยู - เจาหนาที่ยังคงตองมีความ
สามารถลดความเสี่ยง ระมัดระวังในเรื่องเอกสาร
ไดในระดับหนึ่งแตยัง ทางการเงิน
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เจาหนาที่มีความชํานาญใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
- มีการเปดเผยขอมูล
รายงานทางการเงิน
แกสาธารณชน ผาน
Website ของสํานักงาน
สถิติจังหวัดลําพูน
26. งานดานงบประมาณ การเงิน
การเบิกจายงบประมาณ
และบัญชี
ยังไมเปนไปตามแผนที่
วัตถุประสงค
กําหนด
เพื่อใหการบริหารงบประมาณ การ
รับ-นําสงเงินรายไดแผนดิน มีการ
ควบคุมและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เบิกจายเปนไปตาม
แผนงานการเบิกจาย และถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. การเบิกจายเงินงบประมาณ
เปนไปตามแผนการเบิกจายที่กาํ หนด
ไว

1. จัดประชุมแตละกลุมงาน
ใหเรงรัดดําเนินกิจกรรม
ตามแผนที่กําหนดไว
2. เรงรัดใหจัดสงใบสําคัญ
ใหการเบิกจายเปนไปตาม
แผน

การจายเงิน

กิจกรรมการควบคุมที่ การเบิกจายแตละไตรมาส
กําหนดไวสามารถลด ยังไมเปนไปตามแผนที่
ความเสี่ยงไดในระดับ กําหนด
หนึ่ง แตยังไมบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว

1. เรงรัดดําเนินกิจกรรม สํานักงาน
ตามแผนที่กําหนดไว แลว พาณิชย
จัดสงใบสําคัญใหรวดเร็ว จังหวัดลําพูน
และทันการเบิกจายตาม
แผน
2. เรงรัดการเบิกจาย
ใบสําคัญ และทํา PO ใน
ระบบใหเปนปจจุบนั
3. กําหนดแผน/ผล การ
เบิกจายงบประมาณ
4. จัดทําคูมือแนวทางการ
ดําเนินงานเบิกจายตาม
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่เกี่ยวของ
5. กํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของกับการเบิก
จายเงินเพื่อใหการเบิก
จายเงินเปนไปตามแผน
27. งานดานงบประมาณ การเงิน
และบัญชี
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
การรับ-นําสงเงินรายไดแผนดิน มี
การควบคุมและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ เบิกจายเปนไปตาม
แผนงานการเบิกจาย และถูกตอง
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
2. การดําเนินการรับ-นําสงเงิน
รายไดแผนดิน หรือเงินอื่น ๆ มี
ความถูกตองเปนไปตามระเบียบที่
กําหนด

การรับ-นําสงเงินรายได
แผนดินการบันทึกขอมูล
ยังเกิดขอผิดพลาดผาน
ระบบ KTB Corporate
Online และในระบบ
GFMIS ยังพบขอผิดพลาด
ในการบันทึกบัญชี

เนนย้ําใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ทําการ
ตรวจสอบขอมูลกอนจะ
ดําเนินการบันทึกขอมูลใน
ระบบ อยางรอบคอบ

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยูสามารถลด
ความเสี่ยงไดและ
บรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว

-

-

สํานักงาน
พาณิชย
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู
ประเมินแลวเพียงพอ
ระดับหนึ่ง แตยังไม
บรรลุวัตถุประสงค

การใชจายเงินงบประมาณ
ไมเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนด

1. มีการวางแผนและจัดทํา
แนวทางใหสอดคลอง
กับการใชจายงบประมาณ
เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบฯ
2. ควบคุมการบริหาร
งบประมาณใหเปนไป
ตามแผนการใชจาย
งบประมาณ
-

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ลําพูน

28. การบริหารจัดการดาน
งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณตามแผน
จังหวัด/กลุมจังหวัด/ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
- การบริหารงบประมาณตาม
แผนงานโครงการกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา

ภาพรวมในการ
ดําเนินงานยังไมเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว
เนื่องจากเกิดการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

1. ประสานงานรวมกัน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ตรวจสอบและเรงรัดการ
เบิกจายเงินงบประมาณ
3. รายงานผลการเบิก
จายเงินตามแผนการใช
จายเงินใหผูบริหารทราบทุก
เดือน

29. การบริหารงบประมาณ
วัตถุประสงค
- เพื่อติดตามการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําป ใหเปนไปตาม
แผนการปฏิบัติราชการประจําป
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว

การใชจายเงิน
งบประมาณไมเปนไปตาม
แผนที่กาํ หนด โดยเฉพาะ
คาสาธารณูปโภค และ
คาน้ํามันเชื้อเพลิง
เนื่องจากไดรับ
งบประมาณลาชา และไม
เพียงพอ

ประชุมชี้แจงใหบุคลากร
การควบคุมที่มีอยู
รวมกันประหยัดพลังงาน
สามารถขจัดความ
โดยเปดเครื่องปรับอากาศ เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
เวลา 10.00 น. และปด
อุปกรณสํานักงานที่ใชไฟฟา
ทุกครั้ง หลังเลิกใชงาน
รวมทั้งขอความรวมมือ
บุคลากรไมนํารถยนต
ราชการไปใชสว นตัวเพื่อลด
ภาระคาใชจา ยดาน
สาธารณูปโภค และน้าํ มัน
เชื้อเพลิง

-

สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- บางกรณีหากมีประชาชน
มาติดตอเปนจํานวนมาก
อาจทําใหเกิดขอผิดพลาด
ขึ้นอีกได
- บางกรณีที่เกิดความเขาใจ
ไมตรงกันดานการรับชําระ
เงิน อาจทําใหเกิดความ
ผิดพลาดดังกลาวขึ้นได
ไมสามารถดําเนินการจัด
ฝกอบรมเนื่องจาก
สถานการณ Covid-19
มีการปรับเปลี่ยนหมวด
รายจายงบประมาณ
การเบิกจายไมเปนไปตาม
มติ ครม.

30. การรับชําระเงินคาธรรมเนียม
การบริการแกประชาชน

มีการรับชําระเงินผิด
ประเภท เนื่องจากภายใน
หนวยงานมีประเภทการ
รับชําระ 2 ประเภท
ไดแก
- เงินสด
- โอนผานธนาคาร

กําชับบุคลากรภายใน
หนวยงานใหปฏิบัติหนาที่
ดวยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดบางสวน แตยังไม
เพียงพอ

31. ควบคุมดานการบริหาร
งบประมาณ
- เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล ประหยัดและบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน

มีการเบิกจายลาชา
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบฯการจัดซื้อ
จัดจาง ป 2560

- เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
โครงการระดับจังหวัดได
ชี้แจงระดับอําเภออยาง
ชัดเจน
- เจาหนาที่ฝา ยบริหารสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
- ใหแตงตั้งคณะทํางานให
รับผิดชอบพืน้ ที่กลุมละ
2 อําเภอ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

การประชุมรวมกันระดม
ความคิดเห็น เพื่อหา
แนวทางแกไขและ
ระมัดระวังขอผิดพลาด
ดังกลาวอยางเครงครัด
ยิ่งขึ้น

สํานักงาน
ขนสงจังหวัด
ลําพูน

สํานักงาน
ดําเนินการฝกอบรมและ
การเบิกจายตามมาตรการ เกษตรจังหวัด
ลําพูน
Covid-19 เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค
ปรับความเขาใจเกี่ยวกับ
การเบิกจายงบประมาณ
โดย ชี้แจงทําความเขาใจ
กับเจาหนาที่ และให
ความรูกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของเพื่อใหการ
เบิกจายงบประมาณ
บรรลุผลเจาหนาทีฝ่ าย
บริหารสรางความเขาใจ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

32. การเบิกจายงบประมาณ
การเบิกจายงบประมาณ
ศึกษา วิเคราะห และจัดทํา
ยังไมเปนไปตามแผนที่
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาดาน กําหนด
การเกษตรและสหกรณของจังหวัด
กํากับการบูรณาการ และติดตามการ
ใชงบประมาณของสวนราชการใน
สังกัดกระทรวงในจังหวัด
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีหนวยงานหลักทีท่ ําหนาที่ใน
การประสานงาน ดานการวางแผน
พัฒนาการเกษตรและสหกรณภายใน
จังหวัดที่ชัดเจน

จัดประชุมเพื่อเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณให
เปนไปตามแผนการเบิกจาย
งบประมาณ

กิจกรรมการควบคุม
ภายในสามารถลด
ความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ

-

เกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวของใหแตงตั้ง
คณะทํางานใหรับผิดชอบ
พื้นที่กลุมละ 2 อําเภอ
กําหนดแผนการเบิกจาย
และดําเนินการเบิกจาย
ตามแผน
-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัดลําพูน
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

33. ดานงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และเปนไปตาม
แผนการเบิกจายงบประมาณ
34. กระบวนงานการเบิกจาย
งบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค
-เพื่อใหการใชจายเงินอุดหนุนฯ
(งบเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ
ที่จัดสรรใหแกวัดที่ขอรับเงินอุดหนุน
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ

การเบิกจายงบประมาณ
ยังไมเปนไปตามแผนที่
กําหนด

1. ใหกลุมงานจัดสงแผน/
ขั้นตอน รายการที่จัดซื้อจัด
จาง เพื่อใชในการเรงรัด
ติดตาม
2. ตรวจสอบในระบบ
GFMIS
- ประสานวัดที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ฯ ซึ่งหากพบวา
ปญหาของวัดที่ขอรับเงิน
อุดหนุน ฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงไป ให
ดําเนินการแจงสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ
เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- นําเรื่องการใชจายเงิน
อุดหนุนบูรณปฏิสงั ขรณวัด
เขาสูวาระการประชุมของ
คณะสงฆจังหวัดลําพูน และ
มอบหมายเจาหนาทีท่ ี่
รับผิดชอบตรวจสอบและ
กํากับติดตามอยางเครงครัด

กิจกรรมการควบคุม
ภายในสามารถลด
ความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ

-

-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัดลําพูน

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยูสามารถลด
ความเสี่ยงไดในระดับ
หนึ่งแตยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตงั้ ไว

การจัดสงเอกสารหลักฐาน
เพื่อเบิกจายเงินไมครบถวน
และมีความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน

- มีการจัดประชุมทําความ
เขาใจกับเจาอาวาส
ไวยาวัจกร และผูที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินอุดหนุนฯ
(งบเฉพาะกิจ ประ จําป
งบประมาณที่จัดสรรใหแก
วัดที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ
เปนไปตามระเบียบของ
ทางราชการ และให
เจาหนาที่ติดตามลงพื้นที่
วัดที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณอยางใกลชิด

สํานักงาน
พระพุทธ
ศาสนาจังหวัด
ลําพูน

- การจัดสงเอกสารลาชา
- บางวัดที่ไดรบั เงิน
อุดหนุน ฯ ไมสอดคลอง
กับปญหาที่เปลี่ยนแปลง
ไป
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

35. โครงการแกไขปญหาความ
เดือดรอนดานอาชีพ
วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือประชาชน
ที่ประสบความเดือดรอนดานอาชีพ
ใหมีรายได/ทักษะฝมือในการ
ประกอบอาชีพเพื่อนําความรูไป
ประกอบอาชีพและสรางรายไดให
ตนเองและครอบครัว

มีความเสี่ยงในการ
จายเงินคาตอบแทนใหแก
ผูเขารวมกิจกรรมจางงาน
เรงดวน และจายเงินคา
เบี้ยเลี้ยงใหแกผูเขารวม
กิจกรรมฝกอาชีพ ตาม
โครงการฯ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอก
จายเปนเงินสด

เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบยืม
เงินงบประมาณ และนําไป
จายใหแกผูเขารวม
โครงการฯ โดยตรง

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต
ยังไมบรรลุ
วัตถุประสงค

กําหนดวิธีการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนและคาเบี้ย
เลี้ยงใหแกผูเขารวม
โครงการฯ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกผานระบบ
KTB corporate

สํานักงาน
แรงงานจังหวัด
ลําพูน

36. การเบิกจายเงิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการเบิกจายเงินเปนไปตาม
ระเบียบและสามารถตรวจสอบได

การเบิกจายเงินบาง
รายการอาจมีความลาชา
เนื่องจากมีขบวนการ
หลายขั้นตอน

มีคําสั่งแบงงานในการ
ควบคุมโดยแบงแยกหนาที่
ระหวางผูเบิกและผูจายเงิน
- ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการกําหนด
- มีการตรวจสอบ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ผูสอบทานขอมูลกอนการ
เบิกเงิน

กิจกรรมการควบคุม
ภายในสามารถลด
ความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ

-

ที่ทําการ
ปกครอง
จังหวัดลําพูน

การปฏิบัติยังไมสอดคลอง
กับแนวปฏิบัติของ
กรมบัญชีกลาง

-
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

37. ดานการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
และการขยายเวลาเบิกจาย
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐ
- ดําเนินการเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
- อํานวยการ ประสาน ปฏิบตั งิ าน
และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจ
หนาที่ของผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอดานการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

ดานการกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปและการขยาย
เวลาเบิกจาย บันทึก
รายการขอกันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจายไม
ครบถวนทุกรายการและ
บันทึกจํานวนเงินขอกัน
เงินในระบบ GFMIS ไม
ถูกตอง

-

-

ตรวจสอบจํานวนเงินขอกัน การควบคุมที่มีอยู
เงินในระบบ GFMIS กับ
สามารถขจัดความ
จํานวนเงินตามสัญญาจาง เสี่ยงไดเพียงพอ
คางเบิก และใหมีเจาหนาที่
ตรวจสอบอีก 1 คน
ตรวจสอบขอมูล กอนเสนอ
ใหผูบังคับบัญชา

สถจ.ลําพูน
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ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

38. การรับและนําสงเงินรายได
แผนดิน/เงินเบิกเกินสงคืน/เงินนอก
งบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อทําหนาที่ประสานงานและปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะตัวแทนของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ในราชการสวนภูมิภาค เพื่อใหการ
ดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุน
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัวและ
มีประสิทธิภาพ

การรับและนําสงเงิน
รายไดแผนดิน/เงิน
เบิกเกินสงคืน/เงินนอก
งบประมาณ (กรณีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผู
นําสงเงินสงเขาผิดบัญชี
หนวยงานอื่นนอกเขต
จังหวัดลําพูน นําสงเงิน
เขามาในบัญชีเงินฝากเพื่อ
การรับเงินของสํานักงาน
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นจังหวัดลําพูน

-

-

ตรวจสอบ statement ทุก การควบคุมที่มีอยู
สิ้นวัน และรีบแจง
สามารถขจัดความ
หนวยงานที่โอนเงินหรือตน เสี่ยงไดเพียงพอ
ทางทีโ่ อนเงินใหดําเนินการ
แกไขโดยดวน

สถจ.ลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

39. การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
เงินจัดสรร และการขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงิน
จัดสรร งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

การขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
และการขออนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของเงินจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดสงขอมูลไมครบถวน
ถูกตอง ทําใหไมสามารถ
เสนอเรื่องใหผูมีอํานาจ
พิจารณาไดโดยทันที

จัดประชุมชี้แจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เกี่ยวกับการเสนอเรื่องขอ
อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงฯ
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบตอง
ลงไปเรงรัดติดตามให
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสงเรื่องไดตาม
กําหนดระยะเวลา

ตรวจสอบเอกสารการขอ
การควบคุมที่มีอยูไม
อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงฯ สามารถขจัดความ
ขององคกรปกครองสวน
เสี่ยงไดเพียงพอ
ทองถิ่นที่ไดรับรายงานจาก
อําเภอ หากเอกสารไม
ถูกตอง ครบถวน ใหเสนอ
ขออนุมัติตอผูมีอํานาจใน
การพิจารณาอนุมัติ ภายใน
7 วันทําการ

สถจ.ลําพูน
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หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

40. การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
การตรวจฎีกากอนการอนุมัติ
เบิกจายเงิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการเบิกจายเงิน การจัดทํา
ฎีกาเบิกจายเงินตามงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ
การรายงานการเงิน และการจัดเก็บ
เอกสาร เปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมายขอบังคับ
และหนังสือสัง่ การ

- มีระเบียบและขอ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
เกิดขอผิดพลาดในการ
ตีความในระเบียบฯ หรือ
หนังสือสั่งการของ
เจาหนาที่ เกี่ยวกับการ
เบิกจายเงิน ประเภท
คาใชจายในการจัดงาน
และโครงการฝกอบรม
ตาง ๆ มีการเบิกเงินเกิน
อัตราที่กําหนด หรือ
เบิกเงินไมเปนไป
ตามระเบียบฯ อาจสงผล
ให สตง. เรียกเงินคืนได
- หนวยงานผูเบิกไมศึกษา
ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหถูกตอง
- การจัดทําเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย
ไมครบถวน

- จัดทําคําสั่งแบงหนาที่
ความรับผิดชอบของ
แตละงาน และหนาที่
ความรับผิดชอบ
ของเจาหนาที่แตละคน
โดยชัดเจนตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
- สงเสริมใหเจาหนาที่
เขารวมการฝกอบรม
สัมมนาในหลักสูตร
ที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
- มีการกํากับดูแล
การปฏิบัติของเจาหนาที่
อยางใกลชิด ใหดําเนินการ
ตรวจฎีกากอนที่จะ
ดําเนินการอนุมัติ
งบประมาณทุกครั้ง

การควบคุมที่มีอยู
ยังไมเพียงพอ
เนื่องจากการจัดทํา
ฎีกาเบิกจายเงิน
ประเภทคาใชจา ย
ในการจัดทําโครงการ
ตาง ๆ มีมาก
กระจุกตอนปลายป
และไมเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการ
ฝกอบรมฯ และ
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย
คาใชจายในการ
จัดงานฯ

เกิดขอผิดพลาดในการ
ตีความในระเบียบฯ หรือ
หนังสือสั่งการของเจาหนาที่
เกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
ประเภทคาใชจา ยในการ
จัดงาน และโครงการ
ฝกอบรมตาง ๆ มีการ
เบิกเงินเกินอัตราที่กําหนด
หรือเบิกเงินไมเปนไปตาม
ระเบียบฯ อาจสงผลให
สตง. เรียกเงินคืนได

- กําชับเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบโครงการ
เบิกจายใหเปนไป
ตามระเบียบ
- กอนดําเนินการเจาของ
งบประมาณตองตรวจสอบ
งบประมาณกอน
การเบิกจาย
- กําชับเจาหนาที่
ดําเนินการจัดทําฎีกา
ใหตรวจทานเอกสาร
กอนนําเสนอผูบ ังคับบัญชา
- ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ในแตละงานเขารับ
การฝกอบรมตามหลักสูตร
ตาง ๆ เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจในการทํางาน
และใหถือปฏิบัติใหถูกตอง
ตามระเบียบตอไป

- ทต.มวงนอย
- ทต.มะกอก
- ทต.ปาซาง
- อบต.
บานเรือน
- ทต. ทาสบ
ชัย
- ทต. ทาสบ
เสา
- ทต. ทาปลา
ดุก
- ทต.ทากาศ
เหนือ
- ทต.ทาทุง
หลวง
- อบต.ทาแม
ลอบ
- ทต.อุโมงค
- ทต.ริมปง
- ทต.บานแปน
- ทต.บาน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- การยกเลิกการบันทึก
บัญชีดวยระบบมือ
เปนระบบคอมพิวเตอร
ทําใหเกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติ
- บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
ในการตรวจฎีกา ไมได
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ในการเบิกจายทําให
การเบิกจายผิดพลาดได

กลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.เหมืองงา
- ทต.มะเขือ
แจ
- ทต.ประตูปา
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ตนธง
- ทต.หนอง
ชางคืน
- ทต.ทาเชียง
ทอง
- ทต.ศรีบัว
บาน
- ทต.ปาสัก
- อบต.หนอง
หนาม
- ทต.บานธิ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

41. การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
ของแตละกอง/สํานัก ไดทนั ภายใน
กําหนดเวลา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณ
ถูกตองหนวยงานผูเบิกมีงบประมาณ
เพียงพอในการเบิกจายและมีเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจายเงินครบถวน
- เพื่อใหสามารถเบิกจาย
ไดทันภายในกําหนดเวลาหลังจาก
มีการตรวจรับพัสดุเสร็จสิน้ แลว

- จัดทําฎีกาเบิกจายลาชา
- บุคลากรผูปฏิบตั ิงาน
มีความรูความสามารถ
ไมเพียงพอตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง
ดานการเงินบัญชี และ
ดานพัสดุ
- เจาหนาทีป่ ฏิบัติงาน
ดานพัสดุไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
- ความรูความเขาใจ
ดานพัสดุของบุคลากร
- การบันทึกบัญชีรายจาย
ผิดหมวด
- ขั้นตอนการดําเนินการ
มากขึ้นตามระเบียบใหม
ทําใหเจาหนาที่
ยังไมเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน

- จัดทําฎีกาเบิกจายทันที
เมื่อไดรับหลักฐานการตรวจ
รับพัสดุ โดยบันทึกบัญชี
ดวยระบบคอมพิวเตอร
(e-LAAS)
- ลงคุมในสมุดคูมือเบิกเงิน
เพื่อจาย และจัดทําเช็ค
ตอไป
- กําชับเจาหนาที่ใหมี
การตรวจสอบงบประมาณ
- ผูตรวจฎีกาตรวจสอบ
เอกสารใหถูกตองกอน
การเบิกจาย
- เจาหนาที่ตรวจเอกสาร
กอนจัดทําฎีกา
- ผูอํานวยการสวน
ตรวจทาน

- พบปญหาระบบ
เครือขายการทํางาน
ขัดของบอยครั้ง
- บุคลากรแตละกอง/
สํานัก ยังไมสามารถ
ดําเนินการจัดทําฎีกา
เอกสารทางการ
เบิกจายและเอกสาร
ทางพัสดุไดถูกตอง
ทุกครั้งเพราะ
กฎระเบียบที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา บุคลากร
ไมสามารถที่จะศึกษา
ไดทัน และจะตองไป
ปรึกษานักวิชาการเงิน
และบัญชีชาํ นาญการ
อยูบอยครั้ง

- ฎีกาเบิกจายผิดแผนงาน
หรือผิดประเภท
- ระบบเครือขายการทํางาน
ขัดของบอยครั้ง
- เจาหนาทีป่ ฏิบัติงานดาน
พัสดุไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน
- ความรูความเขาใจดาน
พัสดุของบุคลากร
- การบันทึกบัญชีรายจาย
ผิดหมวด

- ศึกษาขอมูลแผนงาน
แตละประเภทจาก
ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
- ขอรับคําแนะนําจากผูมี
ประสบการณในการจัดทํา
ฎีกาจากเจาหนาที่กองคลัง
(นักวิชาการคลัง
- ศึกษาขอมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวของ
- ผูตรวจฎีกาตรวจสอบ
เอกสารประกอบฎีกา
ใหครบถวน
- กําชับเจาหนาที่ใหการ
เบิกจายเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบฯ
- กอนดําเนินการเจาของ
งบประมาณตองตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือ
ใหเพียงพอในแตละ

- อบต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.ทุงหัว
ชาง
- อบต.
ตะเคียนปม
- อบจ.ลําพูน
- ทต.มะกอก
- อบต.ทาตุม
- อบต.น้ําดิบ
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมเบิกจาย
- เจาหนาที่ตรวจ
รายละเอียดกอนจัดทําฎีกา
และสอบทานการบันทึก
บัญชี
- ผูอํานวยการสวน
ตรวจทาน

- อบต.แมลาน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.ทาขุม
เงิน
- อบต.ทาแม
ลอบ
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ยังคงสงใบสําคัญเพื่อ
สงใชเงินยืมลาชา
กวากําหนดในสัญญา

จัดสงใบสําคัญเพื่อสงใชเงิน
ยืมลาชากวากําหนด
ในสัญญาหรือบางราย
เอกสารใบสําคัญ
เพื่อสงใชเงินยืมไมครบถวน
ถูกตอง

- กําชับใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการสงใช
เงินยืม จัดทําเอกสาร
ประกอบการสงใชเงินยืม
ใหครบถวน ถูกตอง และ
เปนไปตามกําหนด
ระยะเวลา
- มีการจัดทําและ
ตรวจสอบทะเบียนเงินยืม
ใหเปนปจจุบนั อยูเสมอ
- จัดทําหนังสือติดตาม
ทวงถามเปนลายลักษณ
อักษรเปนประจําทุกเดือน
และเพิ่มการติดตาม
ทวงถามในเดือนกันยายน
อีก 1 ครั้ง เปน 2 ครั้ง
ตอเดือน

- อบจ.ลําพูน

42. การสงใชยมื เงินทดรองราชการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการยืมเงินทดรองราชการ
ถูกตองตามระเบียบฯ

ผูที่ยืมเงินทดรองราชการ กําชับเจาหนาที่ใหมี
การตรวจสอบเอกสาร
สงใชเงินยืม
ทดรองราชการลาชา หรือ ใหถูกตองตามระเบียบฯ
บางรายเอกสาร
ประกอบการสงใชเงินยืม
ไมครบถวนถูกตอง
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43. ระบบบัญชีคอมพิวเตอรองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการบันทึกและจัดทํา
รายงานตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(e-LAAS ไดอยางถูกตอง ตอเนื่อง
ครบถวน
- เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(e-LAAS) ไดอยางรวดเร็ว ถูกตองมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- เพื่อใหการปฏิบัติงานในการจัดทํา
ฎีการับเงิน เบิกจายเงิน ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS
มีความถูกตองและเปนปจจุบนั
- เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ดานการเงิน/บัญชี มีความถูกตอง
เปนปจจุบันเพื่อใหการเบิกจาย
และรายงานการเงินถูกตอง

- เจาหนาที่ทปี่ ฏิบัตงิ าน
ดานบัญชีมไี มเพียงพอ
สงผลใหการบันทึก
และการจัดทํารายงาน
ตามระบบ (e-LAAS
ไมเปนปจจุบนั
- ชวงปดงบประมาณ
งานการเงินไมสามารถ
เขาใชงานในระบบ
(e-LAAS เนื่องจากระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร
(e-LAAS) ขัดของ
ไมสามารถเขาใชงานได
ตามปกติ หรือเกิดเหตุ
สุดวิสัย หรืออินเตอรเน็ต
ในพื้นที่ใชงานไมได
- การจัดทําบัญชี ดวย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(e-LAAS) ไมเปนปจจุบัน
ทําใหเกิดการปฏิบัติงาน

- ดําเนินการสรรหาตาม
กรอบอัตรากําลัง
- ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2561 โดยเครงครัด
- มีคําสั่งแตงตัง้ เจาหนาที่
รับผิดชอบเปนลายลักษณ
อักษร
- จัดสงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู
และการปฏิบตั ิงานดานการ
บันทึกบัญชีดวยระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกร

- การบันทึก และ
การจัดทํารายงาน
ตามระบบ (e-LAAS
มีความถูกตอง
ตอเนื่องมากขึ้น
- สอบทานการ
ปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด
- ติดตามการ
ปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง และรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ
เปนระยะ
- มีการตรวจสอบ
ความถูกตองของการ
บันทึกขอมูลทาง
งบการเงินมีการ

- เจาหนาที่ยังขาด
ความชํานาญในการบันทึก
และการจัดทํารายงาน
ตามระบบ (e-LAAS
ในบางเรื่อง
- การจัดทําบัญชีในระบบ
บันทึกบัญชี (e-LAAS)
ไมถูกตองสงผล ใหเมื่อ
สิ้นปงบประมาณไมสามารถ
ปดงบบัญชีในระบบบันทึก
บัญชีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (e-LAAS) ได
- เมื่อปดระบบไมไดจึงสงผล
ใหไมสามารถเปดระบบ
บันทึกบัญชี (e-LAAS)
ในปงบประมาณถัดไปได

- จัดสงเจาหนาที่เขารับ
การฝกอบรมตามหลักสูตร
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู
และนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน
- ทําบันทึกขอความ
งานการเงินและบัญชี
กองคลัง เรื่องขออนุมัติ
ปฏิบัติงานดานงบประมาณ
การรับเงิน การเบิกจายเงิน
การบัญชีและการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบมือ
ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น
ที่ มท.0808.4/ว 3369
ลงวันที่ 23 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 เรื่องแนวทาง
การปฏิบัติงานในกรณีที่
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ของ อปท. (e-LAAS)

- อบจ.ลําพูน
- ทม.ลําพูน
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.บานธิ
- อบต.หวย
ยาบ
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และมีความนาเชื่อถือ
- เพื่อใหการบริการรับ - จายเงิน
การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
ตามงบประมาณ การบันทึกบัญชี
การเก็บรักษาเงินเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- เพื่อใหจัดทําบัญชีในระบบ
คอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)
เพียงระบบเดียว
- เพื่อใหปดบัญชีในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)
ทันในวันสิ้นปงบประมาณ

ซ้ําซอน เนื่องจากปจจุบนั
มีการปฏิบัติงานดวย
ระบบมือและระบบ
คอมพิวเตอร
- ในชวงสิน้ ปงบประมาณ
มีฎีกาการเบิกจายจํานวน
มากทําใหมีความเสี่ยง
ในการปดบัญชี
คอมพิวเตอรของ อปท.
(e-LAAS) ไมทันในวันสิน้
ปงบประมาณ
- หนวยงานผูเบิกวางฎีกา
ลาชา และเรงดวนทําให
หนวยงานคลังมี
ระยะเวลาในการ
ตรวจสอบฎีกาจํากัด

ปกครองสวนทองถิ่น
(e-LAAS) อยางตอเนื่อง
- กําชับหนวยงานผูเบิก
ดําเนินการวางฎีกาเบิก
จายเงินใหกองคลังกอนสิ้น
เดือนสิงหาคมหรืออยางชา
สุดกลางเดือนกันยายน
เพื่อที่งานการเงินจะปดงบ
การเงินไดทนั ตามระยะเวลา
ที่กําหนด
- ควบคุมกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตอง
ตามระเบียบและกฎหมาย
ที่กําหนด

ตรวจสอบความ
ถูกตองกรณีมีการ
ปรับปรุงขอมูล
ที่เปลี่ยนแปลง
- ผูบริหารควรให
ความสําคัญในการเขา
ใชงานในระบบใชงาน
และปรับปรุงขอมูลใน
ระบบบัญชี (e-LAAS
ใหเปนปจจุบนั
- ควบคุมกํากับดูแล
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่อยางใกลชิด
เพื่อมิใหเกิด
ขอบกพรอง

ขัดของ ไมสามารถเขาใช
งานได และหนังสือที่ มท.
0808.4/ว2615 ลงวันที่
31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เรื่องแจงปดระบบ
คอมพิวเตอรของ อปท.
(e-LAAS)
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44. การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ
และการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําป
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
เปนไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑
และขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

- การรองขอการรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
จากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีบางโครงการ
หรือกิจกรรม ที่นํามา
ตั้งรายการใหม
ไมสอดคลองกับอํานาจ
หนาที่ของ อปท.
อยางแทจริง
- การจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
มีระยะเวลาจํากัด
และกระชั้นชิดไมเพียงพอ
ในการตรวจสอบความ
ถูกตองถี่ถวน
- การจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปบางรายการ
ไมเปนไปตามระเบียบที่
กําหนดและงบประมาณ

- พัฒนาบุคลากรโดยการ
จัดสงเขารับการอบรม
หาความรูและปฏิบัติตาม
ระเบียบอยางเครงครัด
และใหถูกตองตามระเบียบ
และหนังสือสัง่ การ
- การวิเคราะหประมาณ
การรายรับ - รายจาย
แตละโครงการในแตละป
รวมถึงความคุมคาของการ
ใชงบประมาณ
- แจงเวียนหนังสือ
และระเบียบที่เกี่ยวของกับ
งบประมาณและขอบังคับ
ตาง ๆ ใหหนวยงานที่
รับผิดชอบทราบ และถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสัง่ การ
- จัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย
ประจําปใหแลวเสร็จภายใน

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ านตองศึกษา
หาความรูเพิ่ม และ
เขารวมการอบรม
ศึกษาหาความรู
เพื่อเติมและสามารถ
นํามาปฏิบัตไิ ดอยาง
ถูกตองตามระเบียบ
ที่กําหนด
- การจัดทํา
งบประมาณรายจาย
ประจําป เปนไปตาม
ระเบียบฯ กําหนด
- การดําเนินงาน
บางรายการ
งบประมาณที่ตงั้ ไว
ไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน จึงมีการ
โอนเพิ่ม และมีโอน
งบประมาณมาตัง้ เปน

- บุคลากรที่ดาํ เนินการ
จัดทํางบประมาณ ยังขาด
ประสบการณในการทํางาน
- เหตุผลโครงการยังไม
สอดคลองกับความคุมคา
ยังไมปฏิบัติตามกรอบที่วาง
ไว
- มีการโอนงบประมาณ
เพิ่มเติมบอยครั้ง
สาเหตุเนื่องจาก
- งบประมาณทีต่ งั้ ไวไม
เพียงพอตอการดําเนินงาน
และบางรายการโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม
- มีการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ซึ่งการจัดทําเทศบัญญัติ
บางรายการรายละเอียดไม
ครอบคลุม และมีหนังสือ
สั่งการหลายฉบับที่มี
การเปลี่ยนแปลงระหวาง

- ทําหนังสือแจง
ทุกสวนราชการในสังกัด
ตรวจสอบขอมูล
รายละเอียดในแผนการ
ดําเนินงานและจัดทํา
แผนการประชุมในสวน
ที่เกี่ยวของไวลวงหนา
- ประสานขอความรวมมือ
ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ
จัดสงขอมูลเอกสาร
ประกอบการขอ
งบประมาณประจําป
ดังกลาว
- หัวหนาสวนงานตรวจดู
งบประมาณทุกสิน้ เดือน
แลวแจงเจาหนาที่
งบประมาณทราบเมื่อ
ตองการโอนงบประมาณ
เพิ่มภายในอาทิตยแรก
ของเดือน

- อบจ.ลําพูน
- ทม.ลําพูน
- อบต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.ทากาศ
- ทต.วังผาง
- ทต.หนอง
ยวง
- ทต.หนอง
ลอง
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ที่ตั้งไวไมเพียงพอตอ
การดําเนินงาน ทําใหมี
การโอนงบประมาณ
เพิ่มเติมบอยครั้งใน
ระหวางปงบประมาณ
- มีการเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง ซึ่งการจัดทํา
เทศบัญญัติบางรายการ
รายละเอียดไมครอบคลุม
และมีหนังสือสัง่ การ
หลายฉบับที่มี
การเปลี่ยนแปลงระหวาง
ชวงเวลา ทําใหเกิด
ความคลาดเคลื่อน

เดือนสิงหาคม
- กําชับใหแตละสวนงาน
ตรวจสอบภารกิจ หรือ
กิจกรรมและงบประมาณ
ที่จะดําเนินการใหชัดเจน
และเสนอเจาหนาที่
งบประมาณทราบ
- สํารวจงบประมาณ
คงเหลือแตละประเภท
ใหเปนปจจุบนั เพื่อจะได
เตรียมการโอนครั้งเดียวกัน
- ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย
วิธีงบประมาณ

รายการใหม
ชวงเวลา ทําใหเกิดความ
รวมการโอนใน
คลาดเคลื่อน
ปงบประมาณ ๒๕๖3
โอนมากกวา
ป 2562

- แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการโอนและการ
แกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพื่อควบคุม
และจัดตั้งงบประมาณให
ถูกตอง
- ปฏิบัติตามระเบียบของ
การจัดทําแผนและวิธี
งบประมาณ และหนังสือ
ซักซอมงบประมาณที่มีการ
ทบทวนในแตรอบ
ปงบประมาณ
- การโอนงบประมาณตอง
ตรวจสอบขอมูล
แผนพัฒนาเทศบาล
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45. การนําเขาขอมูลในระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช
จายงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (e-plan)
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามและประเมินผลการ
วางแผนและการใชจายงบประมาณ
ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น

การนําเขาขอมูลในระบบ
สารสนเทศ การบริหาร
จัดการเพื่อการวางแผน
และประเมินผลการใช
จายงบประมาณ ของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-plan) เปน
การทํางานซ้ําซอน และ
เสียเวลา เนื่องจากเมื่อลง
ระบบเรียบรอยแลวตองมี
การนําเอกสารมา
ตรวจสอบดวยระบบมือ
อีกครั้งเพราะขอมูลใน
ระบบสารสนเทศไม
สอดคลองกับการบันทึก
ขอมูลปจจุบัน

- เมื่อประกาศใชแผนพัฒนา
ทองถิ่นไดประสานขอขอมูล
เพื่อนําลงในระบบ (e-plan
เพื่อสรุปการจัดทําแผน
- เมื่อประกาศใชเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณไดประสานขอ
ขอมูลเพื่อนํามาลงในระบบ
(e-plan เพื่อสรุปการขอ
อนุมัติงบประมาณตาม
แผนพัฒนาฯ
- จัดทําบันทึกแจงใหสวน
ราชการในสังกัดองคกร
นําเขาขอมูลดานแผนพัฒนา
ทองถิ่น

- สงเสริมใหบุคลากร
ภายในหนวยงานเห็น
ความสําคัญของการ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการ
ในแผนพัฒนาทองถิ่น
ซึ่งถือวามีความเสี่ยงที่
ตองจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุม
ภายในตอไป
- ประชุมรายงาน
ผลการดําเนินการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานให
ทุกหนวยงานได
รับทราบและรับฟง
ปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงานเพื่อหา
แนวทางแกไชปญหา
รวมกัน

- การนําเขาขอมูลในระบบ
(e-plan บางครั้งมีการ
ลงระบบผิดพลาด เชน การ
ลงชื่อโครงการไมตรงกับ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายทําใหตองเสียเวลา
ในการคนหา
- การนําเขาขอมูลในระบบ
(e-plan ดานการวางแผน
บางครั้งยังมีความ
คลาดเคลื่อน

- เสริมสรางความเขาใจ
- ทม.ลําพูน
- อบต.หวย
ใหทกุ หนวยงานเห็นถึง
ประโยชนของการติดตาม ยาบ
ประเมินผลการจัด
ทําแผนพัฒนา
- สงเสริมความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
การพัฒนาพรอมขอความ
รวมมือจากทุกกองในการ
ตรวจสอบชื่อโครงการ
- ใหมีการติดตาม
ประเมินผลการนําเขาขอมูล
e-plan รวมทั้งวิเคราะห
ถึงสาเหตุที่เมื่อทราบ
สาเหตุแลวนํามาปรับปรุง
แกไข
- จัดประชุมชี้แจงทําความ
เขาใจและแจงใหหนวยงาน
ตาง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ
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ที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
และเพื่อใหบุคลากรตาง ๆ
มีความเขาใจตรงกัน และ
ใหทุกหนวยงานตรวจสอบ
การขอตั้งงบประมาณให
เปนไปตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น
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46. การติดตามประเมินผล
การใชจายเงิน ตรวจสอบ
การเบิกจายงบประมาณ เงินรายได
ของสถานศึกษาในสังกัด
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการติดตามประเมินผลการ
ใชจายเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนฯใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- เพื่อใหการบริหารจัดการ
ดานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถานศึกษาในสังกัดเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามแผนงานและงบประมาณที่กาํ หนด
ไวในแผนพัฒนา
- เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการพัสดุ
การเงินและการบัญชีของโรงเรียน

- หนวยงานที่ไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนฯ
รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานและการใช
จายเงินของปงบประมาณ
ที่ผานมาลาชาหรือบาง
โครงการไมไดรายงานผล
การดําเนินงาน
- กิจกรรมงานดาน
การเงินและการพัสดุของ
โรงเรียนพบวาบุคลากร
บางโรงเรียนยังขาด
ความรูความชํานาญ
และมีความรูเทาที่ควร
ในการปฏิบัติงานการเงิน
และดานการพัสดุอาจเกิด
ความผิดพลาดจาก
ความรูเทาไมถึงการณได

- การพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ เปนไปตามหนังสือ
สั่งการของกระทรวง
มหาดไทยเกี่ยวกับ
หลักเกณฑการตั้ง
งบประมาณและการใชจาย
งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- กําชับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบใหปฏิบัติตาม
ระเบียบหากเกิดความ
เสียหายอาจมีโทษ
ตามพระราชบัญญัตวิ ินัย
การเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561
- จัดใหมีการอบรมชี้แจง
แกเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายปฏิบัตงิ าน

- พบวางานการบริหาร
จัดการดานการเงิน
การบัญชีและการพัสดุ
ของสถานศึกษา
ในสังกัดการเงิน
และการพัสดุยงั มี
ขอผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในบาง
ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน ทีต่ อง
ปรับปรุงบริหาร
ความเสี่ยงเพิ่มเติม
- ติดตามผลการ
ดําเนินงาน/การใช
จายเงินและผลการ
แกไขอุปสรรคตางๆ
รวมทั้งความสม่าํ เสมอ
ถูกตองทันเวลาของ
รายงานการใชจายเงิน

- หนวยงานที่ไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณหมวด
เงินอุดหนุน รายงานสรุปผล
การดําเนินงานและการใช
จายเงินของปงบประมาณที่
ผานมาลาชาหรือบาง
โครงการไมไดรายงานผล
การดําเนินงาน
- งานการเบิกจายเงินของ
สถานศึกษาการบันทึกบัญชี
และงานพัสดุที่ยงั พบวามี
ขอผิดพลาดอาจทําให
การเบิกจายเปนไปอยาง
ไมถูกตองครบถวนตาม
ระเบียบที่เกี่ยวของและเมื่อ
สิ้นปงบประมาณอาจทําให
รายงานการเงินประจําป
ผิดพลาดได สาเหตุเนื่องจาก
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านบางคน
มีความรูไมตรงกับสายงาน

- กําหนดใหหนวยงาน
- อบจ.ลําพูน
ที่ไดรับสนับสนุน
- ทม.ลําพูน
งบประมาณดําเนินการ
รายงานสรุปผลการใชจา ย
งบประมาณโครงการ
ภายใน 30 วัน นับแต
โครงการแลวเสร็จ หรือ
หากเปนโครงการที่
ดําเนินการตลอด
ปงบประมาณ เชน
โครงการอาหารกลางวัน
ใหรายงานหลังสิ้น
ปงบประมาณ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
โครงการที่หนวยงานอื่น
ขอรับเงินอุดหนุน
- มอบหมายเจาหนาที่ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดานการศึกษาฯและจัดทํา
ขอมูลใหเปนรูปธรรมสามารถ
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ในสังกัดถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
และแนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับ
ดานการพัสดุการเงินและบัญชี
ใหการจัดซื้อ/การจายเงินเปนไป
ดวยความรวดเร็วถูกตองตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด
- เพื่อใหการเบิกจายในสถานศึกษา
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕62

- การจัดทําโครงการของ
สถานศึกษาเขียนเหตุผล
และวัตถุประสงคไมตรง
ตามโครงการจึงทําใหตอง
ทําการแกไขจึงเกิดความ
ลาชาในการจัดทําฎีกาการ
ใชจายเงินในโครงการ
- การเบิกจายไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค คือการเบิก
จายเงินไมถูกตองการ
บันทึกทะเบียนไมครบถวน
และไมเปนปจจุบัน
- การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
การใชเงินพบวาผลการ
ดําเนินการบางโรงเรียนไม
มีการตรวจสอบและ
รายงานอยางเปนระบบ
เนื่องจากขาดการเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ

ดานการเงินการบัญชีและ
พัสดุของโรงเรียน
- ผูบังคับบัญชากําหนด
แนวทางปฏิบัตงิ านประจําป
และกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบความถูกตอง
ของรายงานการรับ – จาย
เงินประจําป และรายงาน
พัสดุประจําปที่ตองรายงาน
ผูบริหารประจําป สําเนา
สง สตง. ตามระเบียบ
ที่กําหนดไวใหหัวหนา
สถานศึกษาของแตละแหง
รายงานความตองการ
ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานใหผูบริหารทราบ
เพื่อจะไดกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการเพื่อ
หาแนวทางการแกไขปญหา
ของสถานศึกษา ตอไป

- หัวหนาสถานศึกษา
ควรมีการตรวจสอบ
ทบทวนการปฏิบตั งิ าน
ของเจาหนาที่การเงิน
เปนระยะๆ และ
ตอเนื่องหรือทั้งระบบ
การปฏิบัติงาน
- กําหนดแผนการ
ตรวจสอบติดตามการ
ใชจายงบประมาณ ใน
การจัดซื้อจัดหา เพื่อ
ปองกันความผิดพลาด
และความเสียหาย
พื้นฐานที่เกี่ยวของเพื่อ
กําหนดเปาหมายและ
ผลผลิตมีการกําหนด
ปฏิทินปฏิบัติงานและ
แนวทางในการจัดทํา
ตามโครงการในแตละ
ครั้งใหมีความชัดเจน

และไมชาํ นาญในการจัดทํา
รายงานทางการเงินและ
ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจาง
- การเก็บเอกสารทางการเงิน
บางโรงเรียนยังไมเปนระบบ
ถูกตองตามหมวดหมูในการ
คนหาเอกสาร
- การเบิกจายเงินงบประมาณ
ยังไมสามารถดําเนินการได
ครบถวนตามกําหนดเวลา
- ครูและบุคลากรไมมกี าร
กําหนดแผนความตองการใช
พัสดุเพื่อการเรียนการสอนทํา
ใหฝายจัดหาพัสดุเกิดความ
ยุงยากในการทํางาน
- การจัดทํางบการเงินเมื่อสิ้น
ปงบประมาณมีบางโรงเรียนที่
ไมสามารถปดงบการเงินไดจึง
ทําใหใชจายเงินสะสมไมได
ตามระเบียบฯ

ประเมินผลได
- ประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไดแก กองการศึกษา
กองวิชาการ และแผนงานและ
กองการคลังเพื่อนํามาพิจารณา
การศึกษาทั้งงานดานแผนฯ
และงบประมาณทีต่ อ งใชใน
แตละปปฏิบตั ิงานในสวน
โดยตรงเพื่อใหงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิง่ ขึน้
- ทบทวนถึงปญหาที่เกิดขึน้ ใน
รอบปที่ผา นมาเพื่อนํามาเปน
แนวคิดในการแกไขงานที่
กําลังดําเนินการในปจจุบนั
ตอไป
- ใหมีการตรวจสอบการ
ประเมินผลและรายงานการใช
เงินและผลดําเนินงานใหเปน
ระบบ

-42(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทําใหการปดงบการเงินของ
บางโรงเรียนชวงสิ้นป
งบประมาณเกิดการลาชา
หรือปดงบการเงินไมได
- ไมมีการวางแผนการ
ทํางานโดยเฉพาะแผนการ
จัดซื้อจัดจางและแผนการ
ใชจายเงินรวมถึงการ
จัดลําดับความสําคัญของ
งาน/โครงการที่ขอตั้ง
งบประมาณไมชัดเจนทําให
เกิดความลาชาจึงทําให
การเบิกจายเงินลาชา
ตามไปดวย
- การปฏิบัติงานเบิกจาย
ของเจาหนาที่งานการเงิน
ไมสามารถเบิกจาย
ใหเปนไปตามแผนที่
กําหนดไว และเจาหนาที่
การเงินบางโรงเรียน

- ตรวจสอบการจัดทํา
ทะเบียนคุมรายจาย
อยางสม่ําเสมอ และการ
จัดทําฎีกาการเบิกจาย
งบประมาณใหการเงิน
กองการศึกษา และ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
เปนผูตรวจสอบความ
ถูกตองกอนการอนุมัติ
เบิกจาย
- พัฒนาครูใหมีทักษะ
ในดานการเงินบัญชี และ
พัสดุ โดยใหครูเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให
สามารถปฏิบัติหนาที่ได
อยางถูกตองตามระเบียบ
- จัดหาคูมือระเบียบ
กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน
บัญชีและพัสดุเพื่อใชเปน
คูมือในการปฏิบัติงาน

- ใหมีการวางแผนการทํางาน
โดยเฉพาะแผนการจัดซื้อจัด
จางและแผนการใชจายเงิน
และกําชับใหเจาหนาที่งาน
การเงินเบิกจายใหเปนไปตาม
แผนโดยใหจดั ตารางการ
ปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่
การเงินใหสัมพันธกับภาระ
งานสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพ
- แจงทุกโรงเรียนใหมีระบบ
การควบคุมและบันทึกบัญชี
ใหรัดกุมและเปนปจจุบนั และ
กําชับเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบ
ตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารทุกครั้งกอนที่จะสง
มาเบิกจายและจัดทํา
รายงานใหถูกตองครบถวน
จัดสงใหตรงเวลา
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ลาออกบอยทําใหงานที่ทํา
ไมตอเนื่อง และบางครั้ง
ใหครูมาปฏิบัติหนาที่แทน
เจาหนาที่การเงินซึง่ ไมมี
ทักษะและความชํานาญ
เพียงพอ และไมมีเวลา
ปฏิบัติงานเต็มที่เนื่องจาก
ตองจัดการเรียนการสอน
ดวย

- กรณีมีปญหาหรือขอสงสัย
ใหขอความชวยเหลือหรือ
คําแนะนําจากเจาหนาที่
กองการศึกษา/เจาหนาที่
กองคลังและหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน
- มีการควบคุมกํากับ
ติดตามโดยผูบริหาร
สถานศึกษา
- กําหนดแผนการตรวจสอบ
ติดตามการใชจา ย
งบประมาณการจัดซื้อจัดหา
ใหชัดเจนเพื่อปองกันความ
ผิดพลาดและความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
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47. การบริหารแผนงานและ
งบประมาณของสถานศึกษา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
เปนไปตามระเบียบและสอดคลอง
กับความตองการของโรงเรียน
- เพื่อใหการใชคาสาธารณูปโภคของ
โรงเรียนลดลง
- เพื่อใหวิทยาลัย ชุมชน สถาน
ประกอบการ ผูปกครอง ไดมสี วน
รวมในการดําเนินงานดาน
งบประมาณ
- เพื่อใหระบบงานการเงินและพัสดุ
ดําเนินการดวยความเรียบรอย
โปรงใส

- การควบคุมการใชจาย
ดานสาธารณูปโภค
- การเบิกจายไมตรงตาม
แผนที่วางไว
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา ยังขาด
ความรูความเขาใจใน
บริบท
- การดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุ เกิดความลาชา
- ขาดการประชาสัมพันธ
และการรับความรวมมือ
จากสถานประกอบการ
ชุมชน

- จัดระบบควบคุมภายใน
- ดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณทุกอยางโดย
คณะกรรมการ
- มี ก ารประเมิ น โครงการ
เปนระยะอยางสม่ําเสมอ
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ
ใชจายงบประมาณ
- ใหครูไดอบรม ศึกษาดูงาน
ดานระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการจัดการพัสดุ
การจัดการงบประมาณ
- จัดใหมีการประชาสัมพันธ
งานอยางหลากหลาย และ
สม่ําเสมอ อยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง

- ความเสี่ยงลดลง
เพราะระบบงาน
การเงินและพัสดุของ
โรงเรียนมีการควบคุม
ใหเปนปจจุบนั และ
ดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย
โปรงใส โดยใช
หลักธรรมมาภิบาล
- การดําเนินการได
ผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการภาคี
4 ฝาย และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการ
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินโครงการให
ผูปกครองและผูมีสว น
เกี่ยวของไดรับทราบ

- การควบคุมการใชจายดาน
สาธารณู ป โภคยั ง ไม บ รรลุ
วัตถุประสงคเทาที่ควร
- ครูมีภาระงานมาก ไม
สามารถดําเนินโครงการตาม
แผนที่กําหนด
- การจัดสรรเงินไตรมาส
ยังไมตรงตามเวลาที่กาํ หนด
ตลอดจนจํานวนยอดเงิน
ไมตรงตามโครงการที่
กําหนด

- แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการใช
จายงบประมาณทุก
โครงการ
- รณรงคการประหยัด
พลังงาน
- เปดปดไฟ ใหเปนเวลา
- สงเสริมใหครูไดอบรม
ศึกษาดูงาน ดานระเบียบ
ที่เกี่ยวของในการจัดการ
พัสดุ การจัดการ
งบประมาณงานแผนงาน
- ใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการ
- มีการประชาสัมพันธ
อยางหลากหลาย และ
สม่ําเสมอ อยางนอย

- อบจ.ลําพูน
- ทม.ลําพูน
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- ระบบงานการเงิน
และพัสดุเปนไปดวย
ความเรียบรอยโปรงใส

เดือนละ 1 ครั้ง
- จัดระบบควบคุมภายใน
- ดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณทุกอยาง
โดยผานคณะกรรมการ
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48. การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยรายได
และการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒562
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการใชงบประมาณดาน
การศึกษา ตามระเบียบเงินรายได
สถานศึกษา สอดคลองกับรายหัว
เด็กนักเรียน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชจา ย
งบประมาณตามระเบียบฯ
- เพื่อใชจายงบประมาณใหคุมคา
และเกิดประโยชนตอใชจา ย
งบประมาณทั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
และเงินอุดหนุนทั่วไป

- การใชจายงบประมาณ
ที่ไมสมดุลกับการ
ประมาณการรายรับ
- จํานวนเด็กมีความ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา
ไมสัมพันธงบประมาณ
จัดสรรที่อางอิงขอมูล
จํานวนเด็ก ณ วันที่ 10
มิถุนายน ของทุกป

- แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวย
รายไดและการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖๒
- ตรวจสอบขอมูลจํานวน
เด็กทั้งที่มีอยูจริงเทียบกับ
สารสนเทศทางการศึกษา
CCIS, SIS
- การใชจายเงินรายได
สถานศึกษาปฏิบัตติ าม
ระเบียบงบประมาณ และ
เงินรายไดสถานศึกษาอยาง
เครงครัด

- จัดทําบัญชีเงิน
รายไดสถานศึกษา
- การจัดทํารายงาน
งบการเงินเปนประจํา
ทุกป และมีการ
รายงานผูบงั คับบัญชา
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

- การใชจายงบประมาณทีไ่ ม
สมดุลกับการประมาณการ
รายรับ
- จํานวนเด็กมีความ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา
ไมสัมพันธงบประมาณ
จัดสรรที่อางอิงขอมูลจํานวน
เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ของทุกป

- ทต.ทากาศ
- มีการควบคุมงบประมาณ
แยกงบประมาณใชจา ย
ใหชัดเจนระหวาง
เงินอุดหนุนทั่วไปที่กาํ หนด
วัตถุประสงค และ
งบประมาณเงินอุดหนุน
ทั่วไป
- ตรวจสอบขอมูลเด็กเปน
ประจํา และมีการรายงาน
ขอมูลเด็กเปนประจํา
ทุกเดือน
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49. ระบบการเงิ น และพั ส ดุ ข อง
สถานศึกษา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดาน
งบประมาณมีความเปนอิสระ
คลองตัวโปรงใสตรวจสอบได
- เพื่อใหมีการจัดระบบบริหารจัดการ
งานการเงินและงบประมาณเปน
ระบบ ถูกตองมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- เพื่อใหมีการบันทึกบัญชีการเงิน
เปนปจจุบัน

- ตูเก็บเอกสารไม
เพียงพอ
- การจัดสรรงบประมาณ
ลาชา
- งบประมาณทีไ่ ดรับนอย
- กองการศึกษาขาด
แคลนบุคลากรทีม่ ีความรู
ดานการเงินและพัสดุ
โดยตรง
- เจาหนาที่การเงิน และ
พัสดุขาดความรู
ความเขาใจในระบบบัญชี
การเงินและพัสดุ
- ขาดระบบการ
ตรวจสอบหลักฐานบัญชี

- จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ
- จัดทําระบบบัญชี
ใหเปนปจจุบนั
- จัดซื้อจัดจางเมื่อไดรับ
อนุมัติประจํางวดเทานั้น
- กําหนดเจาหนาที่การเงิน
รับผิดชอบโดยตรง
- ครูที่ไดรับมอบหมาย
ดานการเงินและพัสดุ
- ประสานงานกับกองคลัง
เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
พัสดุ การเงินและบัญชี
ถูกตองตามระเบียบ และ
เกิดประสิทธิภาพ

- ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
อยางสม่ําเสมอ
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
เดือนละ 1 ครั้ง
- มีการอบรม
เจาหนาที่การเงิน และ
พัสดุใหเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทําใหความเสี่ยงลดลง
- ผูบริหารสถานศึกษา
ติดตามการดําเนินงาน
ในระหวางการ
ปฏิบัติงานพบวา
ไดมีการเบิกจาย
งบประมาณตาม
แผนงาน/โครงการ
ที่กําหนดไว และมีการ
จัดทําบัญชีใหเปน

- ผูรับผิดชอบขาดทักษะ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
งานบริหารงานบัญชี และ
การเงิน
- เอกสารที่เกี่ยวของ
เปลี่ยนแปลงนอย
- การติดตอประสานงาน
ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ระยะทางไกล
- เจาหนาที่การเงินและพัสดุ
ขาดความรูความเขาใจ
ในระบบบัญชีการเงิน
และพัสดุ
- ขาดแคลนบุคลากร
ที่จบการเงินและพัสดุ
โดยตรง
- ขาดระบบการตรวจสอบ
หลักฐานบัญชี

- อบจ.ลําพูน
- อบต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.ประตูปา
- จัดอบรมสัมมนาหรือ
ศึกษาดูงานการจัดทําบัญชี - ทต.บาน
กลาง
ตาง ๆ เกี่ยวกับการเงิน
- ทต.บานแปน
และสรรหาบุคคลที่มี
ความรูและมีเวลาเพียงพอ - ทต.อุโมงค
- จัดสรรงบประมาณซื้อตู - ทต.บานธิ
- อบต.หวย
เก็บเอกสาร
- เจาหนาทีก่ ารเงินและพัสดุ ยาบ
เขาศึกษา ไดรบั การอบรม
เกี่ยวกับเรื่องระเบียบการเงิน
และพัสดุอยางสม่าํ เสมอ
- จัดทําระบบการใชเงินทุก
ประเภท
- ปรับแผนการใชจายเงินให
ตรงแผนงาน โครงการ
สถานศึกษาที่กาํ หนดและ
เบิกจายตามแผน
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- ออกคําสั่งมอบหมายงาน
ที่ชัดเจนครอบคลุมงาน
พัสดุ การเงินและบัญชี
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และมีการจัดสงบุคลากร
เขารับการฝกอบรม
เพิ่มเติม มีการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชาเบื้องตนเปน
ระยะ และใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
- การบันทึกบัญชีพสั ดุ
- คําสั่งการแบงงาน และ
- สอบทานการ
- บัญชีพสั ดุและทรัพยสิน
- จัดสงเจาหนาที่
และทรัพยสนิ ในระบบ
การมอบหมายหนาที่ความ ปฏิบัติงานใหเปนไป ในระบบบันทึกบัญชี
ผูรับผิดชอบเขารับการ
บันทึกบัญชี (e-LAAS)
รับผิดชอบภายในงานพัสดุ ตามระเบียบ หนังสือ (e-LAAS) ไมถูกตองสงผลให ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไมเปนปจจุบนั
และทรัพยสนิ
สั่งการและกฎหมาย เมื่อสิ้นปงบประมาณ
อยางตอเนื่อง
- เจาหนาที่ในการบันทึก - จัดสงเจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ าน ที่เกี่ยวของอยาง
ไมสามารถปดงบประมาณ - มอบหมายใหเจาหนาที่
ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน เขารับการอบรมเพื่อพัฒนา เครงครัด
ในระบบบันทึกบัญชี
บันทึกขอมูลทะเบียน
ในระบบบันทึกบัญชี
ศักยภาพการเรียนรู และ
- แบบสอบถามปญหา (e-LAAS) ได
ทรัพยสินในระบบบันทึก
(e-LAAS) ไมใชคนเดียวกัน การปฏิบัติงานดานการบันทึก และอุปสรรคในการ - เมื่อปดระบบฯ ไมไดจงึ
บัญชี (e-LAAS) เปน

- ทม.ลําพูน
- ทต.ทากาศ
เหนือ
- ทต.ทาทุง
หลวง
- อบต.ทาแม
ลอบ
- ทต.บานธิ

ปจจุบนั
- ผูตรวจสอบภายใน
ไดทําการตรวจสอบ
งบประมาณของ
สถานศึกษาพบวามี
การใชจายตาม
แผนงานที่วางไว

50. การบันทึกขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินในระบบบัญชีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)
วัตถุประสงค
- เพื่อใหบัญชีพัสดุและทรัพยสิน
มีความถูกตอง พัสดุคงเหลือมีตัวตน
อยูตรงตามบัญชี
- เพื่อปองกันทรัพยสินของทาง
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ราชการสูญหาย
- เพื่อใหการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
(e-LAAS) เปนไปดวยความเรียบรอย
- เพื่อใหการบริหารพัสดุเปนไป
ดวยความเรียบรอย

ทําใหเกิดความเขาใจ
ไมตรงกันสงผลใหเกิด
ขอบกพรองใน
การบันทึกบัญชี
- ไมเปนไปตามระเบียบ
และขอกฎหมายตลอดจน
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- การบันทึกรายการ
ทรัพยสินในระบบ
ทะเบียนทรัพยสินไมครบ
ตามจํานวน

ขอมูลทะเบียนทรัพยสิน
ในระบบบัญชี (e-LAAS)
อยางตอเนื่อง
- ถือปฏิบัติพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซื้อและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

บันทึกขอมูลทะเบียน สงผลใหไมสามารถเปด
ทรัพยสินในระบบ
ระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS)
บันทึกบัญชี
ในปงบประมาณถัดไปได
(e-LAAS
- รายงานผลการ
บันทึกขอมูลทะเบียน
ทรัพยสินในระบบ
บันทึกบัญชี
(e-LAAS) ใหผูบริหาร
ไดทราบ

คนเดียวกันกับผูรับผิดชอบ
งานตรวจคุมและตรวจสอบ
ทรัพยสิน
- หัวหนาพัสดุกํากับดูแล
การปฏิบัติงานอยางใกลชิด

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจสนับสนุน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. พัสดุมีปริมาณมาก
อาจตองใชเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสาร
2. บุคลากรไมเขาใจการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุ
3. ขาดเจาหนาที่พสั ดุ
โดยตําแหนง ซึง่ การที่จะ
มอบหมายใหเจาหนาที่
อื่นมาทํางานดานพัสดุ
อาจตองใชเวลาใน
การศึกษาระเบียบ
ขอกฎหมาย เปนอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน
4. การปฏิบัติงานของ
อัตราจางยังไมมี
แผนปฏิบัติงานหรือ

- จัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน
ดานพัสดุ ครุภัณฑ แบบครบ
วงจรและใหความรูแก
ผูรับผิดชอบในการรวบรวม
จัดทํา เอกสารหลักฐานสงให
เจาหนาที่ทนั เวลา
- หัวหนาฝายบริหารหรือผูที่
เคยปฏิบัติงานดานพัสดุให
ความรูแกเจาหนาที่ผชู วย
ปฏิบัติงานพัสดุจนกวาจะมี
การบรรจุ แตงตั้ง เจาหนาที่
พัสดุโดยตําแหนง
- ฝายบริหารตองจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนางานของอัตราจาง
แตละตําแหนงใหชัดเจนเพื่อใช

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

เจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ านอาจมี
ความรูในการปฏิบัตงิ านไม
มากเทาเจาหนาที่พัสดุโดย
ตําแหนงเฉพาะ

ดานการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุ
51. งานพัสดุ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการบริหารจัดการดานพัสดุ
ครุภัณฑ เปนไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ศึกษาขอระเบียบ สํานักงาน
กฎหมายการปฏิบัติงานเพิ่ม วัฒนธรรม
มากขึ้น
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เจาหนาที่มีจาํ นวนนอย และ 1. ใหเจาหนาที่ไดรับการ
มีภาระงานหลากหลาย
ฝกอบรมและศึกษาดวย
ตนเอง กอนลงมือปฏิบัติ
2. สรางเครือขายกับ
หนวยงานที่กํากับดูแลดาน
พัสดุ อาทิ สํานักงานคลัง
จังหวัด และ นตส. เพื่อขอ
คําแนะนําในการปฏิบัตงิ าน
เปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่กําหนด
สามารถขจัดความ เจาหนาที่ผปู ฏิบัตยิ ังขาด
- สงใหเจาหนาที่อบรม
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต ความชํานาญในการ
พัสดุ
ยังไมเพียงพอ
ปฏิบัติงานพัสดุ
- ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

ส.ปชส.ลําพูน

แผนพัฒนางานที่ชัดเจน กํากับ ดูแล การทํางานของ
เพื่อใชควบคุมการทํางาน อัตราจาง
ของอัตราจาง
52. การจัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจางในเงินงบดําเนินงาน
ตามภารกิจพื้นฐาน
และเงินงบดําเนินงานตามโครงการ

มีความผิดพลาดใน
ขั้นตอนหรือวิธีการ
ดานพัสดุ กรณีที่ไดรับ
งบประมาณในจํานวน
มาก

สงเสริมใหเจาหนาที่เขารับ การควบคุมที่มีอยู
การอบรมและรับฟงคําชี้แจง สามารถขจัดความ
จากหนวยงานที่จัดอบรม
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

53. การบริหารงานพัสดุ
วัตถุประสงค
- เพื่อควบคุมการบริหารพัสดุ
ครุภัณฑภายในหนวยงานใหถูกตอง
ตามระเบียบฯ การจัดหาพัสดุให
สอดคลอง และเพียงพอกับความ
ตองการรวมทั้งการจัดซื้อจัดจางให
ถูกตองตามระเบียบฯ

กฎระเบียบออกมาใหมทํา จัดทําแผนการสรางความรู
ใหเจาหนาที่ตามไมทัน
ความเขาใจแกเจาหนาที่

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

54. งานพัสดุและทะเบียนคุม
ทรัพยสิน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและ
วิธีการที่กรมราชทัณฑ และ
กระทรวงการคลังกําหนด โดยใหมี
ขั้นตอนการดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนคุมทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน และสามารถตรวจสอบได

การสับเปลี่ยนหนาที่ของ
เจาหนาที่ ทําใหการ
ปฏิบัติงานดานการพัสดุ
และทะเบียนคุมทรัพยสนิ
ไมตอเนื่อง

จัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน
การควบคุมที่มีอยู
ดานการพัสดุ การเงิน การ สามารถขจัดความ
บัญชี กําชับการปฏิบัติหนาที่ เสี่ยงไดอยางพอเพียง
ใหเปนไปตามระเบียบ

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

55. ดานการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุ
- การบริหารยานพาหนะและขนสง
เพื่อใหเพียงพอสําหรับภารกิจงาน
และปริมาณงาน สามารถปฏิบตั งิ าน
ไดทันตามกําหนดเวลา

พนักงานขับรถยนตไม
เพียงพอตอภารกิจตอง
ออกปฏิบัติงานในพื้นที่
อยูไกลจากสํานักงาน
สงผลใหปฏิบัติงานแลว
เสร็จลาชากวาแผนงานที่
กําหนดไว

กรณีจําเปนเรงดวน
มอบหมายใหเจาหนาที่ผูซึ่ง
ไดรับอนุญาตขับรถยนต
ทําหนาที่ขับรถยนตเปนการ
ชั่วคราว กรณีที่พนักงาน
ขับรถยนตออกปฏิบัติงาน
ในพื้นที่แลวทุกนาย

-

-

สํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลําพูน

สามารถลดความ
เสี่ยงไดอยาง
เหมาะสมเพียงพอ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. ขั้นตอนการดําเนินงาน
ดานการจัดซื้อจัดจางจาง
ตามระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มีหลาย
ขั้นตอนและสลับซับซอน
อาจทําใหการปฏิบตั ไิ ม
เปนไปตามระเบียบฯ
2. ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ่งตองเรงรัด
ดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายรัฐบาล ทําใหการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุทงั้
การจัดซื้อจัดจางงาน และ
การซอมบํารุงตองเรง
ดําเนินการ ซึ่งอาจเปน
เหตุทําใหเกิดความ
ผิดพลาดตามพ.ร.บ. การ
จัดซื้อ และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. สงบุคลากรที่รับผิดชอบ
และมีสวนเกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจางเขารับการอบรม
ตามหลักสูตร ของหนวยงาน
ตนสังกัด หรือจังหวัดเปนผู
จัดอบรม
2. หารือแนวทางการ
ดําเนินงานกับตรวจสอบ
ภายในของจังหวัดและคลัง
จังหวัด
3. จัดทําแนวทางขั้นตอน
ปฏิบัติ และแบบฟอรมให
ชัดเจน และประชุมชี้แจง
แนวทางปฏิบัตติ ามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ใหแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
4. วางแผนและดําเนินการ
ตามแผน และกํากับติดตาม
เปนรายเดือนตามแบบ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

เจาหนาที่และ คกก.
อาจขาดความเขาใจในแนว
ทางการดําเนินการตาม
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ

56. การจัดซื้อ จัดจางตาม
พ.ร.บ. การจัดซื้อ และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
พ.ศ. 2560

1. สงบุคลากรที่รับผิดชอบ สํานักงาน
และมีสวนเกี่ยวของกับการ อุตสาหกรรม
จัดซื้อจัดจางเขารับการ
จังหวัดลําพูน
อบรมตามหลักสูตร ของ
หนวยงานตนสังกัด หรือ
จังหวัดเปนผูจัดอบรม
2. หารือแนวทางการ
ดําเนินงานกับตรวจสอบ
ภายในของจังหวัดและคลัง
จังหวัด
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

และระเบียบกระทรวง
การคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ
พ.ศ. 2560

รายงาน สขร.1 และ
แตงตั้งคณะทํางาน
ผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามภารกิจที่เกี่ยวของ

- เจาหนาที่หรือบุคลากร
ในหนวยงานยังไมเขาใจ
ในระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เจาหนาที่ผปู ฏิบัตยิ ังไม
ชํานาญงานและยังไมแมน
ในระเบียบ หรือหนังสือ
สั่งการตาง ๆ

1. แตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในแตละ
โครงการ เพื่องานจัดซื้อ
จัดจางเปนไปตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจาง
2. มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ และผูตรวจ
ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อตรวจสอบ ใหเปนไปตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
3. มีการจัดทําทะเบียน
หนังสือคุมการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ

57. งานจัดซื้อจัดจาง ตามภารกิจ
ของเงินงบประมาณและกองทุน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนของ
โครงการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการดําเนินโครงการ ตามแผนที่
ไดกําหนดไว

การควบคุมภายใน
สามารถลดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

- เจาหนาที่จัดทําเอกสาร
พัสดุ งานจัดซื้อจัดจางยังไม
มีความชํานาญงาน
- การซื้อจางมีการ
ปรับเปลี่ยนแผน

มีการติดตาม และรายงาน สํานักงาน
ผลการจัดซื้อจัดจางให
พลังงาน
เจาหนาที่ผูควบคุมทราบ จังหวัดลําพูน
เพื่อใหเปนอยูในระยะเวลา
ระเบียบขอบังคับ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

58. การคืนเงินประกันสัญญา

คืนเงินไมทนั ตามกําหนด
ระยะเวลา

วางแผนการทํางานให
ทันเวลากอนหมดอายุความ

มีการควบคุมภายใน
ระดับหนึ่ง แตยังไม
เพียงพอ

คืนเงินไมทนั ตามกําหนด
ระยะเวลา

จัดทําสมุดควบคุมรายการ
และกําหนดการคืนเงิน
ประกันสัญญา

สํานักงาน
จังหวัดลําพูน

59. ดานการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุ
วัตถุประสงค
เพื่อใหเจาหนาที่พัสดุมีการ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

- บุคลากรผูป ฏิบัติงานมี
ความรูไมเพียงพอและ
ปริมาณงานไมสอดคลอง
กับอัตรากําลัง
- มีขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด
ความรูความเขาใจ

แตงตั้งเจาหนาที่ผูมีความรู
ความสามารถ เพื่อปฏิบัติ
งานดานพัสดุ

การควบคุมภายในที่
มีอยูสามารถลด
ความเสี่ยงไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอ

ยังขาดบุคลากรผูปฏิบัติงาน แตงตั้งเจาหนาที่ผูมีความรู สํานักงานคุม
ดานพัสดุโดยตรง
ความสามารถเพื่อ
ประพฤติ
ปฏิบัติงานดานพัสดุ
จังหวัดลําพูน

60. ดานการพัสดุ และทรัพยสนิ
วัตถุประสงค
เพื่อใหงานการเงิน การจัดซื้อจัดจาง
ถูกตองตามระเบียบ ตรงตามความ
ตองการทันเวลา มีการใชเงินอยาง
คุมคา เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ

1. เจาหนาที่ยังลําดับ
ความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุตาม
พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจางและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ไมถูกตอง
2. เจาหนาที่การเงิน
บรรจุใหม

1. จัดประชุม/อบรม ดาน
การควบคุมที่มีอยู
พัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ สามารถขจัดความ
จัดจางและการบริหารงาน เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบที่เกี่ยวของ
2. สงเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงาน
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารงานพัสดุภาครัฐ

-

-

สํานักงาน
ประมงจังหวัด
ลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรมการควบคุม
ภายในสามารถลด
ความเสี่ยงไดอยาง
เพียงพอ

-

-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัดลําพูน

พ.ศ. 2560 และระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
61. ดานการพัสดุ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ปฏิบัติถูกตอง ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
- เพื่อใหการดําเนินการจัดหาพัสดุ
เปนไปตามขั้นตอนกระบวนการ
จัดหา โดยความถูกตอง รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ

1. เจาหนาที่ยังมีความรู
ความเขาใจไมเพียงพอ
เกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวของ
2. ความไมเสถียรของ
ระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต

1. สงเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงาน
เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบที่
เกี่ยวของ
2. ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตที่
มีความเร็วสูงและอุปกรณที่
รองรับระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ

-57(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

62. งานบริหารดานพัสดุ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการดานพัสดุ
เปนไปอยางเรียบรอย ถูกตองตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบขอกฎหมาย
ของพัสดุมีหลายฉบับ
บางครั้งเจาหนาที่พสั ดุ
เกิดความสับสน
- ระบบ Internet เปน
ปจจัยสําคัญในการเขาสู
ระบบ (e-GP) ในบางครั้ง
อาจสงผลใหบันทึกขอมูล
ลาชา

- ศึกษา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 อยางละเอียด
และสงเจาหนาที่ดา นพัสดุ
อบรมเพิ่มความรูความ
ชํานาญอยางตอเนื่อง
- สงเจาหนาที่พัสดุไปอบรม
เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจาง
ผานระบบ (e-GP)
- กําหนดใหมีการจัดทํา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง
อยางตอเนื่อง
กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับ
กฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับอยางถูกตองและ
รวดเร็ว

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

อาจลาชา/ไมครบถวน
ตามขั้นตอนกระบวนการ
ของ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560

63. การจัดซื้อจัดจาง
บุคลากรนอยทําใหการ
การจัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.
ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ระยะเวลาที่กาํ หนด
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

การควบคุมที่มีอยู
บุคลากรนอยทําใหการ
ประเมินแลวเพียงพอ ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระดับหนึ่ง แตยังไม ระยะเวลาที่กาํ หนด
บรรลุวัตถุประสงค

ศึกษา พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง สํานักงานสถิติ
และการบริหารพัสดุภาครัฐ จังหวัดลําพูน
พ.ศ.2560 ซึ่งเปนฉบับ
ใหม อยางละเอียดและได
สงเจาหนาที่ดานพัสดุ
อบรมเพิ่มความรูความ
ชํานาญอยางตอเนื่องเปน
ประจําทุกป

1. กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับ
กฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับ อยางถูกตอง
และเปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนด
2. กําชับใหเจาหนาที่
ศึกษา พรบ. ระเบียบ/
ขอกฎหมาย อยางตอเนื่อง

สํานักงานการ
ทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัด
ลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

64. ดานงานจัดซื้อจัดจางและพัสดุ
วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหมีการจัดทํา ควบคุม
การรับ - การจายวัสดุ ครุภัณฑ
การดูแลรักษาครุภัณฑ และการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป
3.2 เพื่อใหการบริหารพัสดุ
เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และหนังสือสั่งการและ
มติคณะรัฐมนตรี

เจาหนาที่ทปี่ ฏิบัตงิ าน
จัดซื้อจัดจางและบริหาร
พัสดุยังขาดประสบการณ
และความรูความเขาใจใน
ระเบียบพัสดุฯ

1. ขอรับการสนับสนุน
บุคลากรดานการจัดซื้อ
จัดจางและบริหารพัสดุ
ทดแทนคนเดิม
2. ใหเจาหนาที่ศึกษาหนังสือ
สั่งการ กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู
3. ใหมีการตรวจทานงานให
ถูกตองในแตละระดับ กอน
เสนอหัวหนาสวนราชการ
ลงนาม

การควบคุมภายในที่
มีอยูสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดระดับ
หนึ่งแตยังไมเพียงพอ

เจาหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
ใหรับผิดชอบงานพัสดุ
อาจทําใหงานพัสดุ
เกิดความผิดพลาดเสียหาย
ได ควรตรวจทานงานให
ถูกตองในแตละระดับ
กอนเสนอหัวหนาสวน
ราชการ ลงนาม

3. มีการสอนงาน และมี
การกํากับดูแลจากหัวหนา
กลุมงานพรอมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตอง
ของงานโดยละเอียด
4. สงเสริมใหเจาหนาที่เขา
รับการอบรมและรับฟงคํา
ชี้แจงจากหนวยงานที่จัด
อบรม
สงเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบ
งานจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุเขารับการ
ฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ
ระเบียบพัสดุฯ และการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุอยาง
ตอเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
โครงการระดับจังหวัดได
ชี้แจงเจาหนาที่ระดับอําเภอ
อยางชัดเจน
- เจาหนาที่ฝา ยบริหารสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
- ใหแตงตั้งคณะทํางานให
รับผิดชอบพืน้ ที่กลุมละ
2 อําเภอ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่งแต
ยังไมเพียงพอ

- ไมสามารถดําเนินการ
จัดฝกอบรมเนื่องจาก
สถานการณ Covid-19
- การเบิกจายไมเปนไป
ตามแผน

65. ควบคุมดานการบริหาร
งบประมาณและการพัสดุ
กิจกรรมการบริหารงบประมาณ
- เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล ประหยัดและบรรลุ
เปาหมายของหนวยงาน

มีการเบิกจายลาชา
เนื่องจากเจาหนาที่
ผูปฏิบัติยงั ขาดความ
เชี่ยวชาญในการจัดซื้อ
จัดจางตามระเบียบฯ
การจัดซื้อจัดจาง
พ.ศ. 2560

- ดําเนินการการฝกอบรม สํานักงาน
และการเบิกจายตาม
เกษตรจังหวัด
มาตรการ Covid-19
ลําพูน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
- ปรับความเขาใจเกี่ยวกับ
การเบิกจายงบประมาณ
โดยชี้แจงทําความเขาใจ
กับเจาหนาที่ และให
ความรูกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของเพื่อใหการ
เบิกจายงบประมาณ
บรรลุผล
- เจาหนาที่ฝา ยบริหาร
สรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบที่เกี่ยวของและให
แตงตั้งคณะทํางานให
รับผิดชอบพืน้ ที่กลุมละ
2 อําเภอ
- กําหนดแผนการเบิกจาย
และดําเนินการเบิกจาย
ตามแผน
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ขาดเจาหนาทีพ่ ัสดุ โดย
ตําแหนง การมอบหมาย
ใหเจาหนาที่อื่นมาทํางาน
ดานพัสดุ อาจตองใชเวลา
ในการศึกษาระเบียบ
ขอกฎหมาย เปนอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน

หัวหนาฝายบริหารหรือผูที่
เคยปฏิบัติงานดานพัสดุให
ความรูแกเจาหนาที่ผชู วย
ปฏิบัติงานพัสดุจนกวาจะมี
การบรรจุ แตงตั้งเจาหนาที่
พัสดุโดยตําแหนง

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมสามารถขจัด
ความเสี่ยงไดทั้งหมด

เจาหนาที่ผปู ฏิบัตงิ านอาจมี
ความรูในการปฏิบัตงิ าน
ไมมากเทาเจาหนาที่พสั ดุ
โดยตําแหนงเฉพาะ

66. การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการปฏิบัติงานพัสดุเปนไป
อยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย

เจาหนาที่ศึกษาขอระเบียบ สํานักงาน
กฎหมายการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรม
เพิ่มมากขึ้น
จังหวัดลําพูน
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67. ภารกิจตามแผนเงินกองทุนและ
งบประมาณ
- งานจัดซื้อจัดจาง ตามภารกิจของ
เงินงบประมาณและกองทุน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนของ
โครงการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของการดําเนินโครงการ ตามแผนที่
ไดกําหนดไว

- เจาหนาที่หรือบุคลากร
ในหนวยงานยังไมเขาใจ
ในระเบียบกระทรวง
การคลัง วาดวยการจัดซื้อ
จัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เจาหนาที่ผปู ฏิบัติ
ยังไมชาํ นาญงาน

1. แตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในแตละ
โครงการ เพื่อใหปฏิบัติงาน
จัดซื้อจัดจาง เปนไปตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
2. มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการและผูตรวจรับ
ทุกครั้งที่การจัดซื้อจัดจาง
เพื่อตรวจสอบ ใหเปนไปตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
3. มีการจัดทําทะเบียน
หนังสือคุมการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ

- เจาหนาที่จัดทําเอกสาร
พัสดุงานจัดซื้อจัดจางยังไมมี
ความชํานาญงาน
- การซื้อจางมีการ
ปรับเปลี่ยนแผน

มีการติดตาม และรายงาน
ผลการจัดซื้อจัดจางให
เจาหนาที่ผูควบคุมทราบ
เพื่อใหอยูในกรอบ
ระยะเวลาตามระเบียบ
ขอบังคับ

สํานักงาน
พลังงาน
จังหวัดลําพูน

การควบคุมภายใน
สามารถลดความ
เสี่ยงไดระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ
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68. การเบิกจายวัสดุสาํ นักงาน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการเบิกจายวัสดุสาํ นักงาน
มีความถูกตองและเปนปจจุบนั
- เพื่อควบคุมการเบิกจายใหเพียงพอ
ตอการใชงานและไมเกินความจําเปน
กับบุคลากรในสังกัด
- สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ
ของวัสดุสํานักงานไดงา ยและรวดเร็ว

ไมมีทะเบียนคุมการ
เบิกจายวัสดุสํานักงาน
ทําใหไมสามารถรูยอด
คงเหลือวัสดุที่เปน
ปจจุบนั จึงทําให
มีการเบิกวัสดุมากเกิน
ความจําเปน

- มีคําสั่งแบงงานในกอง
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ
- เจาหนาที่ทไี่ ดรับผิดชอบ
ตรวจนับวัสดุสาํ นักงานและ
เบิกเทาที่จําเปน

- มีคําสั่งมอบหมาย การเบิกจายวัสดุสํานักงาน จัดทําทะเบียนคุมการ
ไมมีทะเบียนคุมการเบิกจาย เบิกจายวัสดุสํานักงาน
งานอยางชัดเจน
- เจาหนาที่ตรวจนับ ที่เปนปจจุบนั
พัสดุคงเหลือทุกครั้ง
กอนที่จะทําการเบิก
แตอยางไรก็ดีหากมี
การจัดทําทะเบียน
คุมการเบิกจายพัสดุ
จะทําใหสามารถ
ตรวจสอบยอด
คงเหลือไดรวดเร็ว
และประหยัดเวลา
มากขึ้น

อบจ.ลําพูน
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เจาของงบประมาณ
ยังขาดความเขาใจ
ในการจัดหาพัสดุครุภัณฑ
ใหถูกตองตามระเบียบ

- มีเจาหนาที่ดูแลอยาง
ใกลชิด
- แตงตั้งเจาหนาที่
เปนทีมงานรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางของแตละ
กองเพื่อใหเกิดความคลองตัว
และชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน
อยางใกลชิด

- เจาหนาที่ทไี่ ดรับการ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจางยังขาดความรู
ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน
- มีระเบียบ ขอสั่งการ
ที่ออกมาใชใหม ๆ

- ศึกษาระเบียบกฎหมาย
ขอสั่งการใหม ๆ เพิ่มเติม
เปนประจํา
- ชี้แจงซักซอมแนวทาง
ในการปฏิบัติใหถูกตอง
ตามระเบียบที่กฎหมาย
กําหนด
- เจาของงบประมาณ
ตรวจสอบในการจัดหา
พัสดุครุภัณฑใหเปนไป
ตามระเบียบ

69. การจัดหาพัสดุครุภัณฑ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ
ถูกตองตามระเบียบ

มีการจัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ โดยใช
ระเบียบ กฎหมาย
กําหนด

อบจ.ลําพูน
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70. งานดานการกําหนด
รายละเอียดและขอกําหนดการจาง
(TOR : Term of Reference)
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ
จัดจาง เปนไปดวยความถูกตองตาม
ระเบียบพัสดุฯ

เจาหนาที่หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งกําหนด
รายละเอียดและ
ขอกําหนดการจาง (TOR
: Term of Reference)
ปฏิบัติงานและมีหนาที่
ความรับผิดชอบ
หลายดาน อาจทําใหเกิด
ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน

เจาหนาที่หรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตัง้ ในสังกัด
สํานักปลัดฯ ตองศึกษา
ความรูดานการกําหนด
รายละเอียดและขอกําหนด
การจางของวัสดุ
และครุภัณฑที่จะตองจัดซื้อ
จัดจางเพื่อจัดสงให
กองพัสดุและทรัพยสนิ จัดหา
ตอไป

เจาหนาที่หรือ
คณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตัง้
กําหนดรายละเอียด
และขอกําหนด
การจาง (TOR)
กําหนดรายละเอียด
คลาดเคลื่อน
ไมชัดเจน และ
ไมครอบคลุม

เจาหนาที่หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งฯ มีหนาที่
ความรับผิดชอบหลายดาน
อาจทําใหเกิดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
เจาหนาที่หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งกําหนด
รายละเอียดฯ ขาดความ
เชี่ยวชาญ และยังไมได
ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวของ
อยางละเอียด จึงอาจเกิด
ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานและมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไข
ระเบียบใหม

- กําชับเจาหนาที่หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งกําหนด
รายละเอียดฯ ใหศึกษา
และปฏิบตั ิใหถูกตอง
ตามระเบียบพัสดุ
หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
โดยเครงครัด
- ตรวจสอบปญหา
และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือคณะกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตัง้ กําหนด
รายละเอียดฯ

อบจ.ลําพูน
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71. การควบคุมครุภัณฑ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการควบคุมครุภัณฑ เปนไป
ตามระเบียบ มีความถูกตอง
และสามารถตรวจสอบได
- ทะเบียนคุมครุภัณฑเปนปจจุบัน
ตรงกับทะเบียนคุมครุภัณฑ
ของกองพัสดุและทรัพยสนิ

- ทะเบียนคุมครุภัณฑ
ยังไมเปนปจจุบัน ทําให
ตรวจสอบขอมูลไดยาก
และลาชา
- ไมมีเจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน
ดานพัสดุโดยตรง
- บุคลากรขาดความรู
ความเขาใจในดานพัสดุ
- มีระเบียบกฎหมาย
ออกมาใหม

- เจาหนาทีไ่ ดมีการ
ตรวจสอบครุภัณฑ และ
แทงจําหนายในรายการ
ที่ชํารุด
- มีคําสั่งแบงงานหรือ
มอบหมายผูรับผิดชอบ
ภายในกอง
- สงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมเพื่อศึกษาระเบียบ
กฎหมายในงานพัสดุ
- มีการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
อยางใกลชิด

- ตรวจนับและบันทึก
ขอมูลในทะเบียนคุม
ครุภัณฑใหเปนปจจุบนั
- การแทงจําหนายครุภัณฑ
ที่ชํารุดใหเปนปจจุบนั
- แตงตั้งเจาหนาที่ควบคุม
ครุภัณฑของแตละฝาย
- เรงรัดใหสรรหาเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดานพัสดุ
โดยตรง
- ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เขารับการฝกอบรมและ
ศึกษากฎหมายระเบียบ
อยางเครงครัด

- อบจ.ลําพูน
- ทต.มวงนอย
- อบต.นคร
เจดีย
- อบต.ทาตุม
- อบต.น้ําดิบ
- ทต.บานธิ

มีทะเบียนคุม
ครุภัณฑแตไมมี
การบันทึกขอมูล
ใหเปนปจจุบนั

- การบันทึกขอมูลใน
ทะเบียนคุมครุภัณฑ
ไมเปนปจจุบนั
- ไมมีเจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน
ดานพัสดุโดยตรง
- บุคลากรขาดความรู
ความเขาใจในดานพัสดุ
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72. งานตรวจสอบครุภัณฑประจําป
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานพัสดุ
เปนไปดวยความถูกตอง คุมคา
โปรงใส เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
ตอทางราชการ และประชาชน
มีระบบการควบคุมเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการ
อยางเครงครัด

ครุภัณฑบางรายการ
ที่มีสภาพชํารุด
หมดความจําเปน
และรอจําหนายไมมี
การบันทึกรายการชํารุด
ซอมแซมครุภัณฑ
ทําใหไมมีขอมูล
ประกอบการจําหนาย
ครุภัณฑ

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสภาพครุภัณฑ
กอนดําเนินการซอมแซม
- มีการจัดทําบันทึก
คุมการบํารุงรักษา และ
ซอมแซมครุภัณฑใหเปน
ปจจุบนั เสมอ

คณะกรรมการ
มีการตรวจสภาพ
ครุภัณฑที่มี
สภาพชํารุด
กอนดําเนินการ
ซอมแซมจริง วามี
สภาพชํารุด
ไมสามารถใชงานได
หมดความจําเปน
และรายงานผลการ
ตรวจสอบสภาพ
ครุภัณฑใหหัวหนา
หนวยงานทราบ
กอนดําเนินการ
ซอมแซมทุกครั้ง

ครุภัณฑบางรายการ
ที่เปนทรัพยสนิ ของเทศบาล
มีการนําไปใชงานภายนอก
หนวยงานและครุภัณฑ
ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของแตละกองบางรายการ
ควบคุมไดยาก ทําให
การตรวจสอบครุภัณฑ
ไมทั่วถึง ครุภัณฑเกิดการ
ชํารุดหรือสูญหาย
ในบางรายการ

เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
ครุภัณฑ บันทึกรายการ
ซอมแซมครุภัณฑทุกครั้ง
ที่มีการซอมแซม

- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
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มีการประชุมซักซอมใหกับ
เจาหนาที่ทปี่ ฏิบัติ งานดาน
จัดซื้อจัดจาง เมื่อมีการวาง
หลักประกันสัญญา ตองแจง
ใหฝายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพยสินเพื่อทําการควบคุม

ตรวจสอบ
หลักค้ําประกัน
สัญญาวามีครบถวน
ตามที่ไดทําสัญญาไว
แนวทางการควบคุม
ยังไมเพียงพอ

- การจัดทําทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญา
ไมเปนปจจุบนั และมี
หลักประกันสัญญา
ที่ครบกําหนดแลว
ยังไมไดคนื เนื่องจาก
เกิดความชํารุดบกพรอง
- เจาหนาที่ทไี่ ดรับแตงตั้ง
เปนคณะกรรมการ
มีการโยกยาย

- กําชับเจาหนาที่
ดําเนินการปรับปรุง
ทะเบียนคุมหลักประกัน
สัญญาใหเปนปจจุบนั และ
ทําหนังสือประสานกองชาง
ใหประมาณคาใชจา ย
ในการซอมแซม โดยหัก
งบประมาณจากเงินประกัน
สัญญาของผูรับจางที่มีอยู
- ศึกษาระเบียบกฎหมาย
ใหม ๆ เพิ่มเติมเปนประจํา
- ชี้แจงซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบกําหนด

- อบจ.ลําพูน
- ทต.อุโมงค
- ทต.ริมปง
- ทต.บานแปน
- ทต.บาน
กลาง
- ทต.เวียงยอง
- ทต.เหมืองงา
- ทต.มะเขือ
แจ
- ทต.ประตูปา
- ทต.เหมืองจี้
- ทต.ตนธง
- ทต.หนอง
ชางคืน
- ทต.ทาเชียง
ทอง
- ทต.ศรีบัว
บาน
- ทต.ปาสัก

73. หลักประกันสัญญา
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการทํา
สัญญา และหลักประกันสัญญา
เปนไปตามระเบียบระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจาง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

การจัดทําทะเบียนคุม
หลักประกันสัญญา
ไมเปนปจจุบนั และมี
หลักประกันสัญญา
ที่ครบกําหนดแลว
ยังไมไดจายคืน
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74. การจัดซื้อจัดจาง
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดหาพัสดุเปนไป
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจาง ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเกิดประโยชนสงู สุด
ตอผูมารับบริการ

- ไมสามารถดําเนินการ
ตามแผนได
- การสืบราคา
กรณีจัดซื้อจัดจางวิธี
เฉพาะเจาะจง
บางรายการราคาที่
สืบจากทองตลาด
ไมไดสบื จากผูคา 3 ราย
โดยสืบแครายเดียว
- คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุบางทานขาดความรู
ความเขาใจ และ
ความชํานาญในเรื่องที่
ไดรับการแตงตั้ง
- เจาหนาทีป่ ฏิบัติงาน
ดานพัสดุไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
- กฎหมายและระเบียบ
ในการรองรับการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
และใหมขึ้น

- ใหหนวยงานที่มี
ความประสงคจะจัดซื้อ
จัดจาง แตงตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ที่มีความรู
ความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ
มาพรอมดวย
- คําสั่งแบงงานภายใน
กองคลังแตงตั้งไว
- หัวหนางาน และผูบริหาร
ปฏิบัติตามระเบียบ
อยางเครงครัด
- จัดสงเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของรับการฝกอบรม
เพื่อรับทราบกฎ ระเบียบ
ใหม ๆ เพิ่มขึ้น

กิจกรรมดาน
ทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุมีจุดออน
ในการควบคุมดาน
การสรรหาบุคลากร
เนื่องจากงานพัสดุ
มีจํานวนมาก และ
ไมมีบุคลากรเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

- บอยครั้งจะเลือกซื้อสินคา
รานประจํา
- บอยครั้งจะเลือก
คณะกรรมการตรวจรับที่มี
ความคุนเคยกัน ผูตรวจรับ
คนเดิม ๆ
- กฎหมาย และระเบียบใน
การรองรับการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น และใหมขึ้น
- เจาหนาทีป่ ฏิบัติงาน
ดานพัสดุไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน

- มีการจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาปรับแผน
ทุกไตรมาส
- ควรสืบราคา
อยางนอย 3 ราย
- แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับจากผูขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจาง
- เรงรัดใหผูมีหนาที่
รับผิดชอบดานบุคลากร
สรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งโดยเร็ว
- ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไดรับการฝกอบรม และให
ศึกษาหนังสือสั่งการ และ
คูมือใหดีกอนลงมือปฏิบัติ

- อบต.หนอง
หนาม
- อบต.
ตะเคียนปม
- ทต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.มะกอก
- อบต.น้ําดิบ
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.ทาสบชัย
- ทต.ทาปลา
ดุก
- ทต.ทากาศ
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- ทต.ทากาศ
เหนือ
- ทต.ทาทุง
หลวง
- อบต.ทาแม
ลอบ
- ทต.ทาสบ
เสา
- อบต.หวย
ยาบ
- ทต.บานธิ
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75. การคํานวณราคากลาง
วัตถุประสงค
เพื่อใหการคํานวณราคากลางเปนไป
ตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี

การกําหนดราคากลาง
และคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุ/ครุภัณฑ โดยผูใช
พัสดุไมมีความสมบูรณ
เพียงพอ ไมสมบูรณ
ถูกตอง หรือไมเหมาะสม

- กําหนดใหมีคณะกรรมการ
พิจารณาราคากลาง
และทบทวนคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑหรือเงื่อนไข
เพื่อเปนการปองกัน หรือ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความ
ผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจาง
- การควบคุมเปนไปไดยาก
เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับ
หนวยงานภายนอก และ
ผูประกอบการ/หางรานมิให
ความรวมมือเทาที่ควร
- มีคําสั่งมอบหมายและ
แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ
เปนลายลักษณอักษร

ไมมีหนวยงานใดเปน
ผูดําเนินการประชุม
หารือแนวทางแกไข
แตอยางใด

วัสดุกอสรางบางชนิดไมได
ระบุไวในราคาของพาณิชย
จังหวัดในแตละเดือนทําให
ตองสืบราคาจากหางราน
หรือผูประกอบการ และตอง
มีหลักฐานในการสืบราคา
แตผูประกอบการมิให
ความรวมมือในเรื่อง
หลักฐานการสืบราคา
ที่เปนลายลักษณอักษร
และความลาชาในการ
ประกาศราคาพาณิชย
จังหวัดของแตละเดือน
ตลอดจนราคาซื้อขายที่เปน
จริงหนารานขายวัสดุ
กอสราง ไมตรงกับราคา
ของสํานักงานพาณิชย
จังหวัดประกาศ สวนใหญ
ราคาของสํานักงานพาณิชย
จังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
จะต่ํากวาราคาซื้อขายจริง

ประชุมหาแนวทางแกไข
ปญหาในระดับจังหวัด
เพื่อขอความรวมมือ
ผูประกอบการ/หางราน
เพื่อใหความรวมมือในการ
สืบราคาวัสดุกอสราง

- อบจ.ลําพูน
- ทต.ทากาศ
เหนือ
- ทต.ทาทุง
หลวง
- อบต.ทาแม
ลอบ
- ทต.ทาสบ
เสา
- ทต.บานธิ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

แมวาคณะกรรมการกําหนด
ราคาอาจใชราคาวัสดุจาก
แหลงอื่นได แตราคาที่ใชนนั้
เมื่อรวมคาขนสงแลว ตองไม
สูงกวาราคาวัสดุกอสราง
ต่ําสุดทีส่ ํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย
และสํานักงานพาณิชย
จังหวัดใกลเคียงเผยแพร
(ประกาศคณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดราคากลางงาน
กอสราง ประกาศใน
ราชกิจจาฯ ลงวันที่ 14
พ.ย. 2560 และหนังสือ
กรมสงเสริม การปกครอง
ทองถิ่น ดวนทีส่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 2536 ลงวันที่
16 พ.ย. 2560)

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจสนับสนุน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การสับเปลี่ยนหนาที่ของ
เจาหนาที่ ทําใหการ
ปฏิบัติงานดานการพัสดุ
และทะเบียนคุมทรัพยสนิ
ไมตอเนื่อง

จัดทําคูมือการปฏิบัตงิ าน
ดานการพัสดุ การเงิน
การบัญชี กําชับการปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตาม
ระเบียบ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

ดานการใชทรัพยสิน
ของทางราชการ
76. งานทะเบียนคุมทรัพยสิน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเปนไปตามระเบียบและ
วิธีการที่กรมราชทัณฑ และ
กระทรวงการคลังกําหนด โดยใหมี
ขั้นตอนการดําเนินการจัดทํา
ทะเบียนคุมทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน และสามารถตรวจสอบได
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

77. ดานทรัพยสนิ การจัดหา ดูแล
บํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ
อาคารสถานที่
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวย
ความถูกตอง มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ

- ครุภัณฑบางรายการ
ขาดการบํารุงรักษา
เสื่อมสภาพ ประสิทธิภาพ
ในการใชงานลดลง
- คาใชจายในการใช
โทรศัพทราชการเพื่อ
ติดตอราชการสูงขึน้

- จัดทําคําของบประมาณ การควบคุมภายในมี
เพิ่มเติม
ความเพียงพอ
- วางแผนบํารุงรักษาภายใต
วงเงินที่มีอยูอยางจํากัด
- จัดทําทะเบียนคุมการใช
โทรศัพททางไกลและกําชับ
ใหลงทะเบียนคุมทุกครั้ง
- กําชับใหเจาหนาที่
ควบคุมดูแลอยางใกลชิด

-

-

สํานักงานที่ดิน
จังหวัดลําพูน

1. การขอรับการจัดสรร
การควบคุมที่มีอยู
รถยนตคันใหมเพื่อทดแทน เพียงพอ
คันเดิมที่มีอายุการใชงาน
มานาน
2. การดูแล บํารุงรักษา
รถยนตเพื่อใหมีความพรอม
ใชงานอยางสม่าํ เสมอ
3. การขับขี่รถยนตดวย
ความระมัดระวัง ควบคุม
ความเร็วตามที่กฎหมาย
กําหนด

-

-

สํานักงาน
จัดหางาน
จังหวัดลําพูน

78. กิจกรรมงานดานการกํากับดูแล สภาพ/อายุการใชงาน
รถยนตราชการของสํานักงานจัดหา ของรถยนต
งานจังหวัดลําพูน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหรถยนตมีสภาพดีและ
พรอมใชงาน
2. เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินทาง
3. เพื่อควบคุมปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
ปองกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย
จังหวัดลําพูน

79. การใชทรัพยสินของทางราชการ พนักงานขับรถที่ดูแล
- รถยนตราชการ
รับผิดชอบขาดความ
เอาใจใสในการดูแล
บํารุงรักษารถยนต
เปนเหตุใหอุปกรณฯ
ชํารุดเสียหายเร็ว

ผูบังคับบัญชาวากลาว
การควบคุมที่มีอยู
ตักเตือนเจาหนาที่ที่
สามารถขจัดความ
รับผิดชอบรถยนตราชการ เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
แตละคัน ดูแลรักษารถยนต
ในความรับผิดชอบใหอยูใน
สภาพดี และพรอมใชงานได
ตลอดเวลา หากมีการชํารุด
เสียหายใหรายงานให
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ทราบตามลําดับชั้น โดยเร็ว
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

80. งานสารสนเทศการดูแลระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจัดหาและการใชระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม
และเกิดความคุมคา เกิดประโยชน
สูงสุดแกหนวยงาน
- เพื่อใหการบริการดานสารสนเทศ
การใชขอมูลและการทํางานดวย
ระบบคอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

- การใชทรัพยากรดาน IT
เปนไปอยางไมเหมาะสม
ทําใหเกิดความสิ้นเปลือง
และใชประโยชนไมคุมคา
- บุคลากรดาน IT
ไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน จึงทําใหการ
ปฏิบัติงานลาชา
เกิดปญหาและติดขัด
- ระบบสารสนเทศ
และคอมพิวเตอรขัดของ
ไมสามารถใชงานได

- จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม
ดาน IT เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- จัดใหมีระบบบริหารและ
ตรวจสอบการใชทรัพยากร
ดาน IT อยางเหมาะสม
- ตรวจติดตามการทํางาน
ของระบบสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร
- ซอมแซมและแกไขระบบ
คอมพิวเตอรใหใชงานได
ตามปกติ
- ประสานผูเชีย่ วชาญใน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ระบบโทรคมนาคมมา
ปรับปรุงและแกไขใหใชงาน
ไดตามปกติ

- เจาหนาที่
ผูปฏิบัตงิ านตองศึกษา
หาความรูเพิ่ม และ
เขารวมการอบรม
ศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมและสามารถ
นํามาปฏิบัตไิ ดอยาง
ถูกตองตามระเบียบที่
กําหนด
- อุปกรณคอมพิวเตอร
เสื่อมสภาพ หมดอายุ
การใชงานไมสามารถ
ใชงานได เนื่องจาก
ขาดการตรวจเช็คและ
เจาหนาทีไ่ มเขาใจการ
ใชระบบคอมพิวเตอร
เทาที่ควร
- ขาดการติดตาม
ตรวจเช็คการทํางาน
ในระบบคอมพิวเตอร

- ยังมีการใชทรัพยากร
ดาน IT เปนไปอยางไม
เหมาะสม ทําใหเกิดความ
เสียหายและสิน้ เปลืองและ
การใชประโยชนอยาง
แทจริง
- เจาหนาทีไ่ มเขาใจใน
ระบบงานที่ใชอยูขาดทักษะ
ในการทํางาน
- ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรขัดของไม
สามารถใชงานได
- ระบบคอมพิวเตอรเปดให
ใชงานไมตอเนื่องทําใหงาน
เสร็จชากวากําหนด

- เขารับการศึกษาอบรม
- อบจ.ลําพูน
และเรียนรูกับการใช
- อบต.ทุงหัวชาง
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่
เกี่ยวของกับงานและที่
เกี่ยวของกับองคกร
- ใชเทคโนโลยีในการ
ติดตอสื่อสารและประสาน
อยางตอเนื่องเจาหนาที่
ผูใชงานและเจาหนาที่ดูแล
ระบบควรศึกษาระบบการ
ทํางานใหมีความเขาใจใน
การแกไขระบบมากขึ้น
- เจาหนาที่ผูใชงานและ
เจาหนาที่ดูแลระบบควร
ศึกษาระบบการทํางานใหมี
ความเขาใจในการแกไข
ระบบมากขึ้น
- คัดเลือกผูใหบริการระบบ
โทรคมนาคมที่มีคุณภาพ
ดีกวาเดิม
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทําใหการบริการขอมูล
ขาวสาร การประชาสัมพันธขาดชวงไป

- ติดตาม เรงรัด ประสานผู
ใหบริการ
- จัดทําประวัติการตรวจ
ซอม/การปรับปรุงระบบ
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ใหนักเรียนกลุมเปาหมาย ติดตามประเมินผลเด็ก
ลดความเสี่ยงที่กอใหเด็ก ทีไ่ ดรับบาดเจ็บในการเลน
สนามเด็กเลนกลางแจง
ไดรับบาดเจ็บขณะเลน
ในสนามเด็กเลนกลางแจง

มีการแตงตั้งครู ผูดูแล
เด็ก ดูแลขณะเด็กเลน
ในสนามเด็กเลน
กลางแจง

- เด็กกอนวัยเรียนเสี่ยงที่กอ
ใหเด็กไดรับบาดเจ็บขณะ
เลนในสนามเด็กเลน
กลางแจง
- ลักษณะสภาพความ
ปลอดภัยของเครื่องเลน
สนามเด็กเลน พบวาสภาพ
อุปกรณเครื่องเลนสวนใหญ
เริ่มมีสภาพชํารุดและขาด
การตรวจสอบซอมบํารุง

81. อุปกรณเครื่องเลนสนามเด็กเลน
กลางแจง
วัตถุประสงค
ใหนักเรียนกลุมเปาหมาย
ลดความเสี่ยงที่กอใหเด็กไดรับ
บาดเจ็บขณะเลนในสนามเด็กเลน
กลางแจง

- การจัดการสนามเด็กเลน อบต.ตะเคียน
ปม
ลักษณะสภาพความ
ปลอดภัยของเครื่องเลน
- ลักษณะสภาพแวดลอม
ในสนามเด็กเลน
- พื้นผิวสนามในการจัดตั้ง
อุปกรณเครื่องเลนสวนใหญ
เปนพื้นผิวที่คอนขางแข็ง
เชน พื้นคอนกรีต พื้นดิน
พื้นสนามหญา เปนตน
- ความสามารถในการดูด
ซับพลังงานของพืน้
คอนขางต่ํา ดังนั้นเมื่อเด็ก
หกลมหรือมีการตก
กระแทกจะทําใหเด็กไดรับ
บาดเจ็บงาย
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82. รถรับ-สงนักเรียนศูนยเด็กเล็ก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถ
วัตถุประสงค
รับสงนักเรียน
เพื่อใหเด็กนักเรียนไดมาโรงเรียน
100% ไดอยางปลอดภัย และชวย
แบงเบาภาระผูป กครองที่บา นอยูไกล
ศูนยเด็กเล็ก

มีขอมูลคนขับรถ ประเภท
รถ ทะเบียนรถ ภาพถายรถ
เสนทางการเดินรถรับสง
นักเรียน รวมทั้งรายชื่อ
นักเรียนที่ขึ้นรถรับสง
นักเรียนในแตละคัน

- มีคณะทํางานเพื่อ
นักเรียนมีความเสี่ยงจาก
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับรถ
รวมบริหารจัดการ
รับสงนักเรียน
ที่ประกอบดวย
ผูรับผิดชอบ กรรมการ
ผูปกครอง และ
คนขับรถรับสง
นักเรียน
- กําหนดใหงานรับสง
นักเรียนปลอดภัย
เปนนโยบายสําคัญ
ของโรงเรียน และมี
บุคลากรผูรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน
- เช็คสภาพความ
พรอม ของรถรับสง
นักเรียนอยางตอเนื่อง
เปนระบบ

- ระบบจัดการรถรับสง
อบต.ตะเคียน
นักเรียน เพื่อลดความเสี่ยง ปม
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
รถรับสงนักเรียน
- คอยกํากับการใหบริการ
ของคนขับรถรับสงนักเรียน
และการใชบริการของ
นักเรียน
- อบรมคนขับรถโดย
เจาหนาที่ตาํ รวจ สํานักงาน
ขนสงจังหวัด ในการรับ-สง
นักเรียน เพื่อใหเกิดระบบ
การบริหารจัดการระหวาง
กันได รวมสนับสนุน
การจัดการระบบรถรับสง
นักเรียนปลอดภัยอยาง
สม่ําเสมอ ทําใหชวย
ปองกันปญหาอุบตั ิเหตุรถ
รับสงนักเรียนลดลง
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- ใหรถรับสงนักเรียน
ทําประกันภาคบังคับ
ประเภทรับจางและจัดทํา
ประกันภัยภาคสมัครใจ
เพิ่มเติม
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83. การตรวจเช็คและการซอมบํารุง
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
วัตถุประสงค
- เพื่อยืดอายุการใชงานของ
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- เพื่อลดคาใชจายงบประมาณในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ

ความสิ้นเปลือง
งบประมาณในการ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ

ประวัติการตรวจเช็คและ
การซอมบํารุงเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ

กิจกรรมดังกลาวยังมิ
บรรลุวัตถุประสงค
ควรควบคุมตอไป

- ความสิ้นเปลือง
งบประมาณ เนื่องจาก
เครื่องจักรกล และ
ยานพาหนะ มีอายุการใช
งานนานหลายป
- การบํารุงรักษาไมเปนไป
ตามเวลาและระยะทางที่
กําหนด จึงทําให
เครื่องจักรกลเสื่อมสภาพเร็ว

จัดทําคูมือประวัติการซอม อบจ.ลําพูน
บํารุงประจํารถแตละคัน
เพื่อใหรูถึงประวัติการซอม
บํารุงและครบกําหนดการ
ซอมบํารุง
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84. งานการปรับปรุงบํารุง
และรักษาถนน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปรับปรุงบํารุงรักษาถนน
ใหอยูในสภาพใชงานไดปกติและ
บรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่ในการสัญจร
การขนสง ในชีวิตประจําวัน

- งบประมาณที่ในแตละป
มีจํานวนจํากัดซึ่งไม
เพียงพอในการแกไขปญหา
ไดทั่วถึงทุกถนนทําใหกอง
ชางไมสามารถดําเนินการ
แลวเสร็จตามแผนที่วางไว
- แนวเขตสาธารณะบาง
พื้นที่ไมมีความชัดเจน
บางแหงเปนจุดเสี่ยงในการ
ทํางานในเขตบานของ
ประชาชน
- ทางสาธารณะเกิดความ
เสียหาย พื้นทีช่ ํารุด
อาจเกิดขอรองเรียนและ
เกิดความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
- ผูปฏิบัตงิ านบางครั้ง
ไมสามารถทํางานได
ทันเวลา และอาจกอใหเกิด

- ผูบังคับบัญชาควบคุมใหมี
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป และใหสรุปผล
รายงานผลการดําเนินการ
ตามแผนฯ ตามความ
เหมาะสม
- กําหนดแผนการซอมบํารุง
เครื่องจักรกลใหเหมาะสม
เพื่อใหเครื่องจักรกลอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอด
- สอบแนวเขตที่ดินกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกอน
ที่ดําเนินการปองกัน
การมีปญหาตามมา
- เมื่อชางออกสํารวจพื้นที่
เพื่อจัดทํางานซอมบํารุงฯ
ใหจัดทํารายงานโดยมี
เจาหนาที่ ผูน ําชุมชน
ประชาชน ฯลฯ รวมในการ
สํารวจ และควรมีรายงาน

- การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผูบริหารทําใหการ
ควบคุมและติดตามได
ในระดับหนึ่งแตยงั ไม
เพียงพอ ในสวนงาน
การปรับปรุงบํารุง
รักษาถนนดําเนินการ
ยังมีความลาชา ตองมี
การปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพิ่มเติม
- ใชเกณฑการติดตาม
การปฏิบัติงานมาเปน
หลัก ในการ
ประเมินผลการทํางาน
- จัดประชุมวาง
แผนการปฏิบัติงาน
กอนดําเนินงาน และมี

- งานไมเปนไปตามแผน
งานการปรับปรุงบํารุง
รักษาถนน เกิดการผิดพลาด
คลาดเคลื่อนเรื่อง
รายละเอียดโครงการ เชน
ระยะทาง ขอบเขตของงาน
ตามสภาพพื้นที่และ
ไมครอบคลุมกับความ
ตองการของประชาชนที่
เดือดรอนอาจทําใหเกิดการ
รองเรียนได
- งานการปรับปรุงบํารุง
รักษาถนนมีการดําเนินการ
แกไข ซอมแซม ปรับปรุง
ยังมีความลาชา อาจสงผลถึง
การดําเนินชีวิตประจําวัน
ของประชาชนและอาจเกิด
การรองเรียนปญหาตอ
หนวยงานได

- กําหนดใหมีการจัดทํา
- อบจ.ลําพูน
แผนการซอมบํารุง
- ทม.ลําพูน
เครื่องมือเครื่องจักร
วัสดุอุปกรณที่ใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหอยูในสภาพ
ที่ใชงานไดเสมอและกําชับ
ติดตามการรายงานผล
อยางเครงครัด
- การตรวจสอบติดตาม
จากชุมชนในการแจงถนน
สาธารณะชํารุดเสียหาย
- จัดทําแผนการออก
สํารวจและออกตรวจเขต
พื้นที่ใหรับผิดชอบเปนเขต
/โซนเพื่อกําหนดชาง
ผูรับผิดชอบและดําเนินการ
ปรับปรุงใหชัดเจน
ครอบคลุมถึงงานตามแผน
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ความผิดพลาดได เนื่องจาก
มีปริมาณงานมีมาก
โดยเฉพาะชวงงาน
เทศกาล/งานพิธีหรืองาน
ที่จังหวัดมอบหมาย
ใหดําเนินการ

การประชุมของชุมชนเปน
หลักฐาน ประกอบเสนอ
ผูบังคับบัญชาดวย
- ใหเจาหนาที่ผูตรวจสอบ
ความชํารุดบกพรองแจงผล
การตรวจสอบตามระยะเวลา
ที่กําหนดหากพบปญหา ให
รายงานผูบงั คับบัญชาทราบ
เพื่อพิจารณาหรือสั่งการโดย
ทันที
- มี line นองพอใจกรณี
ที่ประชาชนมีปญหาสามารถ
รองเรียนไดโดยตรง
- ผูบังคับบัญชากําหนด
ใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่กําหนดไว และใหมี
การรายงานสรุปผล
การดําเนินงานตามแผน
รายงานปญหาและอุปสรรค

การติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินการเปนระยะ
และรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ใหผูบังคับบัญชาทราบ
ตามความจําเปนและ
ความเหมาะสม
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

85. การใชรถยนตของหนวยงาน
และการบํารุงรักษา
วัตถุประสงค
เพื่อใหการใชรถยนตของหนวยงาน
ไดรับการบํารุงรักษาใหมีสภาพใช
งานไดดีอยูเสมอ

- การใชรถยนตเกิดความ
ชํารุดเสียหายเร็ว
เนื่องจากพนักงานขับรถ
ขาดความรอบคอบ
บํารุงรักษารถยนต
- การใชรถยนตสวนกลาง
บางครั้งพนักงานขับรถลา
หรือมีเหตุใหมีสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดทําใหการ
ไปติดตอราชการ
จําเปนตองมีคนขับรถ
แทน ซึ่งอาจไมอยูใน
ภาระหนาที่
หรือความรับผิดชอบ
ของบุคคลนั้น

- มีคําสั่งมอบหมายงาน ให
เจาหนาที่รับผิดชอบรถยนต
แตละคันใหชัดเจน
- หัวหนาสํานักปลัดควบคุม
และมอบหมายใหพนักงาน
ขับรถยนตทุกคันควบคุม
เข็มไมลกอนรถออกและ
รายงานการควบคุมใหทราบ
เปนประจําทุกครั้ง

มีการจัดทําแบบฟอรม
การใชรถยนต
สวนกลาง และ
แบบฟอรมการ ขอ
อนุญาตใชรถยนต
สวนกลางไวชัดเจน

- กรณีเกิดขอบกพรองการ
ใชรถยนตเกิดความชํารุด
เสียหายเร็ว เนื่องจาก
พนักงานขับรถขาดความ
รอบคอบ บํารุงรักษารถยนต
- การใชรถยนตสวนกลาง
บางครั้งพนักงานขับรถลา
หรือมีเหตุใหไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ทําใหการ
ไปติดตอราชการจําเปนตอง
มีคนขับรถแทน ซึ่งอาจ
ไมอยูในภาระหนาที่หรือ
ความรับผิดชอบของบุคคล
นั้น

- ผูบริหารไดวา กลาว
ทต.ทุงหัวชาง
ตักเตือนและใหพนักงาน
ขับรถทุกคันรับผิดชอบ
บํารุงดูแลรักษารถยนตแต
ละคันใหมีสภาพดีสามารถ
ใชงานไดดีอยูเสมอ
หากเกิดเหตุชํารุดเสียหาย
ใหแตละคนรับผิดชอบ
และรีบแจงให
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
เหนือตนขึ้นไปทราบทันที
- ใหเจาหนาที่พัสดุติดตาม
ตรวจสอบสภาพรถยนตให
สามารถใชงานไดดีอยูเสมอ

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจสนับสนุน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
(3
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(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน

ดานการบริหารงานบุคคล
86. การบริหารงานบุคคล
- เพื่อใหการบริหารอัตราจาง
เปนไปตามระเบียบการปฏิบัติ
เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน

การปฏิบัติงานของอัตรา
จางยังไมมีแผนปฏิบัติ
งาน/แผนพัฒนางานที่
ชัดเจน เพื่อใชควบคุมการ
ทํางานของอัตราจาง

ฝายบริหารตองจัดทํา
การควบคุมที่มีอยู
แผนการปฏิบัติงาน/
สามารถขจัดความ
แผนพัฒนางานของอัตรา
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
จางแตละตําแหนงใหชัดเจน
เพื่อใชกํากับ ดูแล
การทํางานของอัตราจาง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

87. ดานการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค
- เพื่อกํากับการดูแล บริหาร
ทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัตงิ านให
เกิดประสิทธิภาพ

เจาหนาทีบ่ างสวนขาด
ความรูความเขาใจ
ระเบียบขอบังคับที่
กําหนดไว

- จัดทําคูมือการปฏิบัติ
การควบคุมที่มีอยู
หนาที่ราชการเพื่อเผยแพร สามารถขจัดความ
ใหเจาหนาที่ทราบ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง
และถือปฏิบัติ
- กําชับ กํากับ ดูแลใน
การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามระเบียบ ขอบังคับที่
กําหนดไว
- กําหนดมาตรการทางวินยั
ที่ชัดเจน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

เรือนจําจังหวัด
ลําพูน

ประชาชนบางกลุม
ยังไมเขาใจหลักเกณฑและ
ขอปฏิบัติตอการเขารับ
บริการภายในหนวยงาน
เทาที่ควร

แบงหนาที่ในการ
ปฏิบัติงานดานการให
คําแนะนําแกประชาชนให
มีความทั่วถึงมากยิ่งขึน้

สํานักงาน
ขนสงจังหวัด
ลําพูน

88. ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค
- เพื่อกํากับดูแล บริหารทรัพยากร
บุคคลในการปฏิบัติงานใหเกิด
ประสิทธิภาพ

เจาหนาทีบ่ างสวนขาด
ความรูความเขาใจ
ระเบียบขอบังคับที่
กําหนดไว

จัดทําคูมือการปฏิบัติหนาที่ การควบคุมที่มีอยู
ราชการเพื่อเผยแพรให
สามารถขจัดความ
เจาหนาที่ทราบ และถือ
เสี่ยงไดอยางพอเพียง
ปฏิบัติกําชับ กํากับ ดูแลใน
การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับที่
กําหนดไว จัดใหเจาหนาที่
ไปศึกษาดูงานเรือนจํา/
ทัณฑสถานแหงอื่น

89. ดานการบริการประชาชน

ประชาชนยังขาดความรู
ความเขาใจดาน
หลักเกณฑการปฏิบัติตน
เพื่อเตรียมความพรอม
กอนการขอรับบริการ
ภายในหนวยงาน

มีการแนะนําทําความเขาใจ
แกประชาชนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและขอปฏิบัติ
อยางเหมาะสม

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ในการดําเนินงานไดใน
ระดับหนึ่งแตยังไม
เพียงพอ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

90. พนักงานตรวจแรงงานเปลีย่ น
สายงาน
- เพื่อใหบุคคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
พนักงานตรวจแรงงาน สามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เนื่องจากพนักงานตรวจ
แรงงาน มีการเปลี่ยนสาย
งาน ทําใหผูปฏิบัติงาน ไม
สามารถปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของพนักงานตรวจ
แรงงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

กระบวนการรับและวินจิ ฉัย
คํารองเจาหนาที่ผูเปลี่ยน
สายงานไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ความลาชา

1. สงเขารับการอบรมใน
เรื่องกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของ
กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
2. ศึกษาคูมือการ
ปฏิบัติงาน
3. มอบหมายใหนิติกรเปน
ผูใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุมครอง
แรงงานจังหวัด
ลําพูน

- คูมือการปฏิบัติงานของ
พนักงานตรวจแรงงาน
- ปรึกษาเจาหนาทีผ่ ูมี
ความรูความชํานาญ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

91. การยื่นขอรับเงินกองทุน
สงเคราะหกลุมงานสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานในกระบวนการยื่นคํารอง
ขอรับเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากการยืน่ ขอรับ
เงินกองทุนสงเคราะห
ลูกจางในป 2563 ที่ผาน
มามีลูกจางไมไดรับสิทธิ
ดังกลาวเนื่องจากเอกสาร
ไมครบและไมให
ความสําคัญ และไมเขาใจ
ในขั้นตอนการยื่นคํารองฯ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

เนื่องจากการยื่นคํารองมี
ลูกจางยืน่ ขอรับเงินกองทุนฯ
มีจํานวนมาก ทําใหมีลูกจาง
หลายคนไมเขาใจและไมให
ความสําคัญถึงขัน้ ตอนการ
ยื่นเอกสาร ทําใหถูกตัดสิทธิ

1. จัดทําขอมูลขั้นตอนการ
ยื่นคํารองฯ และเอกสาร
หลักฐานที่ใชประกอบ
การยื่นคําขอใหแกลูกจาง
2. มอบหมายใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและนิติกรเปน
ผูใหคําปรึกษา แนะนํา
ลูกจางในการยืน่ คํารอง
และใหความชวยเหลือ
3. ประชาสัมพันธขอมูล
การติดตอเจาหนาที่
เจาของเรื่องใหถูกตอง

สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุมครอง
แรงงานจังหวัด
ลําพูน

ทําหนังสือเรียกใหลูกจาง
เขามารับฟงการชี้แจงถึง
สิทธิและขัน้ ตอนการยื่น
คํารอง
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92. การบริหารงานบุคคล บุคลากร
ทางการศึกษา
วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถปฏิบัตงิ านพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ
มีมาตรฐาน มัน่ คง มีความกาวหนา
ในวิชาชีพ
- เพื่อให มีสื่อวัสดุฝก วัสดุในการ
จัดการเรียนการสอนการบริหารงาน
มีอยางเพียงพอ
- เพื่อใหครูมีครบตรงตามวิชาเอก
และเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
- เพื่อใหมีอาคารเรียนเพียงพอตอ
จํานวนนักเรียน
- เพื่อใหการบริหารงานดาน
การศึกษามีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค

- บุคลากรมีไมเพียงพอ
ตามจํานวนนักเรียนที่
เพิ่มขึ้น
- ครูและบุคลากรขาดการ
พัฒนาและฝกอบรมใน
งานทีป่ ฏิบัติ
- สื่อ วัสดุในการจัดการ
เรียนการสอน ประเภท
ครุภัณฑยังไมเพียงพอ
- ขาดอาคารเรียนและ
หองเรียนที่เพียงพอตอ
จํานวนนักเรียน

- ส ง เสริ ม ให ค รู เข า รั บ การ
อบรมอยางตอเนื่อง
- สํ ารวจ ค วาม ต อ งก าร
พัฒนาและการฝกอบรม
- จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ฝ ก ในแต ล ะ
แ ผ น ก ใ ห เพี ย ง พ อ ใ น
การจัดการเรียนการสอน
- ดําเนินการพัฒนาแผนกใน
ดานการจัดหาสื่อ ปรับปรุง
หองปฏิบัติการตาง ๆ ใหได
มาตรฐาน
- ดํ าเนิ น ก ารขอ ใช ที่ ดิ น
ส ป ก . แ ล ะ ที่ ดิ น ใน ก าร
กอสรางอาคารเรียน
- คําสั่งแบงงาน

- ความเสี่ยงลดลง
เพราะโรงเรียนได
สงเสริมใหครูเขารวม
อบรมพัฒนาตนเอง
อยางสม่ําเสมอ
จากเขตพื้นที่
หนวยงานตนสังกัด
และวิทยากรภายนอก
เพื่อใหมีทักษะ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็ม
ศักยภาพ
- มีวัสดุฝกปฏิบัติ
เพียงพอในแตละ
สาขางาน
- มีบุคลากร ครูตรง
ตามสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
- มีการติดตอ
ประสานงานในการ
ดําเนินการขอใชที่ดนิ

- บุ ค ลากรมี ไ ม เพี ย งพอต อ
จํ า นวนนั ก เรี ย นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
และการจั ด การเรี ย นการ
สอนและปฏิ บั ติ หน าที่ ส อน
ไมตรงสาขาที่เรียนจบมา
- ครูมีวิธีการจัดการเรียนรูที่
ไมหลากหลาย
- สื่อ วัสดุในการจัดการเรียน
การสอนประเภทครุภัณฑยัง
มีไมเพียงพอ
- การดํ าเนิ น การขอใชที่ ดิ น
ยังลาชา
- งานด า นการศึ ก ษาขาด
ความรู แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงาน

- ขออนุมัติอัตรากําลังจาก
หนวยงานตนสังกัด
- ใหครูเขารับการอบรม
พิเศษในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
- ประสานเขตพื้นที่
หนวยงานตนสังกัดและ
วิทยากรภายนอกในการ
รวมพัฒนากระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของครู
อยางตอเนื่อง
- ขออนุมัติจากตนสังกัด
ในการจัดหาสื่อครุภัณฑ
ที่ขาดแคลน
- รายงานการขอใชที่ดิน
และวางแผนการ
ดําเนินการกอสราง
- จัดทําคําสั่งแตงตัง้
ผูรับผิดชอบ และสง
เจาหนาที่เขาอบรมเพิ่มพูน

- อบจ.ลําพูน
- อบต.
ตะเคียนปม
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.สบชัย
- ทต.ทากาศ
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- มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว แตยัง
ตองมีการประเมินผล
การควบคุมในคราว
ตอไป

ทักษะดานการเรียนการ
สอนใหมากขึ้น
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93. การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
- เพื่อพัฒนาวิชาชีพของผูบริหาร
และคณะครูใหสูงขึ้น
- เพื่ อ นํ า ความรู แ ละประสบการณ
จากการศึ ก ษาดู ง านมาพั ฒ นาการ
ทํางาน
- เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและมี
ความตระหนัก มีจิตสํานึกในหนาที่
รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตาม
หลักการบริหารเพื่อมุงเกิดประโยชน
กับผูเรียน

- บุคลากรมีความรู
ความสามารถไมตรงกับ
สายงาน
- จํานวนบุคลากรมีไม
เพียงพอ ไมครบตามกลุม
สาระสาระการเรียนรู
- ครูไมเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอน
- ครูไมใชสื่อและ
นวัตกรรมประกอบ
กิจกรรมการเรียน
- ขาดการประเมินผล
อยางตอเนื่อง

- ปฏิทินการปฏิบัติงาน
- ระเบียบวาระการประชุม
- หนังสือเชิญประชุม
- บันทึกการประชุม
- แผนปฏิบัติการโรงเรียน
- แผนการจัดการเรียนรู
- คําสั่งในการปฏิบัติงาน

- กิจกรรมการควบคุม
ที่กําหนดไว มีการ
ปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได แตยัง
ไมบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
- รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
- นิเทศติดตามผล
- สังเกตการณจัด
กิจกรรมการเรียนรู
- นิเทศจากภายนอก
โรงเรียน

- บุคลากรมีความรู
ความสามารถไมตรงกับ
สายงาน
- จํานวนบุคลากรมี
ไมเพียงพอไมครบตาม
กลุมสาระการเรียนรู
- ป ฏิ บั ติ ง าน ต ามป ฏิ ทิ น
ไมตรงตามกําหนด
- การนิเทศและติดตามผล
ขาดความตอเนื่อง

- จัดใหบุคลากรเขารับ
อบจ.ลําพูน
การอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของครู
- จัดสรรหาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถที่
ตรงกับสายงาน และขอ
ความอนุเคราะหวิทยากร
ภายนอกเพื่อใหความรู
- ใหบุคลากรถือปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมโดยเครงครัด
โดยเฉพาะในเรื่องการสง
แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู

-95(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

94.. งานธุรการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
วัตถุประสงค
- เพื่อใหบุคลากรจัดทําใหถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ
- การลงระบบจัดซื้อจัดจางและงาน
ที่ไดรับมอบหมาย

- บุ ค ลากรมี พื้ น ฐาน
ความรู ค วามเข า ใจไม
ถ อ งแท ใ นการทํา งาน
และการรายงานข อ มู ล
ล า ช า
- บุคลากรและ
ผูปฏิบัตงิ าน ยังขาดทักษะ
และมีองคความรูที่ไมเอื้อ
ตอการทํางาน

- กําชับใหบุคลากรกอง
การศึกษา หมั่นศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมจาก
ระเบียบฯ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ และเสาะแสวง
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากเพื่อน
หรือเครือขายตางหนวยงาน
- กําชับใหครู และบุคลากร
การศึกษา หมั่นศึกษาหา
ความรูและเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติ จากระเบียบฯ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของให
เกิดความเขาใจ

- ยั ง ไม บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค
เนื่ อ งจากพื้ น ฐาน
องค ค วามรู
- ติ ด ตามการ
ทํา งานเป น ประจํา
ทุ ก เดื อ น

- มี ก ารตรวจ ติ ด ตาม
อย า งสม่ํา เสมอ
- จํากัดดวยระยะเวลา
ในการทํางานตามขั้นตอน
ซึ่งตองใชเวลา และให
ผูเกี่ยวของลงมาสอนปฏิบัติ

- การจั ด อบรมเพื่ อ เพิ่ ม - ทต.ทากาศ
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เหนือ
ทางการศึ ก ษา
- ตองมีการทบทวน
การปฏิบัติงาน
เปนประจํา เพื่อใหเกิด
ความเขาใจ
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สมาชิกสภายังไม
เขาใจในบทบาท
หนาที่ของฝายนิติ
บัญญัติและยังขาด
ทักษะตลอดจนความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในบทบาทและหนาที่
ของฝายนิตบิ ัญญัติ

สมาชิกสภายังขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

95. งานสงเสริมและการพัฒนา
สมาชิกสภา
วัตถุประสงค
เพื่อใหสมาชิกสภามีความรู และ
ความเขาใจเกี่ยวกับขอระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในบทบาทและหนาที่ของ
ฝายนิติบัญญัติ

สมาชิกสภายังขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ขอระเบียบกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ในบทบาทและหนาที่
ของฝายนิตบิ ัญญัติ

จัดสงสมาชิกสภาเขารับ
การฝกอบรมในหลักสูตร
เกี่ยวกับขอระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งในบทบาทและ
หนาที่ของฝายนิตบิ ัญญัติ

- เพิ่มการสนับสนุนดานการ อบจ.ลําพูน
พัฒนาความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- จัดใหมีโครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนาเสริมสรางทักษะ
บทบาทและความรูความ
เขาใจในดานกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของสําหรับสมาชิก
สภาใหมากขึ้น
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96. การสรรหาและเลือกสรร
บุคลากร/การบริหารงานทรัพยากร
บุคคล
วัตถุประสงค
- เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถตรงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงมาปฏิบัตงิ าน
- เพื่อลดความผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
ไมตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง
หรือความรู ความชํานาญในตําแหนง
ที่ไดรับมอบหมาย

- การถูกกําหนดจาก
ระเบียบกฎเกณฑที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ทําใหผูปฏิบัตงิ านตองมี
ความรูความเขาใจใน
ระเบียบ เพราะหากไม
เขาใจในระเบียบ
พรอมกับไมสามารถนํา
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดมาใชได
อาจกอใหเกิดชองวาง
ที่จะกอใหเกิดปญหา
และความเสียหายได
- สัดสวนของบุคลากร
ที่รับผิดชอบในแตละดาน
ไมสมดุลกับจํานวนของ
พนักงานทั้งหมด
- เจาหนาทีบ่ างตําแหนง
รับผิดชอบงานหลายดาน
จึงอาจทําใหการทํางาน

- มีระเบียบหลักเกณฑที่ถูก
กําหนดโดย ก กลาง และ
ก จังหวัดในเรื่องเกี่ยวกับ
การสรรหาและเลือกสรร
บุคลากร
- มีแผนอัตรากําลัง 3 ป
เปนแผนที่ใชในการควบคุม
อัตรากําลังที่มีในสังกัด
- มอบหมายบุคลากร
ในตําแหนงอื่นชวย
ปฏิบัติงานในหนาที่ของ
นักทรัพยากรบุคคล
- กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู
ปรากฏคําสั่งแบงงาน
กําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่
ของเจาหนาที่แตละ
ตําแหนงอยางชัดเจน

- การควบคุมถูก
กําหนดจากระเบียบ
หลักเกณฑจาก
ก กลาง จังหวัด และ
ก.จ.จ.ลําพูน ประกอบ
กับคําสั่ง คสช. ที่
8/2560 ลงวันที่ 22
ก.พ. 2560
- การควบคุมภายในที่
มีอยูสามารถลดความ
เสี่ยงไดในระดับหนึ่ง
แตยังไมเพียงพอ

- การควบคุมถูกกําหนดโดย
ระเบียบหลักเกณฑจาก
สวนกลาง ซึ่งในปจจุบัน
ระเบียบที่ออกมาจาก
ก กลาง มีการเปลี่ยนแปลง
แตกตางไปจากระเบียบ
หลักเกณฑเดิม เนื่องจาก
ตองมีการปรับระเบียบให
สอดคลองกับการเขาสู
ระบบแทง ประกอบกับ
คสช. ไดมีคําสั่งที่ 8/2560
ลว. 22 ก.พ. 2560 เปน
คําสั่งทีส่ งวนอํานาจในการ
บริหารงานบุคคลโดยวิธีการ
สอบแขงขันและการ
คัดเลือกผูบริหารให
กลายเปนอํานาจของ
สวนกลาง จึงเปนเหตุใหการ
ปฏิบัติงานในเรื่องดังกลาว
ผูปฏิบัตงิ านตองมีความรู
และตองเขาใจในระเบียบ

- ใหความสําคัญกับการ
วิเคราะหอัตรากําลังแบบ
องครวมและแบบแยกสวน
- คนหาสาเหตุทแี่ ทจริง
เพื่อนํามาแกไขปญหา
เกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- สรรหาบุคลากรที่มี
ความรูความ สามารถตรง
ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
- การอบรมใหความรูทั้ง
on the job training และ
off the job training

- อบจ.ลําพูน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
- ทต.ทาปลา
ดุก
- ทต.ทาทุง
หลวง
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ไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร

เพราะมิฉะนัน้ อาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอการ
ดําเนินการได
- งานที่มอบหมายให
บุคลากรตําแหนงอื่น
ปฏิบัติงานแทนอาจทําใหมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้นจาก
การขาดความรู ความเขาใจ
และความชํานาญ
เฉพาะดาน
- เจาหนาทีบ่ างตําแหนง
รับผิดชอบงานหลายดาน
จึงอาจทําใหการทํางานไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร
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97. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน
วัตถุประสงค
เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
และสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนา
ตนเองอยางเหมาะสม

- หลักเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
จะตองมีการปรับปรุง
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ
- เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
ตองรอบรูในระเบียบและ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
ไป

- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในเบื้องตน
โดยหัวหนาสวนราชการ
ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- มีการประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและการเลือนขั้น
เงินเดือน

- ถูกกําหนดจาก
ระเบียบหลักเกณฑ
จาก ก กลาง และ
ก จังหวัด และคําสัง่
คสช. ที่ 8/2560
ลว. 22 ก.พ. 2560
และบทเฉพาะกาล
สําหรับขาราชการที่
เคยอยูในระบบ PC
และเขาสูระบบแทง
และขาราชการที่เขาสู
ระบบแทงเลย
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ปจจัยที่สง ผลตอการ
คงอยูของบุคลากร
รวมถึงสถิติการ
เขา-ออกจากงานของ
บุคลากรสังกัด

- หลักเกณฑในการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
จะตองมีการปรับปรุงใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
- เจ าหน าที่ ผู รับผิ ดชอบต อง
รอบรูในระเบียบและกฎหมาย
ที่เปลี่ยนแปลง

- มีการจัดทําประกาศ
อบจ.ลําพูน
หลักเกณฑการประเมิน
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่มีความ
ชัดเจนแนนอนเผยแพร
ใหบุคลากรในสังกัดทราบ
- บุคลากรในสังกัดไดทราบ
ผลการประเมิน และ
รับคําแนะนําจากประเมิน
และรับคําแนะนําจาก
ผูประเมินในทุกครั้งที่มี
การประเมิน
- มีตัวชี้วัดการประเมินที่
สามารถวัดคาไดและมาจาก
การตกลงระหวางผูประเมิน
และผูรับการประเมิน
- ใหความรูหรือชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมที่พึงประสงค
- ใหคําแนะนําหรือให
ความชวยเหลือเพื่อปรับปรุง
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98. การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อคัดเลือกขาราชการที่ครอง
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ครบตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
และระเบียบหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สงู ขึ้น

- ความรู ความเขาใจ
ในระเบียบหลักเกณฑของ
เจาหนาที่ที่รบั ผิดชอบ
การเลื่อนและแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น
- ระเบียบหลักเกณฑที่มี
การเปลี่ยนแปลงใหม
อาจทําใหการดําเนินการ
ในบางขัน้ ตอนเกิดปญหา
และยังไมมีแนวทางใน
การแกไขปญหาที่ได
กําหนดไว

- ระเบียบหลักเกณฑที่ถูก
กําหนดโดย ก กลาง และ
ก จังหวัด เกี่ยวกับการเลื่อน
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่สูงขึ้น

- ถูกควบคุมจาก
ระเบียบหลักเกณฑ
ที่มาจาก ก กลาง และ
ก จังหวัด และคําสัง่
คสช. ที่ 8/2560
ลว. 22 ก.พ. 2560
มาตรฐานกําหนด
ตําแหนงและระเบียบ
หลักเกณฑที่เกี่ยวกับ
การเลื่อนและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น ประกอบกับบท
เฉพาะกาลที่เกี่ยวกับ
ขาราชการที่เคยอยูใน
ระบบ PC และเปลี่ยน
เขาสูระบบแทง

- กลุมที่บรรจุและแตงตัง้ เขา
สูระบบแทง
แบงเปน 2 กลุม เปนเหตุให
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
ดําเนินการในเรื่องนี้ ตอง
เขาใจบริบทของระเบียบ
และตองมีความรู
ความสามารถตรวจสอบ
และนับระยะเวลา
การครองตําแหนงของผูที่ยื่น
ขอรับการคัดเลือกที่ถูกตอง
ตามหลักเกณฑ และ
บทเฉพาะกาล
- ระเบียบหลักเกณฑที่ใชอยู
ในปจจุบนั เปนระเบียบ
หลักเกณฑที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหมจึงทําให
การดําเนินการในบาง
ขั้นตอนอาจจะเกิดปญหา
และยังไมมีแนวทางในการ
แกไขปญหาที่ไดกาํ หนดไว

- ส ง บุ ค ลากรเข า รั บ การ อบจ.ลําพูน
ฝกอบรมตามโครงการและ
หลักสูตรที่เกี่ยวของ
- การสอบถามและสราง
เครือขายการบริหารงาน
บุคคลทั้งในระดับจังหวัด
และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใกลเคียง
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ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

99. การคัดเลือกบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม
วัตถุประสงค
เพื่อคัดเลือกบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมไดอยางเหมาะสมกับ
หลักสูตรตรงตามตําแหนงงาน
และลักษณะหนาทีท่ ี่รับผิดชอบ

การสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมอาจเกิดปญหา
ดานความเหมาะสมของ
หลักสูตรและระยะเวลาที่
จัดฝกอบรม รวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบ
หลังจากการเขารับการ
ฝกอบรมของบุคลากร

- การฝกอบรมแตละ
โครงการ/หลักสูตร
กองการเจาหนาที่จะสง
บุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมตามแผนปฏิบัติ
การฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร
- การสงบุคลากรเขารวม
โครงการ/กิจกรรมโดย
วิเคราะหจากตําแหนง
ลักษณะงานความเกี่ยวของ
กับหลักสูตร

- การควบคุมที่มีอยูมี
ความเหมาะสมแลว
โดยบุคลากรจะได
เขารับการฝกอบรม
อยางนอย
คนละ 1 หลักสูตร
ตอหนึ่งปงบประมาณ
ซึ่งกองการเจาหนาที่
ไดวิเคราะหลักษณะ
งานทีป่ ฏิบัติอยูจริง
- ความเหมาะสมของ
บุคลากรกับหลักสูตร
และความตองการ
พัฒนาตนเอง
- มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนการ
ดําเนินงาน
ซึ่งเจาหนาที่ตอง
รายงานเปนรายเดือน
และรายไตรมาส

- การสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมยังมีปญหาในบาง
เรื่อง เชน บุคลากรติด
ภารกิจอื่นที่รับผิดชอบ
หลักสูตรการฝกอบรมถูก
ยกเลิกไมมีการเปดหลักสูตร
การฝกอบรมตรงตามความ
ตองการของบุคลากร
- ยังไมมีการตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายหลังการเขารับ
การฝกอบรม

- จัดทําฐานขอมูลประวัติ - อบจ.ลําพูน
การฝกอบรมของบุคลากร - อบต.หวย
ใหเปนปจจุบนั เพื่อนํา
ยาบ
ขอมูลดังกลาวมาใช
ประโยชนในการคัดเลือก
บุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม
- วางแผนหรือหาเครื่องมือ
ตรวจสอบติดตาม
ความพึงพอใจ และ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายหลังเขารับ
การฝกอบรมวาสามารถ
นําความรูทไี่ ดรับมา
ประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดหรือไม
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

100. การจัดฝกอบรมใหแกบุคลากร
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน

การแพรระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019
(โควิด-19 ทําใหการจัด
ฝกอบรมตองถูกยกเลิก
หรือเลื่อนออกไปจาก
กําหนดการเดิม

การลงโทษทางวินัยอยู
ในมาตรฐานเดียวกัน
หากมีการดําเนินการ
ตามระเบียบกฎหมาย

การแพรระบาดของไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19
ทําใหการจัดฝกอบรมตอง
ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป
จากกําหนดการเดิม

มีการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ประจําป
งบประมาณเพื่อกําหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมของกองการ
เจาหนาที่

มีการปรับปรุงแผนการ
อบจ.ลําพูน
ดําเนินงานใหเปนปจจุบัน
เพื่อใหการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม
เปนไปตามกําหนด
ระยะเวลาและงบประมาณ
ที่กองการเจาหนาที่ได
กําหนดไว
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

101. งานการดําเนินการทางวินัย
วัตถุประสงค
เพื่อลงโทษทางวินยั กับผูฝ าฝนขอ
หามหรือไมปฏิบัติตามขอปฏิบตั ทิ าง
วินัย เพื่อไมใหเปนแบบอยางแก
บุคคลอื่นในสังกัด

การลงโทษไมเปน
มาตรฐานเดียวกันขึ้นอยู
กับดุลยพินจิ

กระบวนการดําเนินการ
ทางวินัยถูกกําหนดไวใน
ประกาศ ก.จ.จ.ลําพูน เพื่อ
ถือเปนแนวทางปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกันและการ
ลงโทษจะตองสงเรื่องให
ก.จ.จ.ลําพูน พิจารณา
เพื่อใหการลงโทษทางวินัย
มีความเหมาะสม
และยุติธรรม

มีความเพียงพอใน
ระดับหนึ่ง แตอยางไร
ก็ตามควรสรรหา
บุคลากรเพื่อเปนผู
ชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานดาน
กฎหมายโดยเฉพาะ
เพราะนอกจากงาน
ตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง ยังมีภาระ
งานเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนตาม
พันธะกรณีกับสวน
ราชการอื่นอีก

การลงโทษไมเหมาะสมหรือ
ยุติธรรม หากผูมีอํานาจ
ใชดุลยพินจิ เบี่ยงเบนจาก
ความเปนจริง

นําแนวทางการลงโทษของ อบจ.ลําพูน
ขาราชการพลเรือนมา
เทียบเคียงในการลงโทษ
ผูกระทําผิดในฐานความผิด
เดียวกัน เพื่อใหการลงโทษ
เกิดความเหมาะสม
ยุติธรรมและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ระเบียบและกฎหมาย
มีการเปลี่ยนแปลงบอย
ทําใหเจาหนาทีไ่ มเขาใจ
อยางถองแทในระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงาน
- ปริมาณงานคดีมีจาํ นวน
มาก และซับซอน
ทําใหมีงานคาง
- การที่บุคลากรเพียงคน
เดียวตองรับผิดชอบงาน
หลายอยาง ยอมทําให
คุณภาพงานที่ดาํ เนินงาน
มีประสิทธิภาพลดลง

- ใหเจาหนาที่ผูรับผิด ชอบ
ศึกษาระเบียบและกฎหมาย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ
- จัดสงเจาหนาที่
ที่ปฏิบัติงานโดยตรงเขารับ
การอบรมในสวน
ที่เกี่ยวของโดยตรง
- ควรสรรหาเจาหนาที่
เพื่อชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงานดานกฎหมาย
โดยเฉพาะ

- ขาดผูเ ชี่ยวชาญทางดาน
กฎหมายหรือผูที่ทําหนาที่
โดยตรง เชน นิติกร ทําให
การทํางาน ในปจจุบนั ยังไม
คลองตัวเทาที่ควร
- ระเบียบกฎหมายมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย ทําให
ระเบียบกฎหมายที่บงั คับใช
ในองคกร อาจไมเปน
ปจจุบนั
- ปริมาณงานที่คา ง
เปรียบเทียบกับผูปฏิบตั ิงาน
ทําใหดําเนินการไมทนั ตาม
ระยะเวลาที่กาํ หนด
- การที่บุคลากรเพียงคน
หนึ่งตองรับผิดชอบงาน
หลายอยาง ยอมทําให
คุณภาพงานที่ดาํ เนินการมี
ประสิทธิภาพลดลง

- สรรหานิติกรโดยตรง
เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ถูกตองตามระเบียบและ
กฎหมาย
- สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายใหเปนปจจุบนั
- แลกเปลี่ยนความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติงานกับ
หนวยงานทองถิ่นอื่น ๆ
ในกรณี ที่เกิดปญหาใหม ๆ
ขึ้นหรือประสานความ
รวมมือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ

- อบต.ทุงหัว
ชาง
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.ทาสบ
เสา
- ทต.บานแปน
- ทต.ประตูปา
- ทต.แมแรง

102. งานกฎหมายและนิติการ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินงานทาง
ดานกฎหมายเปนไปตามระเบียบ
และกฎหมายเกิดความยุตธิ รรม
และรักษาผลประโยชนของ
หนวยราชการ
- เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน
ดานงานคดีความที่คั่งคาง

มีรายงานการ
ปฏิบัติงานทัง้ ทาง
วาจา และเปน
ลายลักษณอักษร
อยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ประชาชนนอกเขต
รับผิดชอบ มาขอรับบริการ
ซึ่งตามจรรยาบรรณและ
หลักคุณธรรมไมสามารถ
ปฏิเสธได
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จากการสรรหาบุคลากรมา
ปฏิบัติหนาที่ในกอง
สาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
ประเมินจากความสําเร็จ
ของงานตรงตามแผนและ
เปาหมายที่วางไว

เจาหนาที่ภายในกอง
ที่ไดรับมอบหมายงาน
ดานการ
ประชาสัมพันธ
สามารถปฏิบัติงานได
ระดับหนึ่ง แตอยางไร
ก็ตามยังไมครอบคลุม
และมีผลสัมฤทธิ์ที่ยัง
ไมตรงตามนโยบาย
เทาที่ควร

งานลาชาไมครบถวนตาม
วัตถุประสงค เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากร ไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน
และบางครั้งการดําเนินงาน
อาจเกิดความลาชาผิดพลาด
ขึ้นได

จัดหาบุคลากรใหครบตาม
กรอบอัตรากําลังเพิ่มแบง
ความรับผิดชอบงาน
ในหนาที่ใหชัดเจน

อบต.ตะเคียน
ปม

103. บุคลากรในกองสาธารณสุข
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับงาน
และคุณภาพงานที่ออกมา

ดานจํานวนบุคลากร
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- เสนอขอเพิ่มอัตรากําลัง
บุคลากรดานงาน
ประชาสัมพันธในแผน
อัตรากําลังของเทศบาลฯ
- มอบหมายหนาที่เพิ่มเติม
ใหกับบุคลากรภายในที่มีอยู
ปจจุบนั
- เมื่อไดรับเอกสารขอความ
อนุเคราะหประชาสัมพันธ
กิจกรรม/โครงการ
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
และประสานขอมูลจาก
เจาของงานเพิ่มเติม

สามารถปฏิบัติงาน
ไดดีระดับหนึ่ง แต
อยางไรก็ตามยังไม
ครอบคลุมและมี
ผลสัมฤทธิ์ทยี่ ังไมตรง
ตามนโยบายเทาทีค่ วร

- ยังขาดบุคลากร
ผูรับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธโดยตรง
- มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล
กะทันหันทําใหการ
ประสานงานแกไขขอมูลไม
ทันการณ

- จัดสรรอัตรากําลัง
บุคลากรผูรับผิดชอบงาน
บริการและเผยแพร
วิชาการ และการ
ประชาสัมพันธใหครบตาม
กรอบภาระงานของกองฯ
- จัดเตรียมความพรอมของ
เครื่องมือและอุปกรณ
สื่อสารดานการ
ประชาสัมพันธ
- ติดตามขอมูลที่จะใชใน
การประชาสัมพันธ และ
ตรวจสอบความถูกตองให
ไดขอมูลที่เปนปจจุบนั มาก
ที่สุดกอนวันประกาศ 1 วัน

- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย

104. การบริการและเผยแพร
วิชาการ และการประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการ
ประชาสัมพันธเปนไปดวยความ
เรียบรอย ประชาชนไดรับขาวสาร
ทางราชการที่ถูกตองไมบดิ เบือน
ประชาชนไดรับขาวสารที่มีประโยชน
ในการใชชีวิตประจําวัน

- ขาดบุคลากร
ผูรับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธโดยตรง
- ขอมูลที่ไดรับเพื่อการ
ประชาสัมพันธลา ชา
ไมเพียงพอ และ
คลาดเคลื่อนทําใหเกิด
ขอผิดพลาดในการ
ประชาสัมพันธ

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจสนับสนุน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

สํานักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษยจังหวัด
ลําพูน

ดานการควบคุมภายใน
และตรวจสอบภายใน
105. การควบคุมและการปองกันมิ
ใหเกิดการเบิกจายงบประมาณที่ผิด
ระเบียบของทางราชการ

งาน/กิจกรรมโครงการ
ของกลุมการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการมีความ
หลากหลายตามการ
เบิกจายแทนกรม
แนวทางการปฏิบัตงิ าน
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอตาม
ประกาศ คําสัง่ และ
ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงตองใหความสําคัญและ
กําหนดเปนความเสี่ยง
ที่ยังตองเฝาระวังอยู

- มีการกําหนดใหพนักงาน การควบคุมที่มีอยู
เจาหนาที่ ศึกษาระเบียบ
สามารถขจัดความ
กฎหมาย แนวทางการ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
ดําเนินงาน/แนวทางการ
เบิกจายงบประมาณใน
ทุกกิจกรรมโครงการรวมกับ
กรม/กระทรวง อยางชัดเจน
และกําหนดใหตองมีการ
ประสานงานและปรึกษากับ
เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่
พัสดุ ของสํานักงานหากเกิด
ขอสงสัยในแนวทางการ
ดําเนินงานและการเบิกจาย
- หากเจาหนาที่การเงิน
หรือเจาหนาที่พัสดุของ
สํานักงานพัฒนาสังคมและ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดลําพูนไมสามารถให
คําปรึกษาได ใหขอรับ
คําปรึกษาจากสํานักงาน
คลังจังหวัดลําพูน หรือ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
จังหวัดลําพูน หรือ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
จังหวัดลําพูน
106. การจัดทําระบบการควบคุม
ภายใน
วัตถุประสงค :
เพื่อใหการทํางานของหนวยงาน
แลวเสร็จตามแผนงาน

บุคลากรยังขาดความรู
ความเขาใจไมปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายใน
ทุกขั้นตอน

จัดอบรมใหบุคลากรมี
ความรูความเขาใจใน
กระบวนการทํางานและ
มีการประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง

การควบคุมที่มีอยู
จัดทํารายงานการควบคุม
สามารถลดความเสี่ยง ภายในไมครบตามขั้นตอน
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

หมั่นศึกษาการทําควบคุม สํานักงานสถิติ
ภายในใหละเอียด และจัด จังหวัดลําพูน
อบรมใหบุคลากรมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการ
ทํางานและมีการ
ประเมินผลอยางตอเนื่อง
เพื่อลดอัตราความเสี่ยงใน
การทํางานในทุก ๆ
ขั้นตอน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

107. การจัดวางระบบควบคุม
ภายใน
วัตถุประสงค
- ใหการจัดวางระบบครอบคลุม
ทุกหนวยงาน
- ใหการจัดทํารายงานเปนไปกําหนด
เปาหมายที่ตองจัดทํารายงานสง
ผูเกี่ยวของ

การจัดวางระบบควบคุม
ภายในไมเปนไปตาม
พ.ร.บ.วินัยการเงิน
การคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561

1. อบรมใหความรู
สามารถลดความเสี่ยง การจัดวางระบบควบคุม
ผูรับผิดชอบงาน
ไดระดับหนึง่ แตยังไม ภายในไมครอบคลุมทุก
2. ตรวจ ติดตาม ตาม
เพียงพอ
หนวยงาน
แผนการตรวจสอบประจําป

1. อบรมใหความรู
หลักเกณฑกระทรวง
การคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติ
การควบคุมภายใน
พ.ศ. 2561 ใหหนวยงาน
ภายใตสังกัดทุกหนวย
2. ตรวจติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
การตรวจสอบประจําป

สสจ.ลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

108. ดานการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค
- เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การพัสดุ
และทรัพยสนิ รวมทั้งการบริหารงาน
ดานอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบระบบ
การดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพยสิน และการใชทรัพยากร
ทุกประเภท

- หนวยตรวจสอบ
ปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
แผนการตรวจสอบ
- พ.ร.บ. ขอระเบียบ
กฎหมาย วัฒนธรรม
องคกร

- มีการจัดทําบันทึกขอ
อนุมัติแจงเขาดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อขอเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ
กอนดําเนินการเขา
ตรวจสอบแตละสํานัก/กอง
- ศึกษาระเบียบขอบังคับ
หนังสือสั่งการ หนังสือ
ซักซอมที่เกี่ยวของเพื่อใช
ประกอบการตรวจสอบ

- เจาหนาที่ของหนวย
รับตรวจที่รับเอกสาร
ไมไดประสานกับ
เจาของเรื่องโดยตรง
- ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม กฎ ระเบียบ
หนังสือสั่งการใหม ๆ
อยูตลอดเวลา

- หนวยตรวจสอบไดรับ
เอกสารเพื่อใชในการตรวจ
ตามแผนลาชา/ไมครบถวน
- ไดทราบระเบียบหนังสือสั่ง
การ หนังสือซักซอมตาง ๆ
ที่ไมเปนปจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง

ทต.ทุงหัวชาง
- จัดทําบันทึกขออนุมัติ
แจงเขาดําเนินการ
ตรวจสอบ โดยใหเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบโดยตรงเซ็นรับ
บันทึกแจงเขาตรวจพรอม
เอกสารที่เกี่ยวของในการ
ขอเขาดําเนินการ
ตรวจสอบ
- ศึกษาระเบียบหนังสือ
สั่งการ หนังสือซักซอม
ตาง ๆ ในเว็บไซตของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นเปนประจําทุกวัน
เพื่อไดสั่งพิมพระเบียบ
หนังสือสั่งการที่ออกมาใหม
จัดเรียงแยกเปนแฟมแตละ
เรื่อง

แบบ ปค.5

จังหวัดลําพูน
ภารกิจสนับสนุน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563
(3

(4

(5

(6

(7

(8

(9

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. การปฏิบัติงาน
สารบรรณในระบบ
อิเล็กทรอนิกสผูปฏิบัติ
ตองมีความรูดาน
คอมพิวเตอร
2. ปฏิบัติงานแทนกัน
ตองใชเวลาในการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ทําใหเกิดความลาชา
และไมเปนระบบ

1. หัวหนาฝายบริหาร
หรือผูที่เคยปฏิบัติงานดาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ใหความรูแกผูปฏิบัติงาน
สารบรรณ
2. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน
เฉพาะที่สามารถใช
ประกอบการปฏิบัตงิ าน
แทนกันไดทันที

การควบคุมที่มีอยู
สามารถขจัดความ
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ

-

-

สํานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลําพูน

ดานสารบรรณ
109. งานสารบรรณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหงานสารบรรณเปนระบบ
สามารถสืบคนไดสะดวกรวดเร็ว
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

110. งานสารบรรณ
การบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานสารบรรณ
เปนไปตามระเบียบของทางราชการ
และมีประสิทธิภาพเปนระบบ
ถูกตอง รวดเร็ว สะดวกในการสืบคน
และเปนไปตามระเบียบ

- การเก็บเอกสารไมเปน
ระบบ
- สถานที่ในการเก็บ
เอกสารไมพอเพียง
- เอกสารสูญหาย/
ไมครบถวน แนบเอกสาร
ไมครบตามที่ระบุใน
หนังสือ
- พิมพหนังสือผิดไมตรวจ
กอนเสนอทําใหหนังสือ
เกิดผิดพลาด/ลาชา
- สงเอกสารลาชา
ไมทันตามกําหนดและ
ไมเปนไปตามแผนฯ

-

-

สํานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดลําพูน

- แนะนําการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
- สรางความเขาใจและ
เพียงพอ
แจงแนวทางการปฏิบัติให
เจาหนาที่ทุกระดับทราบ
- จัดทําทะเบียนคุมการ
รับสงหนังสือ โดยตองมีการ
ลงนามรับหนังสือ
- จัดสถานที่ใหเหมาะสมใน
การจัดเก็บเอกสาร
- คัดแยกและจัดเก็บ
เอกสารใหเปนหมวดหมู
จัดทําดัชนีควบคุมแฟม
เอกสาร
- จัดเรียงเอกสารตาม
แฟมงาน ตูเอกสารเก็บ
เอกสารแยกหมวดหมูและ
จัดเรียงใหสืบคนงาย
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

111. ดานสารบรรณ
การรับ-สง หนังสือราชการตาง ๆ ไป
ยังหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
การติดตอประสานงานตาง ๆ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานสารบรรณ
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ

- เอกสารมีปริมาณมาก
- งานมีขั้นตอนและ
รายละเอียดสงผลใหเกิด
ความลาชา

- มีบัญชีควบคุมปริมาณงาน
เพื่อเรงรัดติดตามงาน
- ปฏิบัติตามคําสัง่
มอบหมายการปฏิบัตงิ าน
- ปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

112. ดานการลงรับเอกสาร

การลงรับเอกสารมีความ จัดสรรบุคลากรที่มีภายใน
ลาชาเนื่องจากบุคลากรมี ฝายงานโดยสับเปลี่ยนกัน
ไมเพียงพอ
ทําหนาที่การลงรับเอกสาร

เพียงพอ

-

113. ประชาสัมพันธและเผยแพร
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ของจังหวัดใหเปนศูนยขอมูลและ
ศูนยแมขายขอมูลดานการเกษตร
และสหกรณของจังหวัด
- เพื่อเปนแหลงขอมูลและเผยแพร
ขอมูลดานการเกษตรระดับจังหวัด

ขอมูลยังไมเปนปจจุบนั
และยังคลาดเคลื่อน
อยูบ าง

กิจกรรมการควบคุม
ภายในสามารถ
ลดความเสี่ยงได
อยางเพียงพอ

-

- ขับเคลื่อนการใชงาน
ระบบศูนยขอมูลฯ และ
นําเสนอผูบ ริหารเพื่อ
ประเมินผลการใชงาน
รวมทั้งประสิทธิภาพของ
ระบบ
- นําผลการประเมินและ
ขอคิดเห็นมาใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงระบบตอไป

การควบคุมภายใน
การปฏิบัติงานยังคงมีความ
สามารถลดความเสี่ยง ลาชาอยูบ า ง
ไดระดับหนึง่ แตยังไม
เพียงพอ

- วิเคราะหบัญชีควบคุม
สํานักงานที่ดิน
ปริมาณงานของเจาหนาที่ จังหวัดลําพูน
- กําชับ เจาหนาที่
ผูเกี่ยวของใหปฏิบัติงาน
ดวยความละเอียดดวย
ความรอบคอบ และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด
สํานักงาน
ขนสงจังหวัด
ลําพูน
-

สํานักงาน
เกษตรและ
สหกรณ
จังหวัดลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เนื่องจากการยืน่ คํารอง ทําหนังสือเรียกใหลูกจาง
ขอรับเงินกองทุน
เขามารับฟงคําชี้แจงสิทธิ์
สงเคราะหลูกจางในป
และขัน้ ตอนการยืน่ คํารอง
2563 ที่ผานมามีลูกจาง
ไมไดรับสิทธิ์ดังกลาว
เนื่องจากเอกสารไมครบ
และไมใหความสําคัญ
รวมทั้งไมคอยเขาใจ
ขั้นตอนการยื่นคํารองฯ

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดในระดับหนึ่งแตยัง
ไมสามารถขจัดความ
เสี่ยงไดทั้งหมด

เนื่องจากการยื่นคํารองมี
ลูกจางยืน่ ขอรับเงินกองทุนฯ
มีจํานวนมาก ทําใหมีลูกจาง
หลายคนไมเขาใจและไมให
ความสําคัญถึงขัน้ ตอนการ
ยื่นเอกสาร ทําใหถูกตัดสิทธิ์

1. จัดทําขอมูลขั้นตอนการ
ยื่นคํารองฯ และเอกสาร
หลักฐานที่ใชประกอบการ
ยื่นคําขอใหแกลูกจาง
2. มอบหมายใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและนิติกร
เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา
แกลูกจางในการยื่นคํารอง
และใหความชวยเหลือ
3. ประชาสัมพันธขอมูล
การติดตอเจาหนาที่
เจาของเรื่องใหถูกตอง

สํานักงาน
สวัสดิการและ
คุมครอง
แรงงานจังหวัด
ลําพูน

114. หนังสือยื่นคํารองขอรับ
เงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง
เพื่อใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

115. การรับ - สง หนังสือราชการ
ในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของจังหวัดลําพูน

การรับ - สง หนังสือ
ราชการในระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของจังหวัดลําพูน
และสวนราชการอื่น ๆ
เกิดความตกหลน
และลาชาเนื่องจากตอง
นําหนังสือ ที่ไดรับมาลง
รับหนังสือของจังหวัด
ลําพูนกอน จึงจะนํามาลง
รับ - สง ของสํานักงาน
สถจ.ลําพูน เพื่อแจกจาย
ใหแตละกลุมงาน

- จัดลําดับความสําคัญของ
หนังสือราชการจากหนังสือ
ภายนอกของสวนราชการ
อื่น และลงทะเบียนรับ - สง
หนังสือในระบบ
เพื่อดําเนินการแจกจายให
แตละกลุมงาน
- จัดระบบในการรับและ
การจัดสงเอกสารใหเปน
ระบบ จัดหาตูจัดเก็บ
เอกสาร และการจัดการให
เปนระเบียบ เพื่อปองกัน
การสูญหายของเอกสาร

การควบคุมที่มีอยู
สามารถลดความเสี่ยง
ไดระดับหนึง่ แตยังไม
เพียงพอ

หนังสือบางฉบับไดรับลาชา
หรือมีการตกหลน และบาง
เรื่องหนวยงานเจาของเรื่อง
ไมไดจัดสงหนังสือในระบบ
แตจัดสงใหหัวหนาสวน
ราชการทางระบบไลน
หัวหนาสวนราชการหรือไลน
กลุมเฉพาะ

จัดลําดับความสําคัญของ
หนังสือราชการ
และลงทะเบียนรับ - สง
ทางระบบใหแลวเสร็จโดย
แจกจายหนังสือให
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบให
แลวเสร็จภายใน 1 วัน
ทําการ และใหฝา ยบริหาร
ทั่วไปซักซอมประชุมชี้แจง
ทําความเขาใจเจาหนาที่
ทุกคน

สถจ.ลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

116. การประสานติดตามการเก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานสารสนเทศ
ตางๆ ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

การติดตามรายงานผล
การดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
มีความลาชา จํานวนเรื่อง
และประเด็นที่จะตอง
ติดตามรายงานจาก
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีจํานวนมาก
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา

-

-

การควบคุมที่มีอยู
- การกําหนดระยะเวลา
สามารถขจัดความ
รายงานที่ชัดเจน ให
เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
เจาหนาที่วิเคราะหฯ
ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประกอบการ
ติดตามผลการรายงาน
- มอบหมายใหเจาหนาที่
วิเคราะหฯ ศึกษา
รายละเอียดขั้นตอนการ
ทํางานในแตละเรื่องให
ชัดเจน รวมถึงแจง
เจาหนาที่ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหมีความเขาใจ
รายละเอียด

สถจ.ลําพูน
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

117. การทําหนังสือแจงไปยัง
อําเภอ เพื่อแจงให อปท. ในพื้นที่

งานลาชา เนื่องจาก
จํานวนบุคลากร มีนอย
ไมเพียงพอตอปริมาณงาน
ที่มากขึ้น

มีการมอบหมายงานให
การควบคุมที่มีอยู
เจาหนาที่อยางชัดเจน และ ไมสามารถขจัดความ
ประสานงานทางโทรศัพท เสี่ยงไดอยางเพียงพอ
ในแตละทองถิ่นเพื่อใหได
ขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ
โดยเร็ว

การทําหนังสือแจงไปยัง
อําเภอ เพื่อแจงให อปท.
ในพื้นที่ เกิดความลาชา
ไมทันภายในระยะเวลาที่
กําหนด

สถจ.ลําพูน
เพิ่มบุคลากรเพื่อชวย
บรรเทาภาระงานในหนาที่
ของเจาหนาที่ใหนอยลง
หรือเพิ่มบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี
นําเอาเทคโนโลยีมาปรับใช
เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน

118 งานสารบรรณ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหบริการสนับสนุนสงเสริม
ประสานงานและอํานวยการ
ใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ และเปนไปตามที่
ระเบียบและกฎหมายกําหนด
- เพื่อจัดระบบงานสารบรรณ
และลดการสูญหายของเอกสาร

- การจัดระบบงาน
สารบรรณนอย
- ไมมีบุคลากรปฏิบัติงาน
หนาที่ธุรการเฉพาะ ทําให
มีความจําเปนตอง
มอบหมายหนาที่
ใหบุคลากรที่มีหนาที่ทาํ
การสอน มาปฏิบัติหนาที่
ธุรการ
- ขาดบุคลากรที่มี
ความชํานาญดานธุรการ
จึงทําใหการจัดระบบ
จัดการไมไดมาตรฐาน

- นําระบบการจัดการ
เอกสารมาใชใน
การปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา ดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- ระเบียบวาดวยการรักษา
คําสั่งทางราชการ
พ.ศ. 2544
- สงเสริมใหความรูเรื่องการ
บริหารเอกสารตามระเบียบ
งานสารบรรณ
- จัดสรรงบประมาณให

- บุคลากรมีความรู
ความเขาใจในการจัด
ระบบงานสารบรรณนอย
- สถานที่เก็บเอกสารยังเสี่ยง
ตอการสูญหายหรือ
ถูกทําลาย
- บุคลากรยังขาดความ
ชํานาญ
- มีหนังสือจํานวนมาก
และไมมีตูเอกสาร
เพียงพอที่จะเก็บเอกสาร
ทําใหการคนหาหนังสือ
ตองใชระยะเวลานาน

- จัดทําระบบขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน
ใหเปนปจจุบนั
- ใหเจาหนาที่ธุรการ
เปดดูหนังสือราชการ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกวัน
- จัดอบรมใหความรูเรื่อง
การบริหารเอกสาร
ตามระเบียบงานสารบรรณ

- ความเสี่ยงลดลง
เพราะไดดาํ เนินการ
บริหารจัดการอยาง
เปนระบบตามขัน้ ตอน
เพื่อใหเกิดผลที่ดีตอ
ผูมีสวนไดเสียของ
หนวยงาน
- ติดตามประเมินผล
การดําเนินการและ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
ประจําเดือน

- อบจ.ลําพูน
- อบต.ทุงหัว
ชาง
- ทม.ลําพูน
- ทต.มะกอก
- ทต.วังดิน
- ทต.แมตืน
- ทต.ลี้
- ทต.ศรีวิชัย
- ทต.ดงดํา
- ทต.กอ
- ทต.ปาไผ
- อบต.นา
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- มีหนังสือจํานวนมาก
และไมมีตูเอกสาร
เพียงพอที่จะเก็บเอกสาร
ทําใหการคนหาหนังสือ
ตองใชระยะเวลานาน
- หนังสือจากหนวยงาน
อื่น บางครั้งสงมาถึงลาชา

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
- กําชับและควบคุม
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ใหเพิ่มขึ้น

- หนังสือจากหนวยงานอื่น
บางครั้งสงมาถึงลาชา
หรือมาถึงลวงเวลาทํางาน
ทําใหการประสานงาน
ลําบาก

ทราย
- อบต.เวียง
แกว
- อบต.แมลาน
- ทต.บานโฮง
- ทต.ศรีเตี้ย
- อบต.เวียง
กานต
- อบต.ปาพลู
- อบต.เหลา
ยาว
- อบต.หนอง
ปลาสะวาย
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายในที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

119. การจัดสงเอกสารการประชุม
สภา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหสมาชิกสภารับทราบขอมูล
กอนการประชุมสภา เปนไปตาม
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
และที่แกไขเพิ่มเติม
- เพื่อใหการดําเนินงานดานการ
ประชุมสภาเปนไปดวยความถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับการประชุมสภา

สมาชิกสภา ไดรบั เอกสาร มีการควบคุมโดยปฏิบัติตาม
การประชุมสภาฯ ทีล่ าชา ระเบียบ และขอบังคับการ
ประชุมฯอยางเครงครัด
พรอมทัง้ ตรวจสอบสาเหตุ
ของปญหาตาง ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น

เจาหนาที่ของสวน
สมาชิกสภา ไดรบั เอกสาร
ราชการที่เกี่ยวของใน การประชุมสภาฯ ทีล่ าชา
การประชุมสภาแตละ
ครั้ง ไดจัดสงขอมูล
เพื่อนําเขาบรรจุใน
ระเบียบวาระการ
ประชุมฯ ลาชา จึงทํา
ใหการจัดทําเอกสาร
ลาชา สงผลทําใหการ
นําสงเอกสารใหกับ
สมาชิกสภาฯ มี
ระยะเวลาที่กระชั้นชิด
มากเกินไป

- จัดทําหนังสือแจงทุกสวน - อบจ.ลําพูน
จัดสงขอมูลและเอกสาร
เพื่อประกอบการประชุม
สภาฯ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
- โทรศัพทแจงสวนที่
เกี่ยวของและสมาชิกสภา
ทราบกอนลวงหนา
- ใชเทคโนโลยีในการ
ติดตอสื่อสาร เชน
แอพพลิเคชั่น line
- ติดตามงานอยางตอเนื่อง
เปนระยะ ๆ เพื่อใหทันกับ
ระยะเวลาที่กาํ หนด

บทนำ
สถานการณ์วิก ฤตต่า ง ๆ ที่เ กิด ขึ้น ในปัจ จุบัน นี้ ทั้ง ที่มีเ หตุม าจากน้้า มือ มนุษ ย์ห รือ
ภัยธรรมชาติ พบว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บางเหตุการณ์เกินที่จะควบคุม อีกทั้งมีความ
รุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง เช่นเดียวกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ระบาดเข้าสู่
ประเทศไทยตั้งแต่เดือ นกุมภาพัน ธ์ 2563 เป็นต้น มา ซึ่งก่อให้ เกิด ผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะ
ต่อประชาชน และภาครัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงระบบและกลไกของรัฐ
ที่มีความส้าคัญต่อการให้บริการประชาชนมีปัญหาเกิดขึ้น ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ไม่สามารถ
ด้าเนินภารกิจในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นสถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็นบทเรียนอันส้าคัญ
ที่ทุกหน่วยงานของรัฐต้องน้ามาพิจารณาเพื่อปรับกระบวนการท้างานใหม่ โดยเฉพาะการบริการประชาชน
เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่า ภารกิ จ หลั กของราชการ หรื องานบริ การประชาชนที่ส้ า คัญ สามารถด้า เนิน งานหรื อ
ให้บริการได้โดยไม่สะดุดหยุดลง แม้ว่าจะประสบกับวิกฤตการณ์หรือภัยพิบัติใด ๆ ก็ตาม
ในปี พ.ศ.2563 จังหวัดล้าพูน ให้ส่วนราชการประจ้าจังหวัดล้าพูน หัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดส่วนกลาง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน และนายกเทศมนตรีเมืองล้าพูน ด้าเนินการจัดท้า
ทบทวนและปรั บ ปรุ งแผนด้ าเนิ น ธุร กิจ อย่า งต่อเนื่อง ส้ าหรับการบริ ห ารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan – BCP) ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องได้
ตามแนวทางที่ส้านักงาน ก.พ.ร. ก้าหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบ
ในหลักการมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชน
ในสภาวะวิกฤต รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( 9102COVID-19 )
สถานการณ์ในปัจจุบันมีปัจจัยหลากหลาย ที่ส่งผลต่อการเกิดสภาวะวิกฤติมีผลต่อการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( 9102COVID-19) ที่มีการระบาดรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจังหวัดล้าพูน จึงได้มีการทบทวนแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity
Plan : BCP) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดจากการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น การชุมนุมประท้วงการจลาจล เป็นต้น ดังนั้น การจัด ท้า
การทบทวนแผนด้า เนิ น ธุ ร กิจ อย่ างต่ อเนื่อ งฯ พ.ศ. 2564 จึงเป็นสิ่ ง ส้ าคัญ ที่จะช่ ว ยให้ จังหวั ดล้ าพู น
สามารถรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด และท้ า ให้ ก ระบวนการที่ ส้ า คั ญ (Critical Business
Process) สามารถกลับมาด้าเนินการได้อย่างปกติ หรือด้าเนินการได้ตามระดับการให้บริการที่ก้าหนดไว้
และช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
......................................................

การจัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan - BCP)
สานักงานประกันสังคมจังหวัดลาพูน

บทนา
แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
ลำพูน จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลำพูน เตรียมควำมพร้อมองค์กร และสำมำรถนำไปใช้
ในกำรตอบสนองและปฏิ บั ติงำนในสภำวะวิกฤติห รือเหตุกำรณ์ ฉุกเฉินต่ำง ๆ ทั้งที่ เกิดจำกภั ยธรรมชำติ
อุบั ติเหตุ อุบั ติกำรณ์ โรคระบำด หรือกำรมุ่ งร้ำยต่อองค์กร โดยไม่ให้ ส ภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ ฉุกเฉิน
ดังกล่ำวส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนต้องหยุดชะงักลงหรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
กำรที่หน่วยงำนไม่มีกระบวนกำรรองรับให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรให้ บ ริก ำรนำยจ้ ำง ผู้ ป ระกัน ตน หรือ ประชำชนผู้ ม ำติด ต่ อ รวมถึ งส่ งผลกระทบต่ อภำพลั ก ษณ์ ข อง
หน่วยงำนและองค์กร ดังนั้น กำรจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงำน
สำมำรถรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ำรณ์ ที่ ไม่ ค ำดคิ ด และท ำให้ ก ระบวนกำรที่ ส ำคั ญ (Critical Business Process)
กลั บ มำด ำเนิ น งำนได้ อ ย่ ำ งปกติ ในระดั บ กำรให้ บ ริก ำรที่ ก ำหนดไว้ รวมทั้ ง ลดระดั บ ควำมรุ น แรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนได้

สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลำพูน
พฤษภำคม 2564

สารบัญ
หน้ำ
บทนำ

1

1. วัตถุประสงค์ (Objectives) ของกำรจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

1

2. สมมติฐำนของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP Assumptions)

1

3. ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Scope of BCP)

1

4. กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรที่สำคัญ
ตำรำงที่ 1 กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤต

2

5. ทีมงำนแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
ตำรำงที่ 2 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team)

4

6. ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้บริกำร
ตำรำงที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis) 5
7. กำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดควำมต้องกำรทรัพยำกรที่สำคัญ
ตำรำงที่ 4 กำรระบุพื้นที่กำรปฏิบัติงำนสำรอง
ตำรำงที่ 5 กำรระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์
ตำรำงที่ 6 กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี
ตำรำงที่ 7 กำรระบุจำนวนบุคลำกรหลักที่จำเป็น
ตำรำงที่ 8 กำรระบุผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร

5
6
6
7
7

8. กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ตำรำงที่ 9 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)

8

9. ขั้นตอนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนกำร

9

ภำคผนวก ก กำรกำหนดกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call tree)

17

บทนา
แผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสานักงานประกันสังคมจังหวัดลาพูน (Business Continuity Plan : BCP)
BCP จัดทำขึ้น เพื่อให้ “หน่วยงาน” เตรียมควำมพร้อมองค์กร และสำมำรถนำไปใช้ในกำรตอบสนอง
และปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤติหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินต่ำง ๆ ทั้งที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ อุบัติเหตุ อุบัติกำรณ์
โรคระบำด หรือกำรมุ่งร้ำยต่อองค์กร โดยไม่ให้สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉินดังกล่ำวส่งผลให้หน่วยงำน
ต้องหยุดกำรดำเนินงำน หรือไม่สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง
กำรที่หน่วยงำนไม่มีกระบวนกำรรองรับให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง อำจส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงำนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เศรษฐกิจ กำรเงิน กำรให้บริกำร สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชี วิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน เป็นต้น ดังนั้น กำรจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงำน
สำมำรถรั บ มื อ กั บ เหตุ ก ำรณ์ ที่ ไม่ ค ำดคิ ด และท ำให้ ก ระบวนกำรที่ ส ำคั ญ (Critical Business Process)
กลั บ มำด ำเนิ น งำนได้ อ ย่ ำ งปกติ ในระดั บ กำรให้ บ ริก ำรที่ ก ำหนดไว้ รวมทั้ ง ลดระดั บ ควำมรุ น แรงของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงำนได้
วัตถุประสงค์ (Objectives) ของการจัดทาแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องของกำรปฏิบัติงำนในสภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์
ฉุกเฉิน
 เพื่อให้ห น่ว ยงำนมีกำรเตรีย มควำมพร้อมในกำรรับ มือกับ สภำวะวิก ฤต และลดผลกระทบจำก
กำรหยุดชะงักในกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำร
 เพื่ อ บรรเทำควำมเสี ย หำยให้ อ ยู่ ระดั บ ที่ ย อมรับ ได้ เช่ น ผลกระทบด้ ำนเศรษฐกิ จ กำรเงิน กำร
ให้บริกำรสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 เพื่อให้ ป ระชำขน เจ้ำหน้ ำที่ ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ย (Stakeholders) มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของ
หน่วยงำน แม้หน่วยงำนต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ร้ำยแรงและส่งผลกระทบจนทำให้กำรดำเนินงำน
ต้องหยุดชะงัก
สมมติฐานของแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP Assumptions)
เอกสำรฉบับนี้จัดทำขึ้นภำยใต้สมมติฐำน ดังต่อไปนี้
 เหตุกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลำสำคัญต่ำง ๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
ที่ได้มีกำรจัดเตรียมไว้
 หน่ ว ยงำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศรั บ ผิ ด ชอบในกำรส ำรองระบบสำรสนเทศต่ ำ ง ๆ โดยระบบ
สำรสนเทศสำรองมิได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสำรสนเทศหลัก
 “บุคลำกร” ที่ถูกระบุในเอกสำรฉบับนี้ หมำยถึง เจ้ำหน้ำทีแ่ ละพนักงำนทั้งหมดของหน่วยงำน
ขอบเขตของแผนดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Scope of BCP)
แผนดำเนิ น ธุรกิจ อย่ ำงต่อเนื่ อง (BCP) ฉบั บนี้ ใช้รองรับ สถำนกำรณ์ กรณี เกิดสภำวะวิกฤตหรือ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินในพื้นที่สำนักงำนของหน่วยงำน หรือภำยในหน่วยงำน ด้วยเหตุกำรณ์ต่อไปนี้
 เหตุกำรณ์อุทกภัย
 เหตุกำรณ์อัคคีภัย
 เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/จลำจล
 เหตุกำรณ์โรคระบำด
 เหตุกำรณ์ก่อกำรร้ำย
 เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับเป็นวงกว้ำง
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การวิเคราะห์ทรัพยากรที่สาคัญ
สภำวะวิกฤตหรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน มีหลำกหลำยรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถบริหำร
จัดกำรกำรดำเนินงำนขององค์กรให้มี ควำมต่อเนื่อง กำรจัดหำทรัพยำกรที่สำคัญจึงเป็นสิ่งจำเป็น และต้อง
ระบุไว้ในแผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรเตรียมกำรทรัพยำกรที่สำคัญ จะพิจำรณำจำกผลกระทบใน 5
ด้ำน ดังนี้
1. ผลกระทบด้ า นอาคาร/สถานที่ปฏิบั ติงานหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ ที่ เกิดขึ้นทำให้ ส ถำนที่
ปฏิบัติงำนหลักได้รับควำมเสียหำยหรือไม่สำมำรถใช้สถำนที่ปฏิบัติงำนหลักได้ และส่งผลให้
บุคลำกรไม่สำมำรถเข้ำไปปฏิบัติงำนได้ชั่วครำวหรือระยะยำว ซึ่งรวมทั้งกำรที่ผู้รับบริกำรไม่
สำมำรถเข้ำถึงสถำนที่ให้บริกำรของหน่วยงำนด้วย
2. ผลกระทบด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส าคั ญ /การจั ด หาจั ด ส่ ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส าคั ญ หมำยถึ ง
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สำมำรถใช้งำนวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ หรือไม่สำมำรถจัดหำ/จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ที่สำคัญได้
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สาคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้
ระบบงำนเทคโนโลยี หรือระบบสำรสนเทศ หรือข้อมูลที่สำคัญไม่สำมำรถนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
ตำมปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บุคลำกรหลักไม่สำมำรถมำ
ปฏิบัติงำนได้ตำมปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สาคัญ หมำยถึง เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร/ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สำมำรถติดต่อหรือให้บริกำรหรือส่งมอบงำนได้
สรุปเหตุการณ์สภาวะวิกฤตและผลกระทบจากเหตุการณ์ (ทำเครื่องหมำย  ในด้ำนที่ได้รับผลกระทบ)
ผลกระทบ
เหตุการณ์สภาวะวิกฤต

ด้านอาคาร/ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
สถานที่
ทีส่ าคัญ และการ สารสนเทศและ
ปฏิบัติงานหลัก
จัดหา/จัดส่ง
ข้อมูลทีส่ าคัญ

ด้าน
บุคลากร
หลัก

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 เหตุกำรณ์อุทกภัย











2 เหตุกำรณ์อัคคีภัย











3 เหตุกำรณ์โรคระบำด



-

-





4 เหตุกำรณ์ชุมนุมประท้วง/ จลำจล











5 เหตุกำรณ์ก่อกำรร้ำย



-

-





6 เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับเป็นวงกว้ำง











ตำรำงที่ 1 สรุปเหตุกำรณ์สภำวะวิกฤตและผลกระทบจำกเหตุกำรณ์

3
แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ไม่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกรณีที่เหตุขัดข้องเกิดขึ้นจำกกำร
ดำเนินงำนปกติ และเหตุขัดข้องดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบในระดับสูงต่อกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรของ
หน่ ว ยงำน เนื่ องจำกหน่ ว ยงำนยั งสำมำรถจัด กำรหรือ ปรับ ปรุงแก้ ไขสถำนกำรณ์ ได้ภ ำยในระยะเวลำที่
เหมำะสม โดยผู้บริหำรหน่วยงำนหรือผู้บริหำรของแต่ละกลุ่มงำนและฝ่ำยงำนสำมำรถรับผิดชอบและดำเนินกำร
ได้ด้วยตนเอง
ทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan Team)
เพื่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP) ของสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลำพูนสำมำรถนำไป
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดตั้งทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team)
ขึ้น โดย BCP Team ประกอบด้วย หัวหน้ำทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องและทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ผู้ประสำนงำน
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง

หัวหน้ำส่วน
งำนสิทธิ
ประโยชน์

หัวหน้ำส่วนงำน
ทะเบียนและ
ประสำนกำรแพทย์

หัวหน้ำส่วนงำน
เงินสมทบและ
กำรตรวจสอบ

หัวหน้ำส่วนงำน
กำรเงินและ
บัญชี

หัวหน้ำงำน
มำตรำ 40

หัวหน้ำงำน
บริหำรทั่วไป

บุคลำกรในฝ่ำย
(สำรอง)

บุคลำกรในฝ่ำย
(สำรอง)

บุคลำกรในฝ่ำย
(สำรอง)

บุคลำกรในฝ่ำย
(สำรอง)

บุคลำกรในฝ่ำย
(สำรอง)

บุคลำกรใน
ฝ่ำย (สำรอง)

รำยชื่อที มงำนแผนดำเนิ น ธุรกิจอย่ ำงต่อเนื่ องฯ ปรำกฏดังตำรำงที่ 2 ในกรณี ที่ บุคลำกรหลั กไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกรสำรองรับผิดชอบทำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกรหลัก
โดยทุกตำแหน่งจะต้องร่วมมือกันดูแล ติดตำม ปฏิบัติงำน และกู้คืนเหตุกำรณ์ฉุกเฉินในฝ่ำยงำนของ
ตนเอง ให้สำมำรถบริหำรควำมต่อ เนื่องและกลับสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว ตำมบทบำทหน้ำที่ที่กำหนดไว้ของ
ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team) และในกรณีที่บุคลำกรหลักไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้บุคลำกร
สำรองรับผิดชอบทำหน้ำที่ในบทบำทของบุคลำกรหลัก ปรำกฏดังตำรำงที่ 2
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ตำรำงที่ 2 รำยชื่อบุคลำกรและบทบำทของทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง (BCP Team)
บุคลากรหลัก
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

บทบาท

บุคลากรสารอง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำงอัจรำ บัวทอง
ประกันสังคมจังหวัดลำพูน

064-9316001

หัวหน้ำทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่อง

นำยทองสุข ขัตินนท์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำรพิเศษ

084-1736150

นำงวภัทกำ มำมีโชคชัย
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร

090-5197781

ทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง

นำงบุษบำ บุญยัง
เจ้ำพนักงำนแรงงำนชำนำญงำน

086-1803131

นำยจักรพรรดิ์ เพชรรัตน์
เจ้ำพนักงำนแรงงำนชำนำญงำน

089-6352846

ทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง

นำงกำนต์พิชชำ จงสิริวัฒน์
นักวิชำกำรแรงงำน

081-6720419

นำงสำวชญำนี อินก้อน
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร

089-8514024

ทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง

นำงสำวกำนต์รวี นิธิวัฒนำงค์กุล
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

061-8940687

นำงสำวภำณุมำศ กันทะมำลำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร

065-0048599

ทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง

นำงสำววรวลัญช์ อำณัติวงศ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร

081-8849958

นำยจิรพัฒน์ สุวรรณรัตน์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร

065-8251928

ทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง

นำยสรพงษ์ นนทวงษ์
นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร

080-1314124

นำงวัลลำ จำปำทอง
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

087-7873301

ทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่อง

นำงสุวิมล คำธิตำ
นักวิชำกำรประกันสังคม 4

089-5524893

ผลกระทบต่อกระบวนการทางานหรือการให้บริการ
กำรวิเครำะห์ ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้ บริกำร (Business Impact Analysis)
โดยใช้เกณฑ์ในกำรกำหนดระดับผลกระทบ ดังนี้
ระดับผลกระทบ
สูงมำก

สูง

ปำนกลำง
ต่ำ

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบ















ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรในระดับที่สูงมำก
ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50
เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจำนวนเงินในระดับสูงมำก
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับองค์กร
ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรในระดับที่สูง
ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 25-50
เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนเป็นจำนวนเงินในระดับสูง
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับหน่วยงำน
ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรในระดับที่ปำนกลำง
ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 10-25
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับฝ่ำย
ส่งผลกระทบต่อกำรให้บริกำรในระดับที่ต่ำ
ส่งผลให้ขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 5-10
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และควำมมั่นใจต่อองค์กรในระดับเจ้ำหน้ำที่
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พบว่ำกระบวนกำรทำงำนทีห่ น่วยงำนต้องให้ควำมสำคัญและกลับมำดำเนินงำนหรือฟื้นคืนสภำพให้
ได้ภำยในระยะเวลำตำมที่กำหนดปรำกฎดังตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 ผลกระทบต่อกระบวนกำรทำงำนหรือกำรให้บริกำร (Business Impact Analysis)
งำนสิทธิประโยชน์
กำรคืนเงินสมทบมำตรำ 39
กำรรับชำระเงินสมทบสถำนประกอบกำร

ระดับความเร่งด่วน
(สูง/ปานกลาง/ต่า)
สูงมำก
สูงมำก
สูงมำก

งำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์
งำนขึ้นทะเบียนนำยจ้ำงและผู้ประกันตน
งำนเร่งรัดหนี้
กำรบริหำรงำนบุคคล
งำนมำตรำ 40

สูงมำก
สูง
สูง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

กระบวนการหลัก

ระยะเวลาเป้าหมายในการฟื้นคืนสภาพ
1 วัน
3 วัน
7 วัน
15 วัน










สำหรับกระบวนงำนอื่น ๆ ที่ประเมินแล้ว อำจไม่ได้รับผลกระทบในระดับ ปำนกลำง สูง ถึงสูงมำก
หรือมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถชะลอกำรดำเนินงำนและกำรให้บริกำรได้ โดยให้ผู้บริหำรของฝ่ำยงำนประเมิน
ควำมจ ำเป็ น และเหมำะสม ทั้ งนี้ หำกมี ค วำมจ ำเป็ น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมแนวทำงกำรบริห ำรค วำมต่ อ เนื่ อ ง
เช่นเดียวกับกระบวนงำนหลัก
การวิเคราะห์เพื่อกาหนดความต้องการทรัพยากรที่สาคัญ
1) ด้ำนสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง (Working Space Requirement) ดังตำรำงที่ 4
ตำรำงที่ 4 กำรระบุพื้นที่กำรปฏิบัติงำนสำรอง
ประเภททรัพยากร

สถานที่/ที่มา

1 วัน

3 วัน

7 วัน

15 วัน

พื้นที่สำหรับสถำนที่
ปฏิบัติงำนสำรอง

อ ย่ ำ งน้ อ ย อย่ ำ งน้ อ ย 72 อย่ำงน้อย 144 อย่ำ งน้อ ย 288
1. อำคำรศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำน
ตำรำงเมตร
ตำรำงเมตร
2. อำคำรเช่ ำ เก็ บ เอกสำรของส ำนั ก งำน 3 6 ต ำ รำ ง ตำรำงเมตร
เมตร
(กรณีที่มีแนวโน้มเกิน 30 วัน)

ปฏิบัติงำนที่บ้ำน

แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละบุคคล

รวม

อ ย่ ำ งน้ อ ย อย่ ำ งน้ อ ย 72 อย่ำงน้อย 144 อย่ำ งน้อ ย 288
3 6 ต ำ รำ ง ตำรำงเมตร
ตำรำงเมตร
ตำรำงเมตร
เมตร
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2) ควำมต้องกำรด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Equipment & Supplies Requirement) ดังตำรำงที่ 5
ตำรำงที่ 5 กำรระบุจำนวนวัสดุอุปกรณ์
ประเภททรัพยากร

ที่มา

1 วัน

3 วัน

1. คอมพิวเตอร์สำรอง

1. เครื่องสำรองของหน่วยงำนเอง
10 เครื่อง
2. สำนักงำนประกันสังคมใกล้เคียง
3.หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน
4. ของบุคลำกร
5. ผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อตำมควำมจำเป็น
เหมำะสม
2. เครื่องพิมพ์ (Printer)
1. เครื่องสำรองของหน่วยงำนเอง
5 เครื่อง
2. สำนักงำนประกันสังคมใกล้เคียง
3. หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน
4. ของบุคลำกร
5. ผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อตำมควำมจำเป็น
เหมำะสม
5 เครื่อง 5 เครือ่ ง
3. โทรศั พ ท์ พ ร้อ มหมำยเลข/ 1. โทรศัพท์มือถือที่จัดสรรให้
2. ของบุคลำกร
โทรศัพท์มือถือ
3. ผ่ำนกระบวนกำรจัดซื้อตำมควำม
จำเป็นเหมำะสม

7 วัน

15 วัน

20 เครื่อง

30 เครื่อง

10 เครื่อง

15 เครื่อง

10 เครื่อง

15 เครื่อง

3) ควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูล (IT & Information Requirement)
ตำรำงที่ 6 กำรระบุควำมต้องกำรด้ำนเทคโนโลยี

ประเภททรัพยากร

ระบบงาน
1. ระบบ internet และ intranet
2. ระบบระบบ Sapiens และระบบ Web Application
3. ระบบกำรจ่ำยประโยชน์ฯ กรณีบำนำญชรำภำพ (SPD)
4. ระบบงำนกองทุนเงินทดแทน (WCF)
5. ระบบสำรสนเทศงำนประกันสังคมมำตรำ 40
6. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office–Saraban)
7. ระบบสอบทรัพย์ (sequester)
8. ระบบเครือข่ำยเสมือน (Virtual Private Network : VPN)
9. ระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS)
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
10. ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
11. ระบบบริหำรจัดกำร e-Services (SSO_ESVA)
12. ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ form for SSO benefits
13. เว็ปไซต์สำนักงำนประกันสังคม (sso.go.th)
14. ระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
15. ระบบข้อมูลสถำนประกอบกำร (WPD)

แหล่งข้อมูล

Server ที่สำนัก
บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
สำนักงำน
ประกันสังคม (กรม)

1 วัน 3 วัน

7 วัน











Server ที่สำนัก
บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
สำนักงำน
ประกันสังคม (กรม)








15 วัน
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4) ควำมต้องกำรด้ำนบุคลำกรสำหรับควำมต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงำน (Personnel Requirement)
ตำรำงที่ 7 กำรระบุจำนวนบุคลำกรหลักที่จำเป็น
ประเภททรัพยากร
จำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่
สำนักงำน/สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง

1 วัน
5

3 วัน
10

7 วัน
20

15 วัน
30

จำนวนบุคลำกรปฏิบัติงำนที่บ้ำน

5

5

5

5

รวม

10

15

25

35

7 วัน

15 วัน

5) ควำมต้องกำรด้ำนผู้ให้บริกำรที่สำคัญ (Service Requirement)
ตำรำงที่ 8 กำรระบุจำนวนผู้ให้บริกำรที่ต้องติดต่อหรือขอรับบริกำร
ฝ่ายงาน /กลุ่มงาน

1 วัน

ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ



ผู้ให้บริกำรน้ำประปำ



ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต



3 วัน



บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สำนักงำนประกันสังคม



กรมบัญชีกลำง



ผู้ให้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ความต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง เป็นแนวทำงในกำรจัดหำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรให้มีควำมพร้อมเมื่อเกิดสภำวะ
วิกฤต ซึ่งพิจำรณำทรัพยำกรใน 5 ด้ำน ดังตำรำงที่ 9
ตำรำงที่ 9 กลยุทธ์ควำมต่อเนื่อง (Business Continuity Strategy)
ทรัพยากร
อาคาร/
สถานที่
ปฏิบัติงาน
สารอง






วัสดุอุปกรณ์ที่ 
สาคัญ / การ
จัดหาจัดส่งวัสดุ

อุปกรณ์ที่
สาคัญ


เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สาคัญ


บุคลากรหลัก




คู่ ค้ า / ผู้ 
ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่
สาคัญ /ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ความต่อเนื่อง
กำหนดพื้นที่ในส่วนอื่นของศูนย์รำชกำรกระทรวงแรงงำนเพื่อใช้
ในกำรปฏิบัติงำน
กำหนดให้ใช้พื้นที่ปฏิบัติงำนสำรองโดยใช้อำคำรเช่ำเก็บเอกสำร
ของสำนักงำนเพื่อรองรับกำรทำงำนและกำรติดต่อจำกนำยจ้ำง/
ผู้ประกันตน
กำรปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work from Home)
นำรถโมบำยเคลื่ อนที่ของส ำนักงำนประกันสั งคมมำใช้ในกำร
ให้บริกำร
ก ำหนดให้ มี ก ำรจั ด หำคอมพิ ว เตอร์พ ร้อ มอุ ป กรณ์ ที่ ส ำมำรถ
เชื่อมโยงต่อผ่ำนอินเตอร์เน็ตเข้ำสู่ระบบเทคโนโลยีของส่วนกลำง
และของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์ (Laptop/Notebook) ของสำนักงำน
ในกำรปฏิ บั ติ งำนที่ บ้ ำ นได้ เป็ น กำรชั่ ว ครำวและหำกมี ค วำม
จ ำเป็ น เร่ ง ด่ ว นในช่ ว งระหว่ ำ งดั ง กล่ ำ วอำจมี ก ำรจั ด หำ
คอมพิ ว เตอร์ ส ำรองหรื อ แม้ ก ระทั่ ง กำรใช้ ค อมพิ ว เตอร์
Notebook ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนร่วมด้วย
ในกำรปฏิบัติงำนทั้งสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรองหรือกำรปฏิบัติงำน
ที่บ้ำน ระบบงำนหลักที่นำมำใช้ ได้แก่ ระบบเครือข่ำยเสมือน
(Virtual Private Network : VPN)
มีกำรนำระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) มำใช้ในกำร
ให้บริกำรในทุกช่องทำง
ใช้ระบบ Manual สำหรับกำรรับเรื่องและเอกสำรสำหรับผู้มำ
ติดต่อเบื้องต้น และค่อยดำเนินกำรเมื่อเข้ำสู่สภำวะปกติ
กำหนดให้บุคลำกรหลักและบุคลำกรสำรองทำงำนทดแทนกันได้
ในทันที
กรณีเกิดวิกฤตสูงสุด อำจมีกำรประสำนงำนระหว่ำงสำนักงำน
ประกันสังคมอื่นหรือกับส่วนกลำงในกำรปฏิบัติงำนทดแทนกัน
ได้ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
ล ำพู น ซึ่ งต้อ งอำศั ย internet มีก ำรน ำระบบคู่ ส ำย (internet
leased line) มำใช้ โดยหำกสัญญำญอินเตอร์เน็ตหลักมีปัญหำ
จะมีกำรใช้ดงึ ระบบสำรอง (Back up) ขึ้นมำใช้ทดแทนในทันที
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ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกู้กระบวนการ
วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภำยใน 24 ชั่วโมง)
กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของฝ่ำยฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น
และปฏิ บั ติตำมแนวทำง แผนเผชิญ เหตุ และขั้น ตอนกำรปฏิบั ติงำนที่ ห น่ วยงำนตนเองและส ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกำหนดขึ้นอย่ำงเคร่งครัดกำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม
- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิก ฤติ ตำมกระบวนกำร Call Tree ให้กั บ
บุคลำกรในหน่วยงำนทรำบ ภำยหลังได้รับแจ้ง จำกหัวหน้ำ
ที ม งำนบริ ห ำรควำมต่ อ เนื่ อ งของส ำนั ก งำนประกั น สั งคม
จังหวัดลำพูน

บทบาทความรับผิดชอบ
หัวหน้ำและทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำน

ดาเนินการแล้วเสร็จ


- จัด ประชุม ที ม งำนบริห ำรควำมต่ อเนื่ อ งเพื่ อ ประเมิ น ควำม เลขำนุกำรทีมบริหำรควำม
เสียหำย ผลกระทบต่อ กำรดำเนิ นงำน กำรให้บ ริกำร และ ต่อเนื่องของหน่วยงำน
ทรัพยำกรสำคัญที่ต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนหรือส่งผลกระทบอย่ำง ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของหน่วยงำน
สูง (หำกไม่ ด ำเนิ น กำร) ดั งนั้ น จ ำเป็ น ต้ อ งด ำเนิ น งำนโดย
ปฏิบัติตำมระเบียบ/แนวทำงสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
ลำพูนหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)



- ระบุและสรุปรำยชื่อบุคลำกรภำยในหน่วงำนที่ได้รับบำดเจ็บ หั ว หน้ ำ ที ม บริ ห ำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำน
หรือเสียชีวิต หรือควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น



- รำยงำนหัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน โดย
ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
 จำนวนและรำยชื่อบุคลำกรที่ได้รับบำดเจ็บ/เสียชีวิต
 ควำมเสียหำยและผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนและกำร
ให้บริกำร
 ทรั พ ยำกรส ำคั ญ ที่ ต้ อ งใช้ ในกำรบริห ำรควำมต่ อ เนื่ อ ง
กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่ำงสูง
หำกไม่ ด ำเนิ น กำรและจ ำเป็ น ต้ อ งด ำเนิ น งำนหรื อ
ปฏิบัติงำนด้วยมือ
- สื่อสำรและรำยงำนสถำนกำรณ์แก่บุคลำกรในหน่วยงำนให้
ทรำบตำมเนื้ อ หำและข้ อ ควำมที่ ไ ด้ รั บ กำรพิ จ ำรณำและ
เห็นชอบจำกทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน

หั ว หน้ ำ ที ม บริ ห ำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำน



หั ว หน้ ำ ที ม บริ ห ำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำน



- ประเมิ น และระบุ ก ระบวนกำรหลั ก และงำนเร่ ง ด่ ว นที่
จำเป็นต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภำยใน 1-5 วันข้ำงหน้ำ

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของหน่วยงำน



- ประเมิ น ศั กยภำพและควำมสำมำรถของหน่ วยงำนในกำร
ดำเนินงำนเร่งด่วนข้ำงต้น ภำยใต้ข้อจำกัดและสภำวะวิกฤต
พร้ อ มระบุ ท รั พ ยำกรที่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ ในกำรบริ ห ำรควำม
ต่อเนื่องตำมแผนกำรจัดหำทรัพยำกร

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำน
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ขั้นตอนและกิจกรรม
- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของหน่วงำนทรำบ พร้อมขออนุมัติ กำรดำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมระเบี ย บ/แนวทำงของส ำนั ก งำนประกั น สั งคม (ถ้ ำมี )
ห รื อ ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย มื อ (Manual Processing) ส ำ ห รั บ
กระบวนงำนที่มีควำมเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่ำงสูงหำก
ไม่ดำเนินกำร
- ติดต่อและประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง ได้แก่
 สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
 บุคลำกรหลัก
 คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่สำคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บทบาทความรับผิดชอบ
ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง

ดาเนินการแล้วเสร็จ

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำน



- พิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรหรื อ ปฏิ บั ติ ง ำนด้ ว ยมื อ (Manual) หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
เฉพำะงำนเร่งด่วน หำกไม่ดำเนินกำรจะส่งผลกระทบอย่ำงสูง ต่อเนื่องของหน่วยงำน/ทีม
บริหำรควำมต่อเนื่อง
และไม่สำมำรถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับกำรอนุมัติ





- ระบุหน่วยงำนที่เป็นคู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรสำหรับงำนเร่งด่วนเพื่อ
แจ้ งสถำนกำรณ์ แ ละแนวทำงในกำรบริห ำรงำนให้ มีค วำม
ต่ อ เนื่ อ งตำมควำมเห็ น ของที ม บริ ห ำรควำมต่ อ เนื่ อ งของ
หน่วยงำน

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำน



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำง ๆ ที่
ที ม งำนบริ ห ำรควำมต่ อ เนื่ อ งของฝ่ ำ ยฯ ต้ อ งด ำเนิ น กำร
(พร้ อ มระบุ ร ำยละเอี ย ด ผู้ ด ำเนิ น กำร และเวลำ) อย่ ำ ง
สม่ำเสมอ

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของหน่วยงำน



- แจ้งสรุปสถำนกำรณ์และขั้นตอนกำรดำเนินกำรสำหรับในวัน
ถั ด ไปให้ กั บ บุ ค ลำกรหลั ก ในหน่ ว ยงำนเพื่ อ รั บ ทรำบและ
ดำเนินกำร อำทิ แจ้งวัด เวลำ และสถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง

หัวหน้ำทีมบริหำรควำม
ต่อเนื่องของหน่วยงำน



- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่ หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอหรือตำมที่ได้กำหนดไว้

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของหน่วยงำน
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

- ติ ด ตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้ คื น มำของทรั พ ยำกรที่
ได้รับผลกระทบ ประเมินควำมจำเป็นและระยะเวลำที่
ต้องใช้ในกำรกอบกู้คืน
- ตรวจสอบควำมพร้ อ มและข้ อ จ ำกั ด ในกำรจั ด หำ
ทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
ได้แก่

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
หน่วยงำน



หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
หน่วยงำน



 สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ




 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ

 บุคลำกรหลัก

 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำร 
ที่สำคัญ









งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนทั่วไป
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทุกหน่วยงำน
งำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนสิทธิประโยชน์
งำนเงินสมทบและกำรตรวจสอบ
งำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์
งำนกำรเงินและบัญชี
งำนมำตรำ 40
ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ
ผู้ให้บริกำรน้ำประปำ
ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
 หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

- รำยงำนให้ หั ว หน้ ำ ที ม บริ ห ำรควำมต่ อ เนื่ อ งของ หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
ห น่ วยงำน เกี่ ย วกั บ ค วำม พ ร้ อ ม ข้ อจ ำกั ด แล ะ หน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลกำรจัดหำ
ทรัพยำกรที่จำเป็น
ข้อเสนอแนะในกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ใน
กำรบริหำรควำมต่อเนื่อง
- ประสำนงำนและด ำเนิ น กำรจั ด ห ำทรั พ ยำกรที่ หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
หน่วยงำน
จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรควำมต่อเนื่องได่แก่
 สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
- งำนบริหำรงำนทั่วไป
 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
- งำนบริหำรงำนทั่วไป
- หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
- สำนักเทคโน
 บุคลำกรหลัก
- ทุกหน่วยงำน
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่  งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำคัญ
 งำนสิทธิประโยชน์
 งำนเงินสมทบและกำรตรวจสอบ
 งำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์
 งำนกำรเงินและบัญชี
 งำนมำตรำ 40
 ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ
 ผู้ให้บริกำรน้ำประปำ
 ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
 หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งสถำนกำรณ์และแนวทำงในกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
แก่ ผู้ รับ บริก ำรและผู้ มี ส่ว นได้ ส่ วนเสี ย/คู่ ค้ ำ/ผู้ ให้ บ ริกำร
สำคัญที่ได้รับผลกระทบ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำง ๆ ที่ ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
ที ม งำนบริ ห ำรควำมต่ อ เนื่ อ งของหน่ ว ยงำนด ำเนิ น กำร
(พร้ อ มระบุ ร ำยละเอี ย ด ผู้ ด ำเนิ น กำร และเวลำ) อย่ ำ ง
สม่ำเสมอ





- แจ้ งสรุ ป สถำนกำรณ์ แ ละขั้ น ตอนกำรด ำเนิ น กำรต่ อ ไป
สำหรับวันถัดไปให้กับบุคลำกรในหน่วยงำนทรำบ

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำน



- รำยงำนควำมคืบหน้ำให้แก่หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่อง
ของหน่วยงำนอย่ำงสม่ำเสมอตำมเวลำที่ได้กำหนดไว้

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (1 สัปดำห์)
กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

- ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินควำมจำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ใน
กำรกอบกู้คืน

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ ง



- ระบุ ท รั พ ยำกรที่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ ด ำเนิ น งำนและ
ให้บริกำรตำมปกติ

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ ง



- รำยงำนหั วหน้ำที มบริหำรควำมต่อเนื่ องของหน่ วยงำน
สถำนภำพกำรกอบกู้ คื น มำของทรั พ ยำกรที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ และทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินงำน
และให้บริกำรตำมปกติ

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ ง



- ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้อง หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
หน่วยงำน
ใช้เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
 สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
 งำนบริหำรงำนทั่วไป
 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
 งำนบริหำรงำนทั่วไป
 หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
 สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 บุคลำกรหลัก
 ทุกหน่วยงำน
 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่  งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำคัญ
 งำนสิทธิประโยชน์
 งำนเงินสมทบและกำรตรวจสอบ
 งำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์
 งำนกำรเงินและบัญชี
 งำนมำตรำ 40
 ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ
 ผู้ให้บริกำรน้ำประปำ
 ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
 หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่  งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำคัญ
 งำนสิทธิประโยชน์
 งำนเงินสมทบและกำรตรวจสอบ
 งำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์
 งำนกำรเงินและบัญชี
 ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ
 ผู้ให้บริกำรน้ำประปำ
 ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
 หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- แจ้ งสรุ ป สถำนกำรณ์ แ ละกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มด้ ำ น
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำน



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำง ๆ
ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนดำเนินกำร
(พร้อ มระบุ รำยละเอี ย ด ผู้ ดำเนิ น กำร และเวลำ) อย่ ำง
สม่ำเสมอ

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน



- รำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ให้ แ ก่ หั ว หน้ ำ ที ม บริ ห ำรควำม
ต่ อ เนื่ อ งของหน่ ว ยงำนอย่ ำ งสม่ ำเสมอตำมเวลำที่ ไ ด้
กำหนดไว้

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน
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การตอบสนองระยะยาว (มำกกว่ำ 1 เดือน)
กำรปฏิบัติกำรใดๆ ให้บุคลำกรของทุกกลุ่ม คำนึงถึงควำมปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลำกรอื่น
และปฏิบัติตำมแนวทำง แผนเผชิญเหตุ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

- ติดตำมสถำนะภำพกำรกอบกู้คืนมำของทรัพยำกรที่ได้รับ
ผลกระทบ ประเมินควำมจำเป็นและระยะเวลำที่ต้องใช้ใน
กำรกอบกู้คืน

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ ง



- ระบุ ท รั พ ยำกรที่ จ ำเป็ น ต้ อ งใช้ เพื่ อ ด ำเนิ น งำนและ
ให้บริกำรตำมปกติ

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ ง



- รำยงำนหั วหน้ำที มบริหำรควำมต่อเนื่ องของหน่ วยงำน
สถำนภำพกำรกอบกู้ คื น มำของทรั พ ยำกรที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ และทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้เพื่ อดำเนินงำน
และให้บริกำรตำมปกติ

หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ ง



- ประสำนงำนและดำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรที่จำเป็นต้อง หัวหน้ำและทีมบริหำรควำมต่อเนือ่ งของ
หน่วยงำน
ใช้เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
 สถำนที่ปฏิบัติงำนสำรอง
 งำนบริหำรงำนทั่วไป
 วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ
 งำนบริหำรงำนทั่วไป
 หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ
 สำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ
 บุคลำกรหลัก
 ทุกหน่วยงำน
 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่  งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำคัญ
 งำนสิทธิประโยชน์
 งำนเงินสมทบและกำรตรวจสอบ
 งำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์
 งำนกำรเงินและบัญชี
 งำนมำตรำ 40
 ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ
 ผู้ให้บริกำรน้ำประปำ
 ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
 หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดาเนินการแล้ว
เสร็จ

 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/คู่ค้ำ/ผู้ให้บริกำรที่  งำนบริหำรงำนทั่วไป
สำคัญ
 งำนสิทธิประโยชน์
 งำนเงินสมทบและกำรตรวจสอบ
 งำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์
 งำนกำรเงินและบัญชี
 งำนมำตรำ 40
 ผู้ให้บริกำรไฟฟ้ำ
 ผู้ให้บริกำรน้ำประปำ
 ผู้ให้บริกำรเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
 หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
- แจ้ งสรุ ป สถำนกำรณ์ แ ละกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มด้ ำ น
ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพื่อดำเนินงำนและให้บริกำรตำมปกติ
ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน

หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของ
หน่วยงำน



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงำนต่ำง ๆ
ที่ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำนดำเนินกำร
(พร้อ มระบุ รำยละเอี ย ด ผู้ ดำเนิ น กำร และเวลำ) อย่ ำง
สม่ำเสมอ

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน



- รำยงำนควำมคื บ หน้ ำ ให้ แ ก่ หั ว หน้ ำ ที ม บริ ห ำรควำม
ต่ อ เนื่ อ งของหน่ ว ยงำนอย่ ำ งสม่ ำเสมอตำมเวลำที่ ไ ด้
กำหนดไว้

ทีมบริหำรควำมต่อเนื่องของหน่วยงำน



กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เป็นเรื่องที่มีชั้นความลับของข้อมูลหรือ ข้อมูลมี
ความอ่อนไหวที่หน่วยงานไม่อาจเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ได้
จัดทาแผนรองรับภารกิจดังกล่าวไว้แล้ว และจัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน โดยมีรายชื่อแผนที่จัดเก็บไว้ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
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ภาคผนวก ก
การกาหนดกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
เพื่อให้แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องฯ (BCP) สำมำรถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประสิทธิผล กำหนดให้มีกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) ของสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดำพูน
ขึ้น โดยกระบวนกำร Call Tree คือ กระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับสมำชิกในทีมบริหำรควำมต่ อเนื่อง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรติดต่อบุคลำกรของหน่วยงำน ภำยหลังจำกมีกำรประกำศ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤต
กระบวนกำร Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้ำทีมบริหำรควำมต่อเนื่องแจ้งให้ผู้ประสำนงำนทีมบริหำร
ควำมต่อเนื่องทรำบถึงเหตุกำรณ์ฉุกเฉิ น เพื่อให้ผู้ประสำนงำนฯ แจ้งให้ทีมงำนบริหำรควำมต่อเนื่องรับทรำบ
เหตุกำรณ์ฉุกเฉินและกำรประกำศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง จำกนั้นทีมบริหำรควำมต่อเนื่องมีหน้ำที่
แจ้งไปยังบุคลำกรภำยใต้กำรบังคับบัญชำเพื่อรับทรำบ โดยมีรำยชื่อบุคลำกรดังนี้
ตำรำงที่ 1 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ตำรำงที่ 1 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส่วนงำนสิทธิประโยชน์
หัวหน้างานสิทธิประโยชน์
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำงวภัทกำ มำมีโชคชัย
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร

090-51977810

บุคลากรสารอง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำงบุษบำ บุญยัง
เจ้ำพนักงำนแรงงำนชำนำญงำน

086-1803131

ตำรำงที่ 2 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนมำตรำ 40
หัวหน้างานมาตรา 40
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำยจักรพรรดิ์ เพชรรัตน์
เจ้ำพนักงำนแรงงำนชำนำญงำน

089-6352846

บุคลากรสารอง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำงกำนต์พิชชำ จงสิริวัฒน์
นักวิชำกำรแรงงำน

081-6720419

ตำรำงที่ 3 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของงำนทะเบียนและประสำนกำรแพทย์
หัวหน้างานทะเบียนและประสานการแพทย์
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำยจิรพัฒน์ สุวรรณรัตน์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร

065-8251928

บุคลากรสารอง
ชื่อ
นำงสำวชญำนี อินก้อน
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร

เบอร์โทรศัพท์
089-8514024

ตำรำงที่ 4 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส่วนงำนกำรเงินและบัญชี
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำงสำวภำณุมำศ กันทะมำลำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร

065-0048599

บุคลากรสารอง
ชื่อ
นำงสำววรวลัญช์ อำณัติวงศ์
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร

เบอร์โทรศัพท์
081-8849958

ตำรำงที่ 5 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส่วนงำนเงินสมทบและกำรตรวจสอบ
หัวหน้างานเงินสมทบและการตรวจสอบ
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำยจิรพัฒน์ สุวรรณรัตน์
นักวิชำกำรแรงงำนชำนำญกำร

065-8251928

บุคลากรสารอง
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำยสรพงษ์ นนทวงษ์
นักวิชำกำรแรงงำนปฏิบัติกำร

080-1314124

ตำรำงที่ 6 รำยชื่อบุคลำกรในกระบวนกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของส่วนงำนบริหำรทั่วไป
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ชื่อ

เบอร์โทรศัพท์

นำงวัลลำ จำปำทอง
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

087-7873301

บุคลากรสารอง
ชื่อ
นำงสุวิมล คำธิตำ
นักวิชำกำรประกันสังคม 4

เบอร์โทรศัพท์
089-5524893

