รายงานการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2557
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
(รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6)

เทศบาลตาบลบ้านธิ
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตาบลบ้านธิ
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เทศบาลตาบลบ้านธิ ขอรับรองว่า ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในและนามาใช้สาหรับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานของเทศบาล
ตาบลบ้านธิ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดาเนินงานและ
การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การ
รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝุาย
บริหาร
ทั้งนี้เทศบาลตาบลบ้านธิ )จะกาหนดให้มีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่นามาใช้ใน
ปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิผลและเพียงพอ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ต่อไป

( นายวรชาติ ศรีไม้ )
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557

แบบ ปอ. 1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู้อานวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดลาพูน
เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน
พ.ศ.2557 ด้วยวิธีการที่เทศบาลตาบลบ้านธิ .กาหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบ้านธิ ) สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คืองานพัสดุไม่เป็นไปตามแผนงานและเจ้าหน้าที่ไม่
เข้าใจระเบียบและตีความระเบียบ หนังสือสั่งการผิดพลาด
2. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คือประชาชนขาดความรู้ ในการใช้
น้าอย่างประหยัดและงบประมาณมีไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน
3. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ผู้
ได้รับการบาบัดแล้วหันกลับมาเสพอีก
4. กิจกรรมการจัดทาประชาคม คือประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ แผนงานที่ได้ไม่ตรงจาก
ความต้องการจริง
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขาดความร่วมมือจากประชาชนในตาบลและประชาชนไม่เข้าใจการ
ทาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ คือเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ด้านการผลิต
ข้าวอินทรีย์และมีบุคลากรไม่เพียงพอ พื้นที่รับผิดชอบการผลิตข้าวอินทรีย์มีจานวนมาก ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ และประชาชนยังใช้สารเคมีเป็นหลักในการผลิตข้าว ฝนแล้ง ขาดแคลนน้า
ในการผลิตข้าว
7. กิจกรรมการมอบหมายงาน
คือ นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบไม่ชัดเจน การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ไม่มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากร
8. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่าย คือ เอกสารประกอบฎีกาก่อนการตั้งเบิก และการ
ลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานผู้เบิกไม่ครบถ้วน การส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไขไม่ดาเนินการ
ภายในกาหนดเวลา บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและปฏิบัติงานซ้าซ้อนหลายหน้าที่
9. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
คือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผิดพลาด
10. กิจกรรมการควบคุมและเก็บรักษาครุภัณฑ์ คือสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ
บุคลากรของเทศบาลไม่ได้เขียนคาร้องขอยืมครุภัณฑ์กรณีนาครุภัณฑ์ออกไปใช้

11.
กิจกรรมการการติดตามลูกหนี้ภาษีค้างชาระ คือบุคลากรในหน่วยงานมีจานวนไม่
เพียงพอต่อภาระงาน งบประมาณสาหรับติดตามทวงหนี้ไม่เพียงพอ ลูกหนี้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ลูกหนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ผู้อื่นแล้ว และเจ้าของใหม่ไม่มาแจ้งทาการปรับปรุงข้อมูลในการประเมิน
ภาษีใหม่ ลูกหนี้ย้ายสถานที่อยู่
12. กิจกรรมงานบริหารบุคคล
คือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองงานที่ได้รับ
มอบหมายในหน้าที่เกิดความล่าช้า
13. กิจกรรมงานบริหารการศึกษาและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ อาคารสถานที่ไม่
เพียงพอกับปริมาณนักเรียน สถานที่คับแคบไม่มีที่จอดรถรับ -ส่งนักเรียน ไม่มีห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะ
14. กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ขาดเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
15. กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน คือ ประชาชนยังไม่สามารถส่งใช้เงินกู้ยืม
16. กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ คือ เจ้าหน้าที่และผู้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความเข้าใจวิธี
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
17. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คือยังมีการเกิดไข้เลือดออกใน
ชุมชนทุกปี ความล่าช้าไม่คลอบคลุมในการปูองกันโรคในชุมชนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาอาศัยและทางาน
ในเขตอาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับคนสู่คนได้ การวางแผนการเกิดโรคไม่ครอบคลุม
18. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย คือ ประชาชนขาดความรู้ในด้านคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ขยะมูลฝอยในชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกิดข้อร้องเรียนของประชาชนจากขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยไม่มีแบบแผนพัฒนาต่อเนื่อง การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้นาชุมชน แกนนา เกิดมลภาวะจากการเผาขยะมูล
ฝอยในที่โล่ง มีการลักลอบนาขยะสัญจรมาทิ้งในเขตรับผิดชอบ เกิดความเสี่ยงข้อร้องเรียนของประชาชนใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขาดการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
19. กิจกรรมการจดมาตรน้ากิจการประปา เนื่องจากขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
ดาเนินการจดเลขมาตร ประกอบกับตัวมาตรอยู่ในบริเวณบ้านของผู้ใช้น้าทาให้การจดเลขมาตรไม่ได้ตาม
แผนงานและสภาพอากาศในการจดเลขมาตรในช่วงฤดูฝน เป็นไปด้วยความยากลาบาก
20 . กิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้ของกิจการประปา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ใน
การทางานและใบแจ้งหนี้มีขนาดใหญ่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง

(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบ ปอ. 1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน
พ.ศ.2557 ด้วยวิธีการที่เทศบาลตาบลบ้านธิ .กาหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบ้านธิ ) สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คือ งานพัสดุไม่เป็นไปตามแผนงานและเจ้าหน้าที่ไม่
เข้าใจระเบียบและตีความระเบียบ หนังสือสั่งการผิดพลาด
2. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คือประชาชนขาดความรู้ ในการใช้
น้าอย่างประหยัดและงบประมาณมีไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน
3. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ผู้
ได้รับการบาบัดแล้วหันกลับมาเสพอีก
4. กิจกรรมการจัดทาประชาคม คือประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ แผนงานที่ได้ไม่ตรงจาก
ความต้องการจริง
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขาดความร่วมมือจากประชาชนในตาบลและประชาชนไม่เข้าใจการ
ทาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ คือเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ด้านการผลิต
ข้าวอินทรีย์และมีบุคลากรไม่เพียงพอ พื้นที่รับผิดชอบการผลิตข้าวอินทรีย์มีจานวนมาก ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ และประชาชนยังใช้สารเคมีเป็นหลักในการผลิตข้าว ฝนแล้ง ขาดแคลนน้า
ในการผลิตข้าว
7. กิจกรรมการมอบหมายงาน
คือ นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบไม่ชัดเจน การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร
8. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่าย คือ เอกสารประกอบฎีกาก่อนการตั้งเบิก และการ
ลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานผู้เบิกไม่ครบถ้วน การส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไขไม่ดาเนินการ
ภายในกาหนดเวลา บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและปฏิบัติงานซ้าซ้อนหลายหน้าที่
9. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
คือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผิดพลาด
10. กิจกรรมการควบคุมและเก็บรักษาครุภัณฑ์ คือสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ
บุคลากรของเทศบาลไม่ได้เขียนคาร้องขอยืมครุภัณฑ์กรณีนาครุภัณฑ์ออกไปใช้

11.
กิจกรรมการการติดตามลูกหนี้ภาษีค้างชาระ คือบุคลากรในหน่วยงานมีจานวนไม่
เพียงพอต่อภาระงาน งบประมาณสาหรับติดตามทวงหนี้ไม่เพียงพอ ลูกหนี้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ลูกหนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ผู้อื่นแล้ว และเจ้าของใหม่ไม่มาแจ้งทาการปรับปรุงข้อมูลในการประเมิน
ภาษีใหม่ ลูกหนี้ย้ายสถานที่อยู่
12. กิจกรรมงานบริหารบุคคล
คือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองงานที่ได้รับ
มอบหมายในหน้าที่เกิดความล่าช้า
13. กิจกรรมงานบริหารการศึกษาและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ อาคารสถานที่ไม่
เพียงพอกับปริมาณนักเรียน สถานที่คับแคบไม่มีที่จอดรถรับ -ส่งนักเรียน ไม่มีห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะ
14. กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ขาดเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
15. กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน คือ ประชาชนยังไม่สามารถส่งใช้เงินกู้ยืมชุมชนได้
16. กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ คือ เจ้าหน้าที่และผู้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความเข้าใจวิธี
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
17. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คือยังมีการเกิดไข้เลือดออกใน
ชุมชนทุกปี ความล่าช้าไม่คลอบคลุมในการปูองกันโรคในชุมชนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาอาศัยและทางาน
ในเขตอาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับคนสู่คนได้ การวางแผนการเกิดโรคไม่ครอบคลุม
18. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย คือ ประชาชนขาดความรู้ในด้านคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ขยะมูลฝอยในชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกิดข้อร้องเรียนของประชาชนจากขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยไม่มีแบบแผนพัฒนาต่อเนื่อง การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้นาชุมชน แกนนา เกิดมลภาวะจากการเผาขยะมูล
ฝอยในที่โล่ง มีการลักลอบนาขยะสัญจรมาทิ้งในเขตรับผิดชอบ เกิดความเสี่ยงข้อร้องเรียนของประชาชนใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขาดการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
19. กิจกรรมการจดมาตรน้ากิจการประปา เนื่องจากขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
ดาเนินการจดเลขมาตร ประกอบกับตัวมาตรอยู่ในบริเวณบ้านของผู้ใช้น้าทาให้การจดเลขมาตรไม่ได้ตาม
แผนงานและสภาพอากาศในการจดเลขมาตรในช่วงฤดูฝน เป็นไปด้วยความยากลาบาก
20 . กิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้ของกิจการประปา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ใน
การทางานและใบแจ้งหนี้มีขนาดใหญ่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง

(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบ ปอ. 1

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน
พ.ศ.2557 ด้วยวิธีการที่เทศบาลตาบลบ้านธิ .กาหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝุายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบ้านธิ ) สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คืองานพัสดุไม่เป็นไปตามแผนงานและเจ้าหน้าที่ไม่
เข้าใจระเบียบและตีความระเบียบ หนังสือสั่งการผิดพลาด
2. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คือประชาชนขาดความรู้ ในการใช้
น้าอย่างประหยัดและงบประมาณมีไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน
3. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ผู้
ได้รับการบาบัดแล้วหันกลับมาเสพอีก
4. กิจกรรมการจัดทาประชาคม คือประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ แผนงานที่ได้ไม่ตรงจาก
ความต้องการจริง
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขาดความร่วมมือจากประชาชนในตาบลและประชาชนไม่เข้าใจการ
ทาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ คือเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ด้านการผลิต
ข้าวอินทรีย์และมีบุคลากรไม่เพียงพอ พื้นที่รับผิดชอบการผลิตข้าวอินทรีย์มีจานวนมาก ประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ และประชาชนยังใช้สารเคมีเป็นหลักในการผลิตข้าว ฝนแล้ง ขาดแคลนน้า
ในการผลิตข้าว
7. กิจกรรมการมอบหมายงาน
คือ นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบไม่ชัดเจน การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร
8. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่าย คือ เอกสารประกอบฎีกาก่อนการตั้งเบิก และการ
ลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานผู้เบิกไม่ครบถ้วน การส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไขไม่ดาเนินการ
ภายในกาหนดเวลา บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและปฏิบัติงานซ้าซ้อนหลายหน้าที่
9. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
คือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผิดพลาด
10. กิจกรรมการควบคุมและเก็บรักษาครุภัณฑ์ คือสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ
บุคลากรของเทศบาลไม่ได้เขียนคาร้องขอยืมครุภัณฑ์กรณีนาครุภัณฑ์ออกไปใช้
11.
กิจกรรมการการติดตามลูกหนี้ภาษีค้างชาระ คือบุคลากรในหน่วยงานมีจานวนไม่
เพียงพอต่อภาระงาน งบประมาณสาหรับติดตามทวงหนี้ไม่เพียงพอ ลูกหนี้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ลูกหนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ผู้อื่นแล้ว และเจ้าของใหม่ไม่มาแจ้งทาการปรับปรุงข้อมูลในการประเมิน
ภาษีใหม่ ลูกหนี้ย้ายสถานที่อยู่
12. กิจกรรมงานบริหารบุคคล
คือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองงานที่ได้รับ
มอบหมายในหน้าที่เกิดความล่าช้า
13. กิจกรรมงานบริหารการศึกษาและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ อาคารสถานที่ไม่
เพียงพอกับปริมาณนักเรียน สถานที่คับแคบไม่มีที่จอดรถรับ -ส่งนักเรียน ไม่มีห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะ
14. กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ขาดเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
15. กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน คือ ประชาชนยังไม่สามารถส่งใช้เงินกู้ยืมชุมชนได้
16. กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ คือ เจ้าหน้าที่และผู้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความเข้าใจวิธี
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
17. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คือยังมีการเกิดไข้เลือดออกใน
ชุมชนทุกปี ความล่าช้าไม่คลอบคลุมในการปูองกันโรคในชุมชนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาอาศัยและทางาน
ในเขตอาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับคนสู่คนได้ การวางแผนการเกิดโรคไม่ครอบคลุม
18. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย คือ ประชาชนขาดความรู้ในด้านคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
ขยะมูลฝอยในชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกิดข้อร้องเรียนของประชาชนจากขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยไม่มีแบบแผนพัฒนาต่อเนื่อง การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้นาชุมชน แกนนา เกิดมลภาวะจากการเผาขยะมูล
ฝอยในที่โล่ง มีการลักลอบนาขยะสัญจรมาทิ้งในเขตรับผิดชอบ เกิดความเสี่ยงข้อร้องเรียนของประชาชนใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขาดการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
19. กิจกรรมการจดมาตรน้ากิจการประปา เนื่องจากขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
ดาเนินการจดเลขมาตร ประกอบกับตัวมาตรอยู่ในบริเวณบ้านของผู้ใช้น้าทาให้การจดเลขมาตรไม่ได้ตาม
แผนงานและสภาพอากาศในการจดเลขมาตรในช่วงฤดูฝน เป็นไปด้วยความยากลาบาก
20 . กิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้ของกิจการประปา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ใน
การทางานและใบแจ้งหนี้มีขนาดใหญ่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง

(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตาบลบ้านธิ .สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
เดือนกันยายน พ.ศ.2557 การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการ
สอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความ
เพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
1. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คืองานพัสดุไม่เป็นไปตามแผนงานและเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบและ
ตีความระเบียบ หนังสือสั่งการผิดพลาด
2. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คือประชาชนขาดความรู้ ในการใช้น้าอย่าง
ประหยัดและงบประมาณมีไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน
3. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ผู้ได้รับการ
บาบัดแล้วหันกลับมาเสพอีก
4. กิจกรรมการจัดทาประชาคม คือประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ แผนงานที่ได้ไม่ตรงจากความต้องการ
จริง
5. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขาดความร่วมมือจากประชาชนในตาบลและประชาชนไม่เข้าใจการทา
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ คือเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์และมี
บุคลากรไม่เพียงพอ พื้นที่รับผิดชอบการผลิตข้าวอินทรีย์มีจานวนมาก ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ และประชาชนยังใช้สารเคมีเป็นหลักในการผลิตข้าว ฝนแล้ง ขาดแคลนน้าในการผลิตข้าว
7. กิจกรรมการมอบหมายงาน คือ นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบไม่ชัดเจน การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากร
8. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่าย คือ เอกสารประกอบฎีกาก่อนการตั้งเบิก และการลง
ลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานผู้เบิกไม่ครบถ้วน การส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไขไม่ดาเนินการภายใน
กาหนดเวลา บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและปฏิบัติงานซ้าซ้อนหลายหน้าที่
9. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ คือ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผิดพลาด
10. กิจกรรมการควบคุมและเก็บรักษาครุภัณฑ์ คือสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ บุคลากรของเทศบาล
ไม่ได้เขียนคาร้องขอยืมครุภัณฑ์กรณีนาครุภัณฑ์ออกไปใช้
11. กิจกรรมการการติดตามลูกหนี้ภาษีค้างชาระ คือบุคลากรในหน่วยงานมีจานวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน
งบประมาณสาหรับติดตามทวงหนี้ไม่เพียงพอ ลูกหนี้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ลูกหนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์
ในที่ดินให้ผู้อื่นแล้ว และเจ้าของใหม่ไม่มาแจ้งทาการปรับปรุงข้อมูลในการประเมินภาษีใหม่ ลูกหนี้ย้ายสถานที่
อยู่
12. กิจกรรมงานบริหารบุคคล คือเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่เกิด
ความล่าช้า
13. กิจกรรมงานบริหารการศึกษาและการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก คือ อาคารสถานที่ไม่เพียงพอกับปริมาณ
นักเรียน สถานที่คับแคบไม่มีที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน ไม่มีห้องครัวที่ถูกสุขลักษณะ
14. กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ ขาดเจ้าหน้าที่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
15. กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน คือ ประชาชนยังไม่สามารถส่งใช้เงินกู้ยืมชุมชนได้

16. กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ คือ เจ้าหน้าที่และผู้รับเบี้ยยังชีพยังขาดความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
17. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คือยังมีการเกิดไข้เลือดออกในชุมชนทุกปี ความล่าช้า
ไม่คลอบคลุมในการปูองกันโรคในชุมชนมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาอาศัยและทางานในเขตอาจเสี่ยงต่อโรค
ที่มากับคนสู่คนได้ การวางแผนการเกิดโรคไม่คลอบคลุม
18. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย คือ ประชาชนขาดความรู้ในด้านคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น เกิดข้อร้องเรียนของประชาชนจากขยะมูลฝอย การบริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่มีแบบ
แผนพัฒนาต่อเนื่อง การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้นาชุมชน แกนนา เกิดมลภาวะจาก การเผาขยะมูลฝอยในที่
โล่ง มีการลักลอบนาขยะสัญจรมาทิ้งในเขตรับผิดชอบ เกิดความเสี่ยงข้อร้องเรียนของประชาชนในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ขาดการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะ ที่ถูกวิธี
19. กิจกรรมการจดมาตรน้ากิจการประปา เนื่องจากขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยในกรดาเนินการจดเลข
มาตร ประกอบกับตัวมาตรอยู่ในบริเวณบ้านของผู้ใช้น้าทาให้การจดเลขมาตรไม่ได้ตามแผนงานและสภาพ
อากาศในการจดเลขมาตรในช่วงฤดูฝน เป็นไปด้วยความยากลาบาก
20. กิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้ของกิจการประปา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการทางานและใบ
แจ้งหนี้มีขนาดใหญ่ก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง

( นางอาภา พันธุรัตน์ )
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557

แบบ ปอ. 2

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตาบลบ้านธิ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม
1.1 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- สภาพแวดล้อมภายใน
1. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบฯและตีความผิดพลาด
2. เจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่อื่น
ที่ต้องรับผิดชอบ
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1.การเปลี่ยนแปลงระเบียบฯและหนังสือสั่งการ ที่
เกี่ยวข้อง
1.2 กิจกรรมการจัดทาประชาคม
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการอย่าง
เคร่งครัด
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ประชาชนไม่ให้ความสนใจ ไม่ให้ความร่วมมือ
2. ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องมี
จานวนมาก
1.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สิน
เครื่องมือ อุปกรณ์ปูองกันภัยต่าง ๆ
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอในการช่วยเหลือ
ประชาชน
3. เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ

เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2557
อนึ่ง การควบคุมภายในยังพบจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ
จานวน 20 กิจกรรม โดยมีสภาพแวดล้อมการควบคุม
ของแต่ละกิจกรรม ที่มีจุดอ่อน/
ความเสี่ยงที่
เกิดตามสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือเกิดจากเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบและ
ตีความผิดพลาด ในการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ
และได้รับมอบหมาย บุคลากรมีไม่เพียงพอในงานที่
ได้รับมอบหมายประกอบการความต้องการบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตรงกับตาแหน่งงาน
ที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนการใช้กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ ที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง นโยบายและหลักเกณฑ์การ
มอบหมายอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึง
ปรัชญาการทางานและทัศนคติของผู้บริหาร และงาน
บางอบ่างยังขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยมาใช้ใน
การทางานให้ประสบผลสาเร็จ ประกอบสถานที่
จัดเก็บครุภัณฑ์ไม่เพียงพอจึงทาให้วัสดุครุภัณฑ์เกิด
การสูญหายขึ้นได้
เทศบาลตาบลบ้านธิมีการประเมินความเสี่ยงของแต่
ละกิจกรรม ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง จานวน 20
กิจกรรมคือ
1. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคือ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ระเบียบฯและตีความผิดพลาด จึงทาให้เกิดการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ผิดระเบียบ งานไม่แล้วเสร็จตามแผนงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1. เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนของทุกปีฝนทิ้งช่วงเกิดความ
แห้งแล้งและขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและทา
การเกษตร
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- สภาพแวดล้อมภายใน
1. บุคคลากรผู้รับผิดชอบขาดความชานาญในด้านการ
ปฏิบัติงานและให้ความรู้แก่ผู้ติดยาเสพติด
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1. เนื่องจากเยาวชนผู้ติดยาเสพติด มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้ได้รับการบาบัดแล้ว หันกลับมาเสพยาอีก สาเหตุ
เกิดจากเด็กและเยาวชนไม่ได้เรียนหนังสือต่อ ครอบครัว
ฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีรายได้ ไม่มีงานทา มีเวลาว่าง
จึงมั่วสุมเสพยา
1.5โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1.ขาดความร่วมมือจากประชาชนในตาบล
2.ประชาชนไม่เข้าใจการทาการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.6โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์และ
มีบุคลากรไม่เพียงพอ
2.พื้นที่รับผิดชอบการผลิตข้าวอินทรีย์มีจานวนมาก
3.เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตข้าว
อินทรีย์
2.ประชาชนยังใช้สารเคมีเป็นหลักในการผลิตข้าว
3.ฝนแล้ง ขาดแคลนน้าในการผลิตข้าว

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
2. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ในการใช้น้าอย่าง
ประหยัดและงบประมาณมีไม่เพียงพอในการ
ช่วยเหลือประชาชน จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงภัยแล้งและให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้น้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของน้าอย่างต่อเนื่อง
3.กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เนื่องจากเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นผู้ได้รับการ
บาบัดแล้วหันกลับมาเสพอีก จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดทางวิทยุชุมชน หอ
กระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
4.กิจกรรมการจัดทาประชาคม คือ เจ้าหน้าที่ได้
ปฏิบัติตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
แต่ประชาชนไม่ให้ความสนใจประกอบกับมี
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องมี
จานวนมาก ประกอบการทางาน
5.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ขาดความร่วมมือ
จากประชาชนในตาบลประชาชนไม่เข้าใจการทา
การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์ คือเจ้าหน้าที่
ขาดประสบการณ์ด้านการผลิตข้าวอินทรีย์และมี
บุคลากรไม่เพียงพอ พื้นที่รับผิดชอบการผลิตข้าว
อินทรีย์มีจานวนมากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตข้าว
อินทรีย์ ประชาชนยังใช้สารเคมีเป็นหลักในการผลิต
ข้าว ฝนแล้ง ขาดแคลนน้าในการผลิตข้าว

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.7 กิจกรรมการมอบหมายงาน
- สภาพแวดล้อมภายใน
1. ระบบฐานข้อมูลด้านความรู้ทักษะและความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่
2. นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ
3. ปรัชญาการทางานและทัศนคติของผู้บริหาร
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ข้อระเบียบข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
1.8 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่าย
- สภาพแวดล้อมภายใน
1. เอกสารประกอบฎีกาก่อนการตั้งเบิก และการลง
ลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานผู้เบิกไม่
ครบถ้วน
2.การส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไขไม่ดาเนินการภายใน
กาหนดเวลา ทาให้การเบิกจ่ายล่าช้า
3.บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและปฏิบัติงาน
ซ้าซ้อนหลายหน้าที่ ทาให้การตรวจสอบเอกสารเกิดความ
ผิดพลาด ตกหล่นได้
-สภาพแวดล้อมภายนอก
1.การประสานงานกับหน่วยงานผู้เบิกหรือผู้มี
สิทธิรับเงินที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ความเข้าใจทาให้การ
สื่อสารไม่ตรงกัน มีการแก้ไขหลายครั้ง ทาให้ล่าช้า
2.มีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง
1.9 กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
-สภาพแวดล้อมภายใน
1.ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
2.ผู้มีสิทธิไม่ได้ตรวจสิทธิการเบิกจ่าย
3.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ชัดเจน
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ระเบียบได้เปลี่ยนแปลงบ่อย
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7. กิจกรรมการมอบหมายงาน คือ ระบบฐานข้อมูล
ด้านความรู้ทักษะและความสามารถของเจ้าหน้าที่
นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ปรัชญาการทางานและทัศนคติ
ของผู้บริหาร และ ข้อระเบียบข้อกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง
8. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่าย คือ
เอกสารประกอบฎีกาก่อนการตั้งเบิก และการลง
ลายมือชื่อของผู้มีอานาจลงนามของหน่วยงานผู้เบิก
ไม่ครบถ้วน การส่งคืนเอกสารเพื่อแก้ไขไม่ดาเนินการ
ภายในกาหนดเวลา ทาให้การเบิกจ่ายล่าช้า
บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานและปฏิบัติงาน
ซ้าซ้อนหลายหน้าที่ ทาให้การตรวจสอบเอกสารเกิด
ความผิดพลาด ตกหล่นได้การประสานงานกับ
หน่วยงานผู้เบิกหรือผู้มีสิทธิรับเงินที่เกี่ยวข้อง ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจทาให้การสื่อสารไม่ตรงกัน มีการ
แก้ไขหลายครั้ง ทาให้ล่าช้า
9. กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ คือ
ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายผู้มีสิทธิไม่ได้
ตรวจสิทธิการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบฯ
หนังสือสั่งการที่ชัดเจน ระเบียบได้เปลี่ยนแปลงบ่อย
10.กิจกรรมการควบคุมและเก็บรักษาครุภัณฑ์ คือ
สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ บุคลากรของ
เทศบาลไม่ได้เขียนคาร้องขอยืมครุภัณฑ์กรณีนา
ครุภัณฑ์ออกไปใช้ บุคคลภายนอกยืมแล้วนามาคืน
นอกเวลาราชการ จึงทาให้ครุภัณฑ์เกิดการชารุด
เสียหาย สูญหาย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.10 กิจกรรมการควบคุมและเก็บรักษาครุภัณฑ์
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ
2. บุคลากรของเทศบาลไม่ได้เขียนคาร้องขอยืมครุภัณฑ์
กรณีนาครุภัณฑ์ออกไปใช้
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1. บุคคลภายนอกยืมแล้วนามาคืนนอกเวลาราชการ
2. เกิดการชารุดเสียหายโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
1.11 กิจกรรมการการติดตามลูกหนี้ภาษีค้างชาระ
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.บุคลากรในหน่วยงานมีจานวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน
2.งบประมาณสาหรับติดตามทวงหนี้ไม่เพียงพอ
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1.ลูกหนี้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทาให้ไม่สามารถ
จ่ายชาระหนี้ได้ตามกาหนด
2.ลูกหนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ผู้อื่นแล้ว แต่เจ้า
ของใหม่ไม่มาแจ้งทาการปรับปรุงข้อมูลในการประเมินภาษี
ใหม่
3.ลูกหนี้ย้ายสถานที่อยู่ จึงทาให้เอกสารติดตามหนี้ส่งไม่
ถึงมือผู้รับ
1.12 กิจกรรมงานบริหารบุคคล
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.บุคลากรยังขาดความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง
2.บุคลากรยังขาดการอบรมความรู้เฉพาะด้าน
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1. บุคลากรได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานราชการอื่น
เช่นอาเภอบ้านธิ โรงเรียน โรงพยาบาลบ้านธิ และสถานี
ตารวจภูธรอาเภอบ้านธิ ฯลฯ จึงทาให้มาเพิ่มงานของกอง
ช่างมากขึ้น
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11. กิจกรรมการการติดตามลูกหนี้ภาษีค้างชาระ
คือ
บุคลากรในหน่วยงานมีจานวนไม่เพียงพอต่อภาระ
งาน งบประมาณสาหรับติดตามทวงหนี้ไม่เพียงพอ
ลูกหนี้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทาให้ไม่
สามารถจ่ายชาระหนี้ได้ตามกาหนด ลูกหนี้มีการโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ผู้อื่นแล้ว และเจ้าของใหม่ไม่มา
แจ้งทาการปรับปรุงข้อมูลในการประเมินภาษีใหม่
ลูกหนี้ย้ายสถานที่อยู่ จึงทาให้เอกสารติดตามหนี้ส่ง
ไม่ถึงมือผู้รับ จึงทาให้เกิดลูกหนี้ภาษีค้างชาระ
12. กิจกรรมงานบริหารบุคคล คือบุคลากรยังขาด
ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
บุคลากรยังขาดการอบรมความรู้เฉพาะด้าน
บุคลากรได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานราชการ
อื่นเช่นอาเภอบ้านธิ โรงเรียน โรงพยาบาลบ้านธิ
และสถานีตารวจภูธรอาเภอบ้านธิ ฯลฯ จึงทาให้
ปริมาณงานมากขึ้น
13. กิจกรรมงานบริหารการศึกษาและพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก คืออาคารเรียน มีไม่เพียงพอต่อจานวน
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น ศูนย์ฯ ไม่มีห้องอาหารสาหรับเด็ก
นักเรียน ศูนย์ฯ ไม่มีโรงจอดรถรับส่งนักเรียน
ผู้ปกครอง รับ-ส่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
เนื่องจากพ่อแม่ไปทางาน ทาให้การประสานงานยัง
ขาดความต่อเนื่อง
14.กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือขาด
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
งบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไม่มีการ
รองรับบุคลากรที่มีอยู่ ไม่มีความรู้ความสามารถใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมที่ต้องทารวม
กับชุมชน ประชาชนยังไม่เข้าใจระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.13 กิจกรรมงานบริหารการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.อาคารเรียน มีไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
2.ศูนย์ฯ ไม่มีห้องอาหารสาหรับเด็กนักเรียน
3.ศูนย์ฯ ไม่มีโรงจอดรถรับส่งนักเรียน
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ผู้ปกครอง รับ-ส่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
เนื่องจากพ่อแม่ไปทางาน ทาให้การประสานงานยังขาด
ความต่อเนื่อง
1.14 กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
2.งบประมาณในการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไม่มีการ
รองรับ
3.บุคลากรที่มีอยู่ ไม่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1.เป็นกิจกรรมที่ต้องทารวมกับชุมชน ประชาชนยังไม่
เข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
1.15 กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.เจ้าหน้าที่ได้รับข่าวสารจากหน่วยงานที่กับกับดูแลล่าช้า
2.ขาดบุคากรในการจัดทาเบี้ยยังชีพโดยตรง
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1.ประชาชนไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายตามหนังสือสั่งการ
2.เป็นงานนโยบายรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ
กฎเกณฑ์อยู่บ่อยครั้งและละเอียดอ่อนยากแก่การอภิบาย
ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ
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15. กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ คือเจ้าหน้าที่ได้รับ
ข่าวสารจากหน่วยงานที่กับกับดูแลล่าช้า ขาดบุคากร
ในการจัดทาเบี้ยยังชีพโดยตรงประชาชนไม่เข้าใจ
ระเบียบกฎหมายตามหนังสือสั่งการ เป็นงาน
นโยบายรัฐบาลที่มีการปรับเปลี่ยนระเบียบกฎเกณฑ์
อยู่บ่อยครั้งและละเอียดอ่อนยากแก่การ อภิบายให้
ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ
16. กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน คือเจ้าหน้าที่
ทุจริต (เมื่อปี 2551 )เจ้าหน้าที่ตีความกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน
คณะกรรมการไม่มีศักยภาพจะหาเงินทุนมาชาระหนี้
ได้และเป็นภาระให้ผู้รับผิดชอบงานติดตามทวงหนี้
ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการก่อนยกฐานะเป็น
เทศบาล
17.โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก คือขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทางขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ขาดความร่วมมือจาก
ประชาชนในตาบลการเพิ่มจานวนของประชากร
การอพยพย้ายถิ่นฐานคนต่างด้าว
18.โครงการคัดแยกขยะในชุมชน คือเจ้าหน้าที่ขาด
ประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย พื้นที่
รับผิดชอบการจัดเก็บขนขยะมีพื้นที่กว้างขวางไม่มี
การเตรียมความพร้อมระหว่างเทศบาลกับชุมชน
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องคัดแยกขยะ
มีขยะสัญจรมาทิ้งในเขตเทศบาลทาให้ชุมชนเกิด
ความไม่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.16 กิจกรรมงานเศรษฐกิจชุมชน
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.เจ้าหน้าที่ทุจริต (เมื่อปี 2551 )
2.เจ้าหน้าที่ตีความกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1. คณะกรรมการไม่มีศักยภาพจะหาเงินทุนมาชาระหนี้ได้
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19. กิจกรรมการจดมาตรน้ากิจการประปา คือขาด
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย บุคลากรมีจานวนไม่
เพียงพอ
20. กิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้ของกิจการประปา
คือเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบการจัดการจัดช่วง
ระยะเวลาการออกใบแจ้งหนี้ไม่สอดคล้องกับงวดบิล
เจ้าหน้าที่จัดเก็บมีเพียงคนเดียวจึงเกิดล่าช้าในการ

และเป็นภาระให้ผู้รับผิดชอบงานติดตามทวงหนี้ ซึ่งเป็น
โครงการที่ดาเนินการก่อนยกฐานะเป็นเทศบาล
1.17โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
2.ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1.ขาดความร่วมมือจากประชาชนในตาบล
2.การเพิ่มจานวนของประชากร
3.การอพยพย้ายถิ่นฐานคนต่างด้าว
1.18โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
- สภาพแวดล้อมภายใน
1.เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
2.พื้นที่รับผิดชอบการจัดเก็บขนขยะมีพื้นที่กว้างขวาง
3.ไม่มีการเตรียมความพร้อมระหว่างเทศบาลกับชุมชน
- สภาพแวดล้อมภายนอก
1.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องคัดแยกขยะ
2.มีขยะสัญจรมาทิ้งในเขตเทศบาล
3.ทาให้ชุมชนเกิดความไม่สะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
1.19 กิจกรรมการจดมาตรน้ากิจการประปา
- สภาพแวดล้อมควบคุมภายใน
1.ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
2.บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอ

ดาเนินการออกใบเสร็จใบแจ้งหนี้มีขนาดใหญ่ไม่มี
ความเหมาะสม ผู้ใช้น้ามีจานวนเพิ่มขึ้นทาให้การ
ออกใบเสร็จไม่ทันเวลาที่กาหนด ไม่มีที่ใส่ใบแจ้งหนี้
ของแต่ละบ้าน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1.20 กิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้ของกิจการประปา
- สภาพแวดล้อมควบคุมภายใน
1.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบการจัดการจัดช่วงระยะเวลาการ
ออกใบแจ้งหนี้ไม่สอดคล้องกับงวดบิล
2.เจ้าหน้าที่จัดเก็บมีเพียงคนเดียวจึงเกิดล่าช้าในการ
ดาเนินการออกใบเสร็จ
3.ใบแจ้งหนี้มีขนาดใหญ่ไม่มีความเหมาะสม
- สภาพแวดล้อมควบคุมภายนอก
1.ผู้ใช้น้ามีจานวนเพิ่มขึ้นทาให้การออกใบเสร็จไม่ทันเวลา
ที่กาหนด
2.ไม่มีที่ใส่ใบแจ้งหนี้ของแต่ละบ้าน
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความชานาญ
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เกี่ยวกับงานพัสดุ
2. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดระเบียบ
2.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
1. ประชาชนขาดความรู้ในการใช้น้าอย่างประหยัดและ
ตระหนักรู้คุณค่าของน้า
2.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. มีเยาวชนติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และผู้ที่ได้รับการ
บาบัดแล้ว หันกลับมาเสพอีก
2.4 กิจกรรมการจัดทาประชาคม
1.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
2.ได้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.5โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.ประชาชนยังไม่เข้าใจหลักการทาการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ประชาชนไม่ปฏิบัติการทาการเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.6 โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์
1.การจัดการผลิตข้าวอินทรีย์ขาดความรู้ในการผลิตข้าว
อย่างถูกต้อง
2.การผลิตข้าวยังใช้สารเคมีเป็นหลัก
3.การผลิตข้าวอินทรีย์มีหลายขั้นตอนยุ่งยาก
4.การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้นาชุมชน แกนนา
2.7 กิจกรรมการมอบหมายงาน
1. นโยบายและหลักเกณฑ์การมอบหมายอานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน
2. การมอบหมายงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของ
บุคลากร
3.ไม่มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อวางบุคคลให้เหมาะสม
กับตาแหน่ง
2.8 กิจกรรม การตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่าย
1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีปริมาณงานมากเกินความ
รับผิดชอบ และขาดประสบการณ์ความรู้ ความชานาญ ใน
การตรวจสอบตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อปฏิบัติที่มี
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การเปลี่ยนแปลง และเป็นปัจจุบัน
2.9 กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
1.ทาให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการผิดพลาด
2.10 กิจกรรม การควบคุมและเก็บรักษาครุภัณฑ์
1.ครุภัณฑ์อาจสูญหายเนื่องจากสถานที่จัดเก็บมีไม่
เพียงพอต่อจานวนครุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.11กิจกรรมการการติดตามลูกหนี้ที่ค้างชาระ
1. ลูกหนี้ที่ค้างชาระมีการติดตามทวงถามหนี้ไป ยังมา
ชาระหนี้ไม่ครบทุกราย
2.ทะเบียนทรัพย์สินที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้การตั้ง
ลูกหนี้ในปีที่ผ่านมาอาจไม่ใช่ลูกหนี้ที่แท้จริง
2.12 กิจกรรมงานบริหารบุคคล
1. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง
2. งานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่เกิดความล่าช้า
3. ทาให้งานเทศบัญญัติประจาปีเกิดความล่าช้าไม่แล้ว
เสร็จตามแผนงานที่กาหนด
2.13 กิจกรรมงานบริหารการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก
1. อาคาร สถานที่ไม่มีความเหมาะสมกับปริมาณนักเรียนที่
เพิ่มขึ้น และสภาพแวด ล้อม ยังไม่มีความเหมาะสมต่อการ
เรียนการสอน
2.14 กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. บุคลากรที่มีอยู่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และยังไม่มีบุคคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง
2.15 กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ
1. เจ้าหน้าที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนงานอยู่เสมอทาให้การ
ดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้
2. มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ และระเบียบอยู่บ่อยครั้ง
2.16 กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน
1. ประชาชนไม่สามารถชดใช้เงินกู้ยืมได้
2.17โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1.ยังมีการเกิดไข้เลือดออกในชุมชนทุกปี
2.ความล่าช้าไม่คลอบคลุมในการปูองกันโรคในชุมชน
3.มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาอาศัยและทางานในเขต
อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับคนสู่คนได้
4.การวางแผนการเกิดโรคไม่คลอบคลุม
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.18 โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
1.การจัดการขยะชุมชนขาดความรู้ในด้านคัดแยกขยะอย่าง
ถูกวิธี
2.ขยะมูลฝอยในชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้น
3.เกิดข้อร้องเรียนของประชาชนจากขยะมูลฝอย
4.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยไม่มีแบบแผนพัฒนา
ต่อเนื่อง
5.การไม่ให้ความร่วมมือจากผู้นาชุมชน แกนนา
6.เกิดมลภาวะจากการเผาขยะมูลฝอยในที่โล่ง
7.มีการลักลอบนาขยะสัญจรมาทิ้งในเขตรับผิดชอบ
8.เกิดความเสี่ยงข้อร้องเรียนของประชาชนในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
9.ขาดการประชาสัมพันธ์ในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
2.19 กิจกรรมการจดมาตรน้าของกิจการประปา
1. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย (เครื่องยิงบาร์โค๊ต)
เครื่องอ่านเลขตัวเลข
2.ผู้บันทึกจดมาตรไม่สามารถเข้าไปถึงตัวมาตรได้
เนื่องจากมาตรอยู่ในบ้านกรณีเจ้าของบ้านไม่อยู่
3.ตัวมาตรน้าถูกหญ้าปกคลุม
4.ตัวมาตรมีสภาพเก่าจึงทาให้มองไม่เห็นเลขมาตรได้
ชัดเจน
5. การจดมาตรน้าฤดูฝนเป็นไปด้วยความยากลาบาก
2.20 กิจกรรมการออกใบแจ้งหนี้ของกิจการประปา
1.เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการทางาน
2.ใบแจ้งหนี้มีขนาดใหญ่เป็นการสิ้นเปลือง
3. ใบแจ้งหนี้สูญหาย
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
1. จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
2. ศึกษางานจากคู่มือพัสดุและระเบียบ หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3. กาชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข่าวสาร หนังสือสั่งการเพื่อ
นามาปฏิบัติ
3.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการ
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ปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงภัยแล้งและให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
2. ประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่
เช่น ศูนย์ปภ. อาเภอ/จังหวัด เป็นต้น
3.3 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. นาเข้าที่ประชุมสภากาหนดแผนงานโครงการการ
แก้ปัญหายาเสพติด เพื่ออนุมัติงบประมาณ “ขยายพื้นที่ที่
เป็นปัจจัยบวก ” เช่น ศูนย์ประสานงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเทศบาลตาบลบ้านธิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดาเนินการประจาศูนย์
ประสานงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาล
ตาบลบ้านธิ
3.จัดทาแผนงาน โครงการการแก้ปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ ดังนี้
1.ร่วมกับอาเภอและเจ้าหน้าที่ตารวจตรวจสายเสพติดใน
สถานศึกษา
2.ให้ผู้นาชุมชนมีส่วนร่วมสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับยาเสพติด
3.อุดหนุนงบประมาณให้ทางอาเภอ ดาเนินการจัด
กิจกรรมด้านยาเสพติด(โครงการ Re-x-Ray)
3.4 กิจกรรมการจัดทาประชาคม
1.ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
2.จัดสรรเวลากับอาชีพของประชาชน เช่นจัดทาประชาคม
ภาคกลางคืน เป็นต้น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3.5โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.กรณีประชาชนยังไม่เข้าใจหลักการทาการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.เชิญวิทยากรมาให้ความรู้หลักการทาการเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สื่อประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ และต่อเนื่อง ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ต่อเนื่องมากขึ้น และใช้ช่องทางที่
หลากหลาย
4. ประชุมหารือผู้นาชุมชน ตัวแทนภาคมีระบบข้อมูล
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สารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เช่น จัดให้มี
ระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
รณรงค์ เป็นต้นซึ่งสามารถนามาใช้ในการควบคุมและ
ดาเนินกิจกรรมของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และทาให้เกิดความ มั่นใจว่าสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
ได้มีผลทาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการควบคุม
ภายใน
3.6โครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์
1. จัดทาแผนงานโครงการรณรงค์ผลิตข้าวอินทรีย์ในชุมชน
ให้ครอบคลุมในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน
2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวอินทรีย์ให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเทศบาลตาบลบ้านธิ
3.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเทศบาล
ตาบลบ้านธิ
3.7 กิจกรรมการมอบหมายงาน
1. ทบทวนนโยบายและกาหนดหลักเกณฑ์การมอบหมาย
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
2. จัดให้มีการนาฐานข้อมูลด้านบุคลากร และคุณลักษณะ
เฉพาะตาแหน่งมาใช้ในการพิจารณามอบหมายงาน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
3.8 ด้านงานตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่าย
1.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารแนบฎีกา การลง
ลายมือชื่อผู้มีอานาจลงนามให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายให้
ละเอียดรอบคอบมากขึ้น ประสานหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก
ต้องตรวจทานเอกสารของกองเพื่อความถูกต้อง ให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ กฎหมาย ก่อนการส่งเบิก รวมทั้งส่งเสริม
เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหาความรู้เพิ่มเติม
3.9 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
1.ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
2.ผู้มีสิทธิไม่ได้ตรวจสิทธิการเบิกจ่าย
3.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่ชัดเจน
4.ระเบียบได้เปลี่ยนแปลงบ่อย
3.10 กิจกรรมการควบคุมและเก็บรักษาครุภัณฑ์
1. สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ
2. บุคลากรของเทศบาลไม่ได้เขียนคาร้องขอยืมครุภัณฑ์
กรณีนาครุภัณฑ์ออกไปใช้
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3. บุคคลภายนอกยืมแล้วนามาคืนนอกเวลาราชการ
4. เกิดการชารุดเสียหายโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ
3.11 กิจกรรมการการติดตามลูกหนี้ภาษีค้างชาระ
1.บุคลากรในหน่วยงานมีจานวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน
2.งบประมาณสาหรับติดตามทวงหนี้ไม่เพียงพอ
3.ลูกหนี้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทาให้ไม่สามารถ
จ่ายชาระหนี้ได้ตามกาหนด
4.ลูกหนี้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ผู้อื่นแล้ว แต่เจ้า
ของใหม่ไม่มาแจ้งทาการปรับปรุงข้อมูลในการประเมินภาษี
ใหม่
5.ลูกหนี้ย้ายสถานที่อยู่ จึงทาให้เอกสารติดตามหนี้ส่งไม่ถึง
มือผู้รับ
3.12 กิจกรรมงานบริหารบุคคล
1.วางแผนการปฏิบัติงานตามเทศบัญญัติประจาปีของแต่
ละบุคคล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2.ให้บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
ประจาสัปดาห์พร้อมทั้งความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรค
งานด้านต่างๆ
3.มีคาสั่งมอบหมายงานเพื่อกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
4.ส่งบุคลากรเข้าอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
3.13 กิจกรรมงานบริหารการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก
1.ปรับปรุงสภาพตัวอาคารทั้งภายนอก คือสภาพแวดล้อม
บริเวณรอบๆตัวอาคาร และเครื่องเล่น มีการปรับปรุง
สภาพห้องเรียน ห้องน้าระบบแสงสว่าง
3.14 กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
1. มีการวางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มี
โครงการรองรับ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ
3.15 กิจกรรมการมอบเบี้ยยังชีพ
1. มีระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพแจ้งเวียนให้
ทราบ
3.16 กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน
1.มีการเร่งรัดติดตามทวงเงินในหมู่บ้านที่ยังชาระเงินไม่
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เต็มจานวนและยังไม่ชาระเงินพร้อมดอกเบี้ย
2.มีการรายงานผลให้อาเภอทราบทุกเดือน
3.มีการสนับสนุนศักยภาพคณะกรรมการโครงการ อบรม
ฟื้นฟู ให้ความรู้ สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง
3.17โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. กรณีการไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการ
ควบคุมปูองกันโรคในชุมชน
2. แจ้งหนังสือ ขอความร่วมมือผู้นาชุมชนในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการควบคุม
ปูองกันโรคในชุมชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่
3. ประชุมหารือผู้นาชุมชน ตัวแทนภาคมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน เช่น จัดให้มี
ระบบอินเตอร์เน็ตของเทศบาล ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
รณรงค์ เป็นต้น
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ซึ่งสามารถนามาใช้ในการควบคุมและดาเนินกิจกรรมของ
เทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทาให้
เกิดความ มั่นใจว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอกได้มีผลทาให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการควบคุมภายใน
3.18โครงการคัดแยกขยะในชุมชน
1. จัดทาแผนงานโครงการรณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือนใน
ชุมชนให้ครอบคลุมในเขตเทศบาลทุกหมู่บ้าน
2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะครัวเรือน
และการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
3.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดการ
ขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทั้งตาบล
4.ศึกษาและเก็บข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนที่ต้อง
ดาเนินการจัดเก็บ เพื่อจัดทาแผนในการจัดเก็บขยะมูลฝอย
5. จัดทาแผนการดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนใน
ปีงบประมาณต่อไป
3.19 กิจกรรมการจดมาตรน้าของกิจการประปา
1.กาชับเจ้าหน้าที่ให้รู้จักแก้ไขสถานการณ์ เช่น กรณี
เจ้าของบ้านไม่อยู่ให้เลื่อนวันจดหรือเวลาจดมาตรออก
ถัดไปอีกวัน
2. ขอความร่วมมือกับผู้ใช้น้าให้ตัดหญ้าและดูแลรักษา
มาตรน้าร่วมกัน
3.20 กิจกรรมออกใบแจ้งหนี้ของกิจการประปา
1.ให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการศึกษาจัดทาโปรแกรมสาเร็จรูป
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แบบใหม่เพื่อปรับขนาดบิล
2.ทาจดหมายแจ้งผู้ใช้น้าทราบล่วงหน้าก่อนการจด
3. กาหนดแผนการออกจดมาตรน้าที่ชัดเจน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การนาระบบอินเตอร์เนตมาใช้ อยู่ในระบบเวปไซต์ของ
เทศบาลตาบลบ้านธิ การใช้โทรศัพท์ รถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงของเทศบาลตาบลบ้านธิ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
และจดหมาย เพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม/งาน
กับประชาชน หน่วยงาน เป็นต้น
5.การติดตามประเมินผล
ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดาเนินงาน โดยการจัดทา
รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบและให้หัวหน้างานสอบ
ทานงานอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานจะต้องรับการประเมินผล
จากควบคุมภายในและการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
เป็นต้น
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ผลการประเมินโดยรวม
จากผลการประเมินกิจกรรมของแต่ละสานัก กอง/กิจการ ทั้งหมด จานวน 20 กิจกรรม พบว่า แต่ละ
กิจกรรมมีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ยังคงมีจุดอ่อน/
ความเสี่ยง ซึ่งจะได้ดาเนินการควบคุมเพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงขึ้นอีก โดยการกากับดูแลเจ้าหน้าที่
ที่
รับผิดชอบให้ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายให้อยู่ภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายกาหนดต่อไป

วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.

ชื่อผู้รายงาน........................................................
(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
2557

แบบ ปอ. 3

ชื่อหน่วยรับตรวจ เทศบาลตาบลบ้านธิ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
สานักปลัด /กอง
สวัสดิการสังคม /
งานกิจการประปา
กิจกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การจัดหา
พัสดุเป็นไปอย่าง
ประหยัดมีคุณภาพ
ทันต่อการใช้งาน
และเป็นไปตาม
ระเบียบพัสดุฯ
2.เพื่อให้การจัดหา
พัสดุมีมีความ
ถูกต้องตามระเบียบ
และเกิดประโยชน์

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1.การดาเนินงาน
ทางด้านพัสดุ
ไม่เป็นไปตาม
แผนงาน
2.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ระเบียบและตีความ
ระเบียบ หนังสือสั่ง
การผิดพลาด
3.จัดซื้อจัดจ้างผิด
ระเบียบฯ

งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1.กาชับให้
30 กันยายน
เจ้าหน้าที่
2558
ผู้รับผิดชอบ
1. น.ส.พิมพ์นุช
ศึกษา ระเบียบ
คาภิระ
ฯและหนังสือ
เจ้าพนักงาน
สั่งการ ที่
ธุรการ
เกี่ยวข้อง
2.ส.อ.สุขเกษม
2.ให้เจ้าหน้าที่ผู้
คาอ้วน
รับผิดชอบเข้ารับ
หัวหน้าฝุาย
การฝึกอบรม
ส่งเสริมสวัสดิการ
3.ให้เจ้าหน้าที่ผู้
และสังคม
รับผิดชอบ
3.นายพิศาล
ปรึกษาพัสดุ
ดวงดึง
กลาง
นายช่างไฟฟูา

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

1. ประชาชนขาด
ความรู้ในการใช้น้า
อย่างประหยัดและ
ตระหนักรู้คุณค่า
ของน้า
2. งบประมาณมีไม่
เพียงพอในการ
ช่วยเหลือประชาชน

ตุลาคม
2557

ตุลาคม
2557
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

1. มีเยาวชนติดยา
เสพติดเพิ่มมากขึ้น
และผู้ที่ได้รับการ
บาบัดแล้ว
หันกลับมาเสพอีก

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

1.ประชาสัมพันธ์
30 กันยายน
ให้ประชาชนทราบ
2558
ถึงภัยแล้งและให้ นายบุญชนะ เต
ความรู้เกี่ยวกับ
ชะมงคล
การใช้น้าอย่าง
เจ้าพนักงาน
ประหยัดและรู้
ปูองกันและ
คุณค่าอย่าง
บรรเทาสาธารณ
ต่อเนื่อง
ภัย
2.จัดหาแหล่งน้า
สารองไว้เพื่อ
ปูองกันปัญหาภัย
แล้ง
30 กันยายน
1.นาเข้าที่ประชุม
2558
สภากาหนด
นายบุญชนะ เต
แผนงานโครงการ
ชะมงคล
การแก้ปัญหายา
เจ้าพนักงาน
เสพติด เพื่ออนุมัติ
ปูองกันและ
งบประมาณ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

กระบวนการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน/
ที่
ควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/
พบจุดอ่อน
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
“ขยายพื้นที่ที่เป็น
ปัจจัยบวก”เช่น

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน/
ที่
ควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/
พบจุดอ่อน
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
ศูนย์ประสานงาน
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
เทศบาลตาบล
บ้านธิ
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
รับผิดชอบ
ดาเนินการประจา
ศูนย์ประสานงาน
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
เทศบาลตาบล
บ้านธิ
3.จัดทาแผนงาน
โครงการการ
แก้ปัญหา ยา
เสพติดแบบบูรณา
การ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กิจกรรมการจัดทา
ประชาคม

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

1.ประชาชนไม่ให้
ความร่วมมือในการ

ตุลาคม
2557

การปรับปรุง
การควบคุม

1.ขอความ
ร่วมมือจาก

30 กันยายน
2558

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
2.เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนอย่าง
แท้จริง

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

ประชุมประชาคม
2.ได้แผนงานที่ไม่
ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริง

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

หน่วยงานภาครัฐ นายยอด มหาไม้
ภาคเอกชน
เจ้าวิเคราะห์
2.ปรับเปลี่ยน
นโยบาย และ
เวลาการประชุม
แผนฯ
เป็นภาคค่า
3.ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ การ
รายงานผลการ
ดาเนินงายอย่าง
เคร่งครัด

3

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางด้าน
การเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนต่อ
ยอดฝึกอบรมให้
ความรู้กลุ่มแกนนา
ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ การ
ปฏิบัติ
ทางด้านการเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ปรับเปลี่ยนใช้ใน
ชีวิตประจาวันด้วยวิถี
เกษตรอินทรีย์
2. เพื่อได้กลุ่มแกน
นาเกษตรกรตัวอย่าง
ในการผลิต มีใช้
จาหน่ายทางด้าน
อาหารปลอดภัยต่อ
สุขภาพระดับหมู่บ้าน
ชุมชน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

1.ประชาชนยังไม่
เข้าใจหลักการทา
การเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.ประชาชนไม่
ปฏิบัติการทา
การเกษตรตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตุลาคม
2557

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1.เชิญวิทยากรมา 30 กันยายน
ให้ความรู้หลักการ
2558
ทาการ เกษตร
นายทิวากร อภิ
ตามปรัชญา
วงค์วาร
เศรษฐกิจ
นักวิชาการ
พอเพียง
เกษตร
2. การ
ประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือใน
ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและครอบ
คลุมพื้นที่
3.ประชุมหารือ
ผู้นาชุมชน
ตัวแทน
4. จัดทาโครงการ
หรือกิจ กรรมที่
มุ่งเน้นให้ชุมชนมี
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้ดีขึ้น

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
โครงการส่งเสริม
ผลิตข้าวอินทรีย์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้
เรื่องการปลูกข้าว
อินทรีย์ให้แก่กลุ่ม
สมาชิกศูนย์ฯ
2. เพื่อถ่ายทอด
เทคนิค และวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสม
ในการผลิตข้าว
อินทรีย์
3. เพื่อชี้แจงแนว
ทางการผลิตที่
เป็นไปตาม
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์
4. เพื่อส่งเสริม
การเกษตรแบบ
ธรรมชาติที่เน้น
การพึ่งตนเองและ
ลดการใช้สารเคมี

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. เจ้าหน้าที่ขาด
ประสบการณ์ด้านการ
ผลิตข้าวอินทรีย์
2.บุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อพื้นที่รับผิดชอบที่มี
ปริมาณมาก
3.ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การผลิตข้าวอินทรีย์
ขาดความรู้ในการผลิต
ข้าวอย่างถูกต้อง
4. การผลิตข้าวยังใช้
สารเคมีเป็นหลัก
5. ฝนแล้ง ขาดแคลน
น้าในการผลิตข้าว
6. การไม่ให้ความ
ร่วมมือจากผู้นาชุมชน
แกนนา

งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

1.จัดทาแผนงาน
โครงการรณรงค์
ผลิตข้าวอินทรีย์
ในชุมชนให้
ครอบคลุมในเขต
เทศบาลทุก
หมู่บ้าน
2.จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตข้าว
อินทรีย์ให้
ครอบคลุมทุก
หมู่บ้านใน
เทศบาลตาบล
บ้านธิ
3.ประชาสัมพันธ์
โครงการให้ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้านใน
เทศบาลตาบล
บ้านธิ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30 กันยายน
2558
นายทิวากร อภิ
วงค์วาร
นักวิชาการ
เกษตร

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
กิจกรรมการ
มอบหมายงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนและ
ลดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1.นโยบายและ
หลักเกณฑ์การ
มอบหมายอานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ไม่ชัดเจน
2.การมอบหมายงานไม่
ตรงกับความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร
3.ขาดการวิเคราะห์
ปริมาณงานก่อน
มอบหมายงาน
4.มีการเปลี่ยนแปลง
การมอบหมายหน้าที่
หลายครั้ง ขาดความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติ
5.ไม่มีระบบฐานข้อมูล
บุคลากร

งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1. มีคาสั่ง
30 กันยายน
มอบหมายงานที่
2558
เป็นลายลักษณ์
นายสมจิตร ขาน
อักษรชัดเจน และ
เกตุ
ไม่ซ้าซ้อน
บุคลากร
2. ก่อนจะมีการ
มอบหมายงานให้
พิจารณาถึง
ความรู้
ความสามารถของ
ผู้รับคาสั่งเพื่อ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติและ
ผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
กองคลัง
กิจกรรมการตรวจ
ฎีกาก่อนการ
เบิกจ่าย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินมีความ
ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ
และมติ
คณะรัฐมนตรีและมี
หลักฐานครบถ้วน
ตรวจสอบได้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1.เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
ละเอียดรอบคอบใน
การตรวจสอบลายมือ
ชื่อให้ครบถ้วน รวมถึง
มีระเบียบ หนังสือสั่ง
การ ข้อปฏิบัติที่เป็น
ปัจจุบันให้ยึดถือ
ปฏิบัติก่อนการ
เบิกจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ไม่ได้ศึกษาอย่าง
ละเอียด จึงทาให้การ
เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง

งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1.เจ้าหน้าที่ไม่มี
30 กันยายน
ความละเอียด
2558
รอบคอบในการ นางจุรีย์ ปินชัย
ตรวจสอบลายมือ ลูกจ้างประจา
ชื่อให้ครบถ้วน
รวมถึงระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ข้อปฏิบัติก่อน
การเบิกจ่ายที่
เพิ่มมากขึ้น
2.เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติไม่ได้ศึกษา
อย่างละเอียด จึง
ทาให้การเบิก
จ่ายเงินเบิก
จ่ายเงินไม่ถูกต้อง
3.เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน
ตรวจฎีกามีเพียง
คนเดียวไม่
เพียงพอต่อ
จานวนฎีกาที่เพิ่ม
มากขึ้นในแต่ละปี

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
กิจกรรมการ
ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การเบิก
จ่ายเงินสวัสดิการ
เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1.เจ้าหน้าที่ไม่ได้
จัดทาทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ค่าเช่าบ้าน และเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร
2.การเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการผิดพลาด

กิจกรรมการ
1.สถานที่จัดเก็บมีไม่
ควบคุมและเก็บ เพียงพอต่อจานวน
รักษาครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อไม่ให้
ครุภัณฑ์สูญหาย
ตรวจสอบได้ มีการ
ควบคุมที่ดี บริหาร
จัดการทรัพยากร

งวด/เวลาที่ การปรับปรุงการ
พบจุดอ่อน
ควบคุม

ตุลาคม
2557

ตุลาคม
2557

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1.จัดทาทะเบียน
30 กันยายน
คุมการเบิก
2558
จ่ายเงินสวัสดิการ นางจุรีย์ ปินชัย
ค่าเช่าบ้านและ
นักวิชาการคลัง
เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
2.กาชับให้
เจ้าหน้าที่ติดตาม
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องให้เป็น
30 กันยายน
ปัจจุบัน
2558
นางสาวเยาว
1.จัดทา
รัตน์ รักษ์
กฎระเบียบ (คู่มือ)
สุวรรณ
การยืมไว้หน้าห้อง นักวิชาการพัสดุ
เก็บครุภัณฑ์และ
ในใบยืมด้วย

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/
กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มี
ความเป็นระเบียบ
และสะดวกต่อการ
ใช้งาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1.บุคลากรมีจานวน
ไม่เพียงพอต่อภาระ
กิจกรรมการ
งาน
ติดตามลูกหนี้ภาษี 2.งบประมาณา
ที่ค้างชาระ
สาหรับติดตามทวง
วัตถุประสงค์
หนี้ไม่เพียงพอ
1.เพื่อให้ลูกหนี้ที่ 3.ลูกหนี้ประสบ
ค้างชาระมาชาระ ปัญหาทางด้าน
ภาษีให้ครบถ้วน
เศรษฐกิจ
ถูกต้องตามความ 4.ทะเบียนทรัพย์สินที่
จริงและลดจานวน มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน
ลูกหนี้ที่ค้างชาระ 5.ลูกหนี้ที่ค้างชาระ
ไม่มาชาระภาษีครบ
ทุกราย

งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

2.นาเสนอ
โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ
ครุภัณฑ์ เพื่อ
บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาปี
2558
1.ให้เจ้าหน้าที่
ปรับปรุงข้อมูล
ทรัพย์สินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้
เป็นปัจจุบัน
2.ประสานงาน
กับหน่วย งานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้
ทราบ เจ้าของ
ทรัพย์สินที่
แท้จริงและที่อยู่
ชัดเจน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30 กันยายน
2558
นางสาวกัลยาณี
ภู่ระหงษ์
นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
กองช่าง
กิจกรรมด้านงาน
บริหารบุคลากร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้และความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
2.เพื่อให้การทางาน
เป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

1.เจ้าหน้าที่ไม่
เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
2.เกิดความล่าช้า
งานไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนงาน

งวด/เวลาที่ การปรับปรุงการ
พบจุดอ่อน
ควบคุม

ตุลาคม
2557

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1.ดาเนินการ
30 กันยายน
ติดตามผลพร้อม
2558
รายงานผลต่อ
นายกิตติศักดิ์ ปฺุด
หัวหน้า
ภาษีผ้อู านวยการ
หน่วยงานเพื่อ
กองช่าง
วางแผนการ
แก้ไขปัญหาและ
ติดตาม
ประเมินผล เพื่อ
สอบทานการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดย
กาหนดให้
คณะทางานใน
การติดตาม
ประเมินผลของ
กองช่าง และให้
ดาเนินการตาม
คาสั่งที่
96/2557 เรื่อง
มอบหมายงาน
เพื่อกาหนด
หน้าที่รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
กองการศึกษา
งานบริหารการศึกษา
และการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็ก
วัตถุประสงค์
1.เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ทั้ง
สภาพแวดล้อมและ
อาคาร สถานที่
เพื่อให้เหมาะสมกับ
จานวนนักเรียน ที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นในแต่
ละปี และให้
เอื้ออานวยในการ
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

1. อาคาร สถานที่
ไม่เพียงพอ สถานที่
คับแคบ ไม่มีที่จอด
รถรับ-ส่งนักเรียน
ไม่มีห้องครัวที่ถูก
สุขลักษณะ

งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

1.ปรับปรุงสภาพ
30 กันยายน
ตัวอาคารทั้ง
2558
นางสาวชนาธิป อภิ
ภายนอก คือ
วงค์งาม
สภาพแวดล้อม
นักบริหาร
บริเวณรอบๆตัว
การศึกษา
อาคาร และเครื่อง
เล่น มีการ
ปรับปรุงสภาพ
ห้องเรียน ห้องน้า
ระบบแสงสว่าง
โดยกาหนดให้ใน
แต่ละปี จะต้อง
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
ของ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ทั้ง
ภายนอกและ
ภายใน อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
กิจกรรมการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ให้
เป็นที่รู้จัก
พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ที่น่าสนใจ
สามารถสร้าง
รายได้ให้
ประชาชนใน
พื้นที่

กองสวัสดิการสังคม
1.กิจกรรมงาน
เศรษฐกิจชุมชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมด้วยการ
พัฒนาชุมชนในระดับ

ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่

1. ขาดเจ้าหน้าที่
ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว

1. ประชาชนไม่
สามารถ ส่งใช้เงิน
กู้ยืมเศรษฐกิจ
ชุมชนได้

งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

ตุลาคม
2557

1.มีการวางแผน
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มี
โครงการรองรับ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว
2. จัดส่ง
บุคคลากรเข้า
อบรมเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวต่างๆ
3. สรรหา
บุคคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยว

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30 กันยายน
2558
นางสาวชนาธิป
อภิวงค์งาม

นักบริหาร
การศึกษา

30 กันยายน
2558
1. ให้เจ้าหน้าที่ลง ส.อ.สุขเกษม คา
อ้วน
พื้นที่ทาความ
หัวหน้าฝุาย
เข้าใจ กับ
ส่งเสริมสวัสดิการ
ประชาชนที่ไม่
และสังคม
สามารถชาระเงิน
กู้ยืมได้

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ความเสี่ยงที่ยังมี
ปฏิบัติงาน/
อยู่
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
ฐานรากให้มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพ
ในการเสริมสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
1.เจ้าหน้าที่และ
กิจกรรมการมอบเบี้ย ผู้รับเบี้ยขาดความ
ยังชีพ
เข้าใจในระเบียบ
วัตถุประสงค์
กฎหมาย
1.เพื่อมอบเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุผู้พิการ
และผู้ปุวยเอดส์

งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

2.การทาหนังสือ
รับสภาพหนี้
3.ปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการที่
มท 0310.3/ว
2287
1.จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงาน
เพิ่มพูนความ
เข้าใจรวมถึงทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
2.มีการ
ประชาสัมพันธ์
ตามวิทยุ และ
หนังสือ
3.กาชับเจ้าหน้าที่
ติดตามข่าวสาร
หนังสือสั่งการจาก
กรมฯ ทุกวัน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30 กันยายน
2558
ส.อ.สุขเกษม คา
อ้วน
หัวหน้าฝุาย
ส่งเสริมสวัสดิการ
และสังคม

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อควบคุมอัตรา
การปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่
ไม่เกิน 50 ต่อแสน
ประชากร
2.เพื่อให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานควบคุม
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

1. เกิดโรค
ไข้เลือดออกใน
ชุมชน
2.เกิดความล่าช้า
และไม่ครอบคลุมใน
การควบคุมปูองกัน
โรคในชุมชน
3.ผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ตุลาคม
2557

งวด/เวลา
ที่
พบจุดอ่อน

1.โครงการรณรงค์
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม
2. การ
ประชาสัมพันธ์ขอ
ความร่วมมือใน
ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องและ
ครอบ คลุมพื้นที่
3.สร้าง
กฎระเบียบ
ข้อบังคับใช้ใน
ชุมชน เพื่อใช้ใน
การควบคุมกากับ

การปรับปรุง
การควบคุม

4. จัดทา
โครงการหรือ
กิจกรรมที่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 กันยายน
2558
นางณิชาภา สัน
ปุาแก้ว
ผู้อานวยการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1. ประชาชนขาด
โครงการคัดแยกขยะ ความรู้ในด้านคัดแยก
ในชุมชน
ขยะอย่างถูกวิธี
วัตถุประสงค์
2.เกิดข้อร้องเรียน
1. เพื่อลดปริมาณ
ของประชาชน
ขยะสัญจร
เหตุราคาญ
2. เพื่อลดปัญหาข้อ 3.การบริหารจัดการ
ร้องเรียนและความ ขยะมูลฝอยไม่มีแบบ
ล่าช้าในการจัดการ แผนพัฒนาต่อเนื่อง
ขยะ
4.ขาดการ
3. เพื่อให้บ้านเมือง ประชาสัมพันธ์ในการ
สะอาดเป็นระเบียบ คัดแยกขยะที่ถูกวิธี
เรียบร้อยในการจัด
เก็บขยะในชุมชน

งวด/เวลา
ที่
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

การปรับปรุง
การควบคุม

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

มุ่งเน้นให้ชุม
ชนมีการ
จัดการสิ่งแวด
ล้อมภายใน
ชุมชนให้ดีขึ้น

30 กันยายน
2558
นางณิชาภา สัน
ปุาแก้ว
1.สนับสนุน
ผู้อานวยการ
โครงการ
กองสาธารณสุข
รณรงค์คัดแยก และสิ่งแวดล้อม
ขยะและศึกษา
บริหารจัดการ
ขยะครบวงจร
2. การบังคับ
ใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด
เมื่อพบ
ผู้กระทา
ความผิดทันที

กระบวนการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา การปรับปรุง
ปฏิบัติงาน/
ที่
การควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/
พบจุดอ่อน
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
4.การไม่ให้ความ
3.จัดทาแผนการ
ร่วมมือจากผู้นา
กระตุน้ ให้แกน
ชุมชน แกนนา
นาดาเนินการใน
ชุมชนอย่าง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
กิจการประปา
กิจกรรมจดมาตรน้า
กิจการประปา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การจดมาตร
น้าเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยโดยการใช้
เครื่องมือที่ทันสมัย
เพื่อให้ผู้ใช้น้าได้รับรู้วัน
เวลาที่เจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบัติการจดมาตร
วัดน้า

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
กิจกรรมการออกใบ
แจ้งหนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การออกใบ
แจ้งหนี้รวดเร็วพร้อม
ทันเวลาในการจัดเก็บ
ตามรอบบิล ลดปัญหา
การใช้ใบแจ้งหนี้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา
ที่
พบจุดอ่อน

1.ขาดเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย
ในการจดเลขมาตร
(เครื่องยิงบาโค๊ต)
2.ตัวมาตรอยู่ใน
บริเวณบ้านของผู้ใช้
น้าทาให้การจดเลข
มาตรไม่ได้ตาม
แผนงาน
3.สภาพอากาศใน
การจดเลขมาตร
ในช่วงฤดูฝนเป็นไป
ด้วยความ
ยากลาบาก
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

1.เจ้าหน้าที่ขาด
ประสบการณ์ในการ
ทางาน
2.ใบแจ้งหนี้มีขนาด
ใหญ่ก่อให้เกิดการ
สิ้นเปลือง
3.ใบแจ้งหนี้สูญหาย

ตุลาคม
2557

การปรับปรุง
การควบคุม

ต่อเนื่อง
1.ติดตาม
ประเมินผลโดย
การให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องลง
พื้นที่สอบถาม
สารวจปัญหาใน
ชุมชน
2.ติดตามการ
ดาเนินการใน
ระหว่าง
ปฏิบัติงานโดย
หัวหน้างาน
กิจการประปา

งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ที่
ควบคุม
พบจุดอ่อน

ตุลาคม
2557

1.ติดตาม
ประสานงานกับ
ผู้บริหารอย่าง
ต่อเนื่อง
2.ให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการศึกษา
จัดทาโปรแกรม
สาเร็จรูปแบบ

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

30 กันยายน
2558
นายพิศาล ดวง
ดึง
นายช่างไฟฟูา

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

30 กันยายน
2558
นายพิศาล ดวง
ดึง
นายช่างไฟฟูา

หมาย
เหตุ

กระบวนการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลา การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน/
ที่
ควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/
พบจุดอ่อน
ด้านของงานที่
ประเมิน
และวัตถุประสงค์
ของ
การควบคุม
ใหม่
3.กาชับ
เจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด
4.ให้เจ้าหน้าที่
ปรับปรุงแผนการ
ทางานเป็นการ
แก้ปัญหา

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

ชื่อผู้รายงาน........................................................
(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ
วันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ที่ ลพ ๕๓๓๐๑/ว1375

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ
ถนนบ้านธิ
– ลาพูน ๕๑๑๘๐
31 ตุลาคม ๒๕๕7

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
เรียน ผู้อานวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดลาพูน
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑)

จานวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กาหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อผู้กากับดูแล กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปี ปฏิทิน
โดยหน่วยที่มีรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลตามปีงบประมาณ นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลบ้านธิได้ดาเนินการจัดทารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจาปี ๒๕๕7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึง ขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) มาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ

สานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๐-๑๑๘๔ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐-๕๓๕๐-๑๘๗๙

ที่ ลพ ๕๓๓๐๑/ว1375

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ
ถนนบ้านธิ
– ลาพูน ๕๑๑๘๐
31 ตุลาคม ๒๕๕7

เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑)

จานวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กาหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อผู้กากับดูแล กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปี ปฏิทิน
โดยหน่วยที่มีรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลตามปีงบประมาณ นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลบ้านธิได้ดาเนินการจัดทารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจาปี ๒๕๕7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึง ขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑) มาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ

สานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๐-๑๑๘๔ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐-๕๓๕๐-๑๘๗๙

ที่ ลพ ๕๓๓๐๑/ว1375

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านธิ
ถนนบ้านธิ

– ลาพูน ๕๑๑๘๐

30 ตุลาคม ๒๕๕7
เรื่อง ขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน ผ่าน นายอาเภอบ้านธิ
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.๑)

จานวน ๑ ชุด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กาหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อผู้กากับดูแล กระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการตรวจ เงิน
แผ่นดิน เกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้น
ปีปฏิทิน โดยหน่วยที่มีรอบระยะเวลาในการติดตามประเมินผลตามปีงบประมาณ นั้น
บัดนี้ เทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ดาเนินการจัดทารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ประจาปี ๒๕๕7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และได้ดาเนินการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดลาพูนและปลัดกระทรวง
มหาดไทยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายวรชาติ ศรีไม้)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านธิ

สานักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์๐-๕๓๕๐-๑๑๘๔ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐-๕๓๕๐-๑๘๗๙

