
  ท่ี บร ๘๒๐๐๑/670                                                    ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย                                                                               อําเภอลําปลายมาศ  บร  ๓๑๑๓๐           18  พฤศจิกายน  2563  เรื่อง  ส�งรายงานการควบคุมภายใน  เรียน  นายอําเภอลําปลายมาศ  สิ่งท่ีส�งมาด4วย 1.  รายงานการควบคุมภายใน   จํานวน  1 ชุด    ตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด4วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  ให4คณะกรรมการของหน�วยงานของรัฐตามข4อ  (6)  กรณีองค�การบริหารส�วนตําบลและเทศบาลตําบล  เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน�วยงานของรัฐตามข4อ  8  ต�อหัวหน4าหน�วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม  และจัดส�งให4นายอําเภอเพ่ือให4คณะกรรมการท่ีนายอําเภอจัดให4มีข้ึนดําเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล�าวมาจัดทําการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล�าวมาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค�กรปกครองส�วนท4องถ่ินระดับอําเภอ   และส�งให4สํานักงานส�งเสริมการปกครองท4องถ่ินจังหวัดภายใน 90 วัน  นับแต�วันสิ้นปCงบประมาณ  นั้น     บัดนี้  องค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  ได4จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  สําหรับปCสิ้นสุด  วันท่ี  30  กันยายน  2563  เสร็จเรียบร4อยแล4ว  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบท4ายนี้     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต�อไป  ขอแสดงความนับถือ    (นายทองอยู�  อินทรกําแหง) นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย   สํานักปลัดฯ อบต.ทะเมนชัย โทร./โทรสาร  0446  6745 



  แบบ  ปค. ๑   หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน�วยงานของรัฐ)  เรียน   นายอําเภอลําปลายมาศ    องค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  ได�ประเมินผลการควบคุมภายในของหน�วยงานสําหรับป$สิ้นสุดวันท่ี  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3  ด�วยวิธีการท่ีหน�วยงานกําหนดซ่ึงเป4นไปตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�มีความม่ันใจอย�างสมเหตุสมผลว�าภารกิจของหน�วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค�ของการควบคุมภายในด�านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด�านการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน  และไม�ใช�การเงินท่ีเชื่อถือได�  ทันเวลา  และโปร�งใส  รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน       จากผลการประเมินดังกล�าว  องค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย  เห็นว�า  การควบคุมภายในของหน�วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย�างต�อเนื่อง  และเป4นไปตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังว�าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ�ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน�วยงานของรัฐ  พ.ศ.๒๕๖๑  ภายใต�การกํากับดูแลของ นายอําเภอลําปลายมาศแต�ยังคงพบความเสี่ยงอยู�  และได�กําหนดปรับปรุงการควบคุมในป$งบประมาณหรือป$ปฏิทินถัดไป  สรุปได�ดังนี้ 1. ความเส่ียงท่ีมีอยู�ท่ีต)องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 1.1  กิจกรรมด�านการเงินและบัญชีเป4นบุคคลคนเดียวกัน 1.2  กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 1.3  กิจกรรมด�านการปฏิบัติงานพัสดุ  2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน              2.1  กิจกรรมด�านการเงินและบัญชีเป4นบุคคลคนเดียวกัน                     1)  เปFดกรอบอัตรากําลังเพ่ือรับเจ�าหน�าท่ีการเงินเพ่ิม        2.2  กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน                     1)  ให�เจ�าหน�าท่ีรับผิดชอบเข�ารับการฝHกอบรมเพ่ือศึกษาหาความรู�ในการปฏิบัติงาน             2)  จัดทําทะเบียนคุมต�างๆและเร�งรัด  การจัดเก็บภาษีทุกประเภทให�ได�ตามเปJาหมาย                      3)  จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สินให�แล�วเสร็จ  และนํามาใช�ในการปฏิบัติการ                     4)  จัดเจ�าหน�าท่ีออกเก็บภาษีสัญจร  และประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนทราบ  กําหนดการเสียภาษี                      5)  ปรับปรุงระบบข�อมูลแผนท่ีภาษีให�ปMจจุบัน   3.  กิจกรรมด)านการปฏิบัติงานด)านการศึกษาและพัสดุเป3นบุคคลคนเดียวกัน                      1)  ดําเนินการสรรหาเจ�าหน�าท่ีพัสดุโดยเร�งด�วน    



-2-        2)  ให�ผู�อํานวยการกองคลังซ่ึงเป4นผู�ท่ีมีความรู�และมีประสบการณ�ในการปฏิบัติงาน  เป4นผู�กํากับดูแลให�คําแนะนําแก�เจ�าหน�าท่ี  เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสามารถปฏิบัติงานได�อย�างถูกต�อง                                                                                                 (ลงชื่อ)..............................................................                 (นายทองอยู�  อินทรกําแหง)                ตําแหน�ง  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย                              วันท่ี    18   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖3                             



                                                                                                                        แบบ  ปค.๔ องค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย รายงานการประเมินองค�ประกอบของการควบคุมภายใน สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด  ณ  วันท่ี   ๓๐  กันยายน   พ.ศ.๒๕๖3  (๓) องค�ประกอบการควบคุมภายใน (๔) ผลการประเมิน / ข2อสรุป สํานักปลัด 1. สภาพแวดล2อมการควบคุม     1.1 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท2องถ่ิน         -  สภาพแวดลอมท่ีเป�นป�จจัยภายนอก  คือ  ประชาชนยังไม#เขาใจและเห็นขอดีและประโยชน)ของการร#วมประชุมประชาคม    1.2 กิจกรรมการป9องกันและแก2ไขป;ญหายาเสพติด         - สภาพแวดลอมท่ีเป�นป�จจัยภายนอก  คือ มีการแพร#ระบาดของยาเสพติดในกลุ#มวัยรุ#น      1.3 กิจกรรมการป9องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ2า         - สภาพแวดลอมท่ีเป�นป�จจัยภายนอก  คือ ป�ญหาสุนัขและแมวบางตัวยังไม#ไดรับการฉีดวัคซีน           1.4 กิจกรรมการควบคุมและป9องกันโรคโควิด 2019             - สภาพแวดลอมท่ีเป�นป�จจัยภายนอก  คือ  ประชาชนให2ความร�วมมือในการปฏิบัติเปEนอย�างดี     1.4 กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ        - สภาพแวดลอมท่ีเป�นป�จจัยภายนอก  คือ  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการท้ิงขยะ 2.การประประเมินความเส่ียง        กิจกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาท2องถ่ิน           พบว#า  เป�นความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจากประชาชนเขามามีส#วนร#วมนอยทําใหการจัดทําแผนไม#ครอบคลุมทุกดาน        กิจกรรมด2านยาเสพติด        กิจกรรมการป6องกันและแกไขป�ญหายาเสพติด           พบว#า  เป�นความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจากมีการควบคุมแต#ไม#ท่ัวถึง        กิจกรรมด2านป9องกันโรคพิษสุนัขบ2า        กิจกรรมการป6องกันโรคพิษสุนัขบา            พบว#า  เป�นความเสีย่งท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจาก การฉีดวัคซีนป6องกันโรคพิษสุนัขบายังไม#ครอบคลุม       กิจกรรมการควบคุมและป6องกันโรคติดต#อ           ไม#พบ        กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ            พบว#า  เป�นความเสีย่งท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจากปริมาณขยะลดลง ไดวิเคราะห)ประเมินระบบการควบคุมภายใน  จากสํานัก/กอง  ท่ีมีจุดอ#อนมีความเสี่ยง  คือ 1. สํานักปลัด 2. กองคลัง 3. กองช#าง  4. กองสวัสดิการสังคม 5. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิเคราะห)ประเมินผลตามองค)ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน  พบจุดอ�อน  ท่ีเป�นความเสี่ยงของ  สํานักปลัด   กองคลัง  กองช#าง  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ขอสรุป  จุดอ#อนและความเสี่ยงดังกล#าวขางตนองค)การบริหารส#วนตําบลทะเมนชัย  ตองไปดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  ตามแบบ  ปค.๕  ต#อไป                     



  3.กิจกรรมการควบคุม        กิจกรรมการจัดทําแผน          - กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู#  มีการแจงหนังสือใหกํานันผูใหญ#บานประชาสัมพันธ)ใหทราบและสรุปโครงการ/กิจกรรมท่ีไดบรรจุในแผนทองถ่ินใหประชาชนทราบ      กิจกรรมการป9องกันและแก2ไขป;ญหายาเสพติด          - กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู#  มีทํากิจกรรมและการฝEกอบรมใหความรูโทษของยาเสพติด      กิจกรรมการป9องกันโรคพิษสุนัขบ2า          - กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู#  มีการออกบริการฉีดวัคซีนในพ้ืนท่ี      กิจกรรมการป9องกันโรคติดต�อ          - กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู#  มีการฝEกอบรมใหความรูเก่ียวโรคติดต#อโควิด 2019      กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ          - กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู#  มีการอบรม  ประชาสัมพันธ) สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในเขตองค)กรบริหารส#วนตําบล       ทะเมนชัย   กองคลัง 1. สภาพแวดล2อมการควบคุม           -  สภาพแวดลอมท่ีเป�นป�จจัยภายใน  คือ การเงินและบัญชีเป�นบุคคลคนเดียวกันเป�นความ              -  เป�นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ  การจัดรายงานงบการเงินประจําวันมีความลาชา  ทําใหไม#สามารถใชประโยชน)จากงบการเงินไดทันที            -  เป�นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ  เจาหนาท่ีอาจลงบัญชีไม#ครบถวนก#อใหเกิดการทุจริตไดง#าย            -  เป�นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ  เจาหนาท่ีการเงินนักวิชาการคลังเป�นคนเดียวกัน           1.2 กิจกรรมดานการการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน ทรัพย)สิน          - เป�นความเสี่ยจากสภาพภายใน  คือ ไม#สามารถจัดเก็บรายไดไดตามเป6าหมาย  เนื่องจากระบบแผนท่ีภาษียังไม#แลวเสร็จ           1.3 กิจกรรมการปฏิบัติงานดานการศึกษาและพัสดุเป�นบุคคลเดียวกัน              - เป�นความเสี่ยจากสภาพภายใน คือ การจัดทําการจัดซ้ือจัดจางและการรายงานผลต#างๆ เกิดความลาชา     



  2.การประประเมินความเส่ียง            - กิจกรรมการดานการปฏิบัติงานดานการเงินและบุญชีเป�นบุคคลคนเดียวกัน            พบว#า  เป�นความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจาก เจาหนาท่ีการเงินและนักวิชาการคลังเป�นคนเดียวกัน          - กิจกรรมการดานการปฏิบัติงานดานดานการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย)สิน          พบว#า  เป�นความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจาก การจัดเก็บไม#ไดตามเป6าหมายเพราะระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย)สินยังไม#แลวเสร็จ          - กิจกรรมการดานการปฏิบัติงานดานดานการศึกษาและพัสดุเป�นบุคคลคนเดียวกัน          พบว#า  เป�นความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจากการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจางและรายงานต#างๆเกิดความลาชาและ นักวิชาการศึกษาและเจาหนาท่ีพัสดุเป�นคนเดียวกัน                  3. กิจกรรมการควบคุม          กิจกรรมดานการเงินและบัญชี          - กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู# คือ เปJดกรอบอัตรากําลังและใหผูอํานวยการกองคลังเป�นผูกํากับดูแลและใหนําแนะนํา       กิจกรรมการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย)สิน          - กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู#  คือ เจาหนาท่ีอบรมและจัดทําทะเบียนคุมอีกท้ังออกจัดเก็บนอกสถานท่ี      กิจกรรมดานการศึกษาและพัสดุเป�นบุคคลคนเดียวกัน          - กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู# คือ ดําเนินการสรรหาเจาหนาท่ีพัสดุ  กองช�าง 1. สภาพแวดล2อมการควบคุม          1.1 กิจกรรมดานการขออนุญาตก#อสรางและดัดแปลงต#อเติมอาคารต#าง ๆ            - เป�นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ ผูขออนุญาตไม#ทราบระเบียบ  กฎหมายว#าดวยการขออนุญาตก#อสราง ดัดแปลงอาคาร พรอมท้ังการขออนุญาตไม#ทําตามแบบท่ียื่น         1.2 กิจกรรมดานงานก#อสราง            - เป�นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ ประชาชนไม#ช#วยกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน         1.3. กิจกรรมดานสาธารณูปโภค(ไฟฟ6าส#องสว#าง)            - เป�นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก  คือ  ประชาชนสัญจรไปมาไม#สะดวก  ขาดการซ#อมแซมท่ีล#าชา               



   2.การประเมินความเส่ียง            -  กิจกรรมการดานการปฏิบัติงานดานการอนุญาตก#อสรางและดัดแปลงต#อเติมอาคารต#าง ๆ              พบว#า  เป�นความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจาก  ผูขอ  อนุญาตไม#ทราบระเบียบ  กฎหมายและไม#ทําตามแปลนท่ีขอยื่นแบบอนุญาต             กิจกรรมดานก#อสรางโครงสรางสรางพ้ืนฐาน            พบว#า   ประชาชนไม#ไดรับการดูแลรักษาช#วยกัน - กิจกรรมดานสาธารณูปโภค (ดานไฟฟ6าส#องสว#าง)  พบว#า  ขาดการสํารวจแต#ละจุด ทําใหการสัญจรไปมาไม#สะดวก   3.  กิจกรรมการควบคุม          กิจกรรมดานการอนุญาตก#อสรางและดัดแปลงต#อเติมอาคารต#าง ๆ          - กิจกรรมการควบคุมท่ียังมีอยู#  คือ  กิจกรรมดานงานก#อสรางจัดทําคู#มือ/แผ#นพับเก่ียวกับการขออนุญาตก#อสรางดัดแปลง ต#อเติมอาคารแจกสําหรับผูมาติต#อ        กิจกรรมดานงานก#อสราง       - กิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู#  คือ  สรางแรงจูงใจใหกับผูนําชุมชน/ประชาชนในการพ้ืนท่ีใหรักษาคุณค#าของสาธารณะ        กิจกรรมดานสาธารณูปโภค(ไฟฟ6าส#องสว#าง)        - กิจกรรมการควบคุมท่ียังมีอยู#  คือ  แต#งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบดําการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1. สภาพแวดล2อมการควบคุม             1.1 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม             -  เป�นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ  บุคลากรขาดความรูความเขาใจเรื่องแผนและหลักสูตรการเรียนการสอน             -  เป�นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ ขาดงบประมาณก#อสรางอาคารศูนย)พัฒนาเด็กเล็ก             1.2  กิจกรรมดานศาสนาและวัฒนธรรม               -   เป�นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  คือ งบประมาณในการดําเนินโครงการไม#เพียงพอ 2.  การประประเมินความเส่ียง            กิจกรรมการดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    



              -  กิจกรรมการดานการจัดทําแผนการศึกษา พบว#า  เป�นความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจาก  บุคลากรขาดความรูความเขาใจเรื่องแผนและหลักสูตรการเรียนการสอน            -  กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม            พบว#า  เป�นความเสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนเนื่องจาก ยังขาดการส#งเสริมและร#วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต#างๆ และงบประมาณในการดําเนินการ  3.  กิจกรรมการควบคุม                กิจกรรมดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - กิจกรรมท่ีมีการควบคุมมีอยู#  คือ  เจาหนาท่ีอบรมการ จัดทําแผนและระเบียบกฎหมาย             กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม -  กิจกรรมท่ีมีการควบคุมมีอยู#  คือ  สนับสนุน งบประมาณดานศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม และมีการมอบหมายใหบุคลากรในการดําเนินงานท่ีชัดเจน  กองสวัสดิการสังคม  1. สภาพแวดล2อมการควบคุม            - กิจกรรมดานการจ#ายเงินสงเคราะห)ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูปOวยเอดส)           เป�นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน  คือ มีการระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมแลว 2. การประเมินความเสี่ยง          -  กิจกรรมดานการจ#ายเงินสงเคราะห)ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูปOวยเอดส)            ไม#พบความเสี่ยง 3.  กิจกรรมการควบคุม               กิจกรรมดานการจ#ายเงินสงเคราะห)ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูปOวยเอดส)   - กิจกรรมท่ีมีการควบคุมมีอยู#  คือ  กํากับดูแลและ ควบคุมชี้แจงขอดีขอเสียเก่ียวกับการรับเบ้ียแบบรับเงินสดดวยตนเองหรือแบบมอบอํานาจและแบบโอนผ#านบัญชี         



  4.  สารสนเทศและการส่ือสาร       มีระบบขอมูลสารเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงินและดําเนินการ  การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต#างๆ  ท่ีใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมขององค)กร  รวมท้ังขอมูลสารเทศท่ีไดจากภายนอกองค)กรมีการสื่อสารไปยังผูรับขอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอย#างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และใหความม่ันใจว#ามีการติดต#อสื่อสารภายในและภายนอกองค)กร  ท่ีมีผลทําใหองค)กรบรรลุวัตถุประสงค)และเป6าหมาย  ๕  การติดตามประเมินผล        องค)กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย#างต#อเนื่องและเป�นส#วนหนึ่งของกระบวนการควบคุมภายในอย#างต#อเนื่องและเป�นส#วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝOายบริหาร  ผูควบคุมงานและผูมีหนาท่ีเก่ียวของ       นอกจากนั้นการประเมินผลแบบรายครั้ง (Separate  Evaluation)  เป�นครั้งคราว  กรณีพบจุดอ#อนหรือขอบกพร#องควรกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือใหความม่ันใจว#า  ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานไดรับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการใหดําเนินการแกไขขอบกพร#องทันที    ผลการประเมินโดยรวม จากการวิเคราะห)สํารวจ  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ  ๕  องค)ประกอบของการควบคุมภายใน    หรือการควบคุมเป�นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ#นดินมีการควบคุมท่ีเพียงพอ    และมีประสิทธิผลตามสมควร  อย#างไรก็ตาม  มีจุดอ#อนท่ีตองปรับปรุงการควบคุมภายในดังนี้ ๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม#เพียงพอ  หน#วยงานจะกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดท่ีมี            ความสําคัญท่ัวท้ังองค)กร  เพ่ือกําหนดการควบคุมท่ีจําเป�น  คุมค#าและเพียงพอ ๒. ดําเนินการกับเจาหนาท่ีท่ีไม#ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  และวิธีการควบคุมตามควรแก#กรณี  และสั่ง   กําชับใหผูบริหารทุกระดับสอดส#องดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาในเรื่องสําคัญโดยใกลชิดและติดตามการ    ปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  หรือวิธีการควบคุมโดยเคร#งครัด                                                                                                ลายมือชื่อ.............................................................                                                                      (นายทองอยู#  อินทรกําแหง)                                                                ตําแหน#ง  นายกองค)การบริหารส#วนตําบลทะเมนชัย                      วันท่ี   18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖3  



 



  แบบ  ปค.๕ ชื่อหน�วยงาน  องค�การบริหารส�วนตําบลทะเมนชัย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕63 (๓) ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน�วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� (๔) ความเสี่ยง  (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู�  (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน  (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู�  (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๙) หน�วยงาน ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 1.กิจกรรม ก า ร จั ด ทํ า ก า ร จั ด ทํ าแผนพัฒนาท�องถิ่น วัตถุประสงค� ๑. เพื่อให�ประชาชนเข�ามามีส" ว น ร" ว ม ใ น ก า ร พั ฒ น าท�องถิ่นด�วยการคิดร"วมคิด  ร" ว ม ทํ า   ร" ว ม ตั ด สิ น ใ จ  เสนอโครงการ/กิจกรรมที่ส ะ ท� อ น ป) ญ ห า   ค ว า มต�องการเพื่อที่จะได� นํามาบรรจุในแผนพัฒนาท�องถิ่น  และสามารถนําไปใช�สําหรับจัดทํางบประมาณต"อไปทําให�การจัดทําแผนพัฒนา   1.ประชาชนยั ง ไม" ให�ความสนใจหรือเห็นถึงค ว า ม สํ า คั ญ ใ น ก า รป ร ะ ชุ ม ป ร ะ ช า ค มห มู" บ� า น เ พื่ อ จั ด ทํ าแผนพัฒนาท�องถิ่นเมื่อเ ทียบ กับสั ดส" วนของป ร ะ ช า ก ร ค รั ว เ รื อ นทั้งหมด 2.ประชาชนยัง ไม"กล� าแสดงความคิดเห็นและมีส" ว น ร" ว ม ในกา ร จั ดทํ าแ ผ น พั ฒ น า ท� อ ง ถิ่ นเท"าที่ควร   1.แจ� งหนั งสือให� กํานันและผู�ใหญ"บ�านแต"ละหมู"ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ7 ใ ห�ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข�าร"วมประชุม 2. สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ได�บรรจุไว�ในแผนพัฒนาท�องถิ่นให�เข�าร"วมประชุมประชาคมทราบเพื่อจะได�เป8นแนวทางในการเสนอป ร ะ เ ด็ น ป) ญ ห า ค ว า มต�องการ   1. ประชาชนในวัยทํางานส"วนมากยังไม"ค"อยให�ความสําคัญกับการร"วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น โดยผู�เข�าร"วมประชุมส"วนมากเป8นผู�นําชุมชนคณะกรรมการหมู"บ�านและผู�สูงอายุ  จึงทําให�โครงการ/กิจกรรมต"างๆที่บรรจุในแผนพัฒนาท�องถิ่นไม"สอดคล�องกับความต�องการในทุกระดับ    1. ประชาชนยังไม"เข�าใจและเห็นข�อดีของการร"วมประชุมประชาคม 2.ประชาชนยังไม"เล็งเห็นประโยชน7ที่จะได�รับจากการเสนอโครงการ/กิจกรรมผ"านการประชุมประชาคม  1 . ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ผ" า นกิจกรรม ที่ลง พื้น ที่และรณรงค7ประชาสัมพันธ7ให�ประชาชนตระหนักเห็นความสําคัญของการมีส"วนร"วมในการวางแผนพัฒนาท�องถิ่นและเห็นประโยชน7ในการเข�ามาช"วยคิดช"วยทําในการพัฒนาท�องถิ่นของตน 2. จัดช"วงเวลาการประชุมประชาคมให�ตรงกับเวลาที่ป ร ะ ช า ช น ส" ว น ใ ห ญ"สามารถเข�าร"วมประชุมได�  สํานักปลัด  



  -2-   (๓) ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน�วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� (๔) ความเสี่ยง  (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู�  (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน  (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู�  (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๙) หน�วยงาน ที่รับผิดชอบ องค7การบริหารส"วนตําบลทะเมนชัยเป8นไปอย"างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกป)ญหาและความต�องการของประชาชนอย"างแท�จริง     3.ประชาชนส" วน ใหญ"ไม"ให�ความสําคัญในการเสนอป)ญหาความต�องการ ข อ ง ต น เ อ ง ทํ า ใ ห�แผนพัฒนาที่ได�เกิดจากความต�องการของผู�นําจึงทํ า ใ ห� ก า ร จั ด ทํ าแผนพัฒนาท�อง ถิ่นไม"ส อ ด ค ล� อ ง กั บ ค ว า มต�องการที่แท�จริง 4. ประชาชนจะเสนอแต"โครงการด�านโครงสร�างพื้ น ฐ า น   เ ช" น   ถ น น  ไฟฟ?า  น้ํา    2.ประชาชนเข� ามามีส"วนร"วมน�อยทําให�การจัดทําแผนไม"ครอบคลุมทุกด�าน       สํานักปลัด      



   -3-   (๓) ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน�วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� (๔) ความเสี่ยง  (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู�  (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน  (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู�  (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๙) หน�วยงาน ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด 2.กิจกรรม การป?องกันและแก�ไขป)ญหายาเสพติด วัตถุประสงค� ๑ . เ พื่ อป? อ ง กั นก า ร แพ ร"ระบาดของยาเสพติดในกลุ"มประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย      1. มีการแพร"ระบาดของ      ยาเสพติดในกลุ"มวัยรุ"น 2.ประชาชนไม"ให�ความร"วมมือในการแจ�งเบาะแสผู�ค�า ผู�เสพ   1. ส"งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ด�านกีฬาอย"างต"อเนื่อง 2. จัดฝCกอบรมให�ความรู�  ความเข�าใจเรื่องโทษของยาเสพติด  1. มีการควบคุม แต"ยังไม"ทั่วถึง    1. มีการแพร"ระบาดของยาเสพติดในกลุ"มวัยรุ"น 2. ประชาชนไม"ให�ความร"วมมือในการแจ�งเบาะแสงผู�ค�า  ผู�เสพ 1. จัดให�มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ"มเสี่ยงอย"างต"อเนื่อง 2. ส"งเสริมกิจกรรมที่ใช�เวลาว"างให�เป8นประโยชน7แก"ประชาชนทุกเพศ  ทุกวัย    สํานักปลัด      



   -4-    (๓) ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน�วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� (๔) ความเสี่ยง  (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู�  (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน  (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู�  (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๙) หน�วยงาน ที่รับผิดชอบ 3. กิจกรรม      การป?องกันและช"วยเหลือประชาชน จากโรคพิษสุนัขบ�า  วัตถุประสงค� 1.เพื่อให�สุ นัขและแมวในเขตรับผิดชอบขององค7การบริหารส"วนตําบลทะเมนชัยได�รับวัคซีนป?องกันโรพิษสุนัขบ�า 2.เพื่อป?องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ�า 3.เพื่อให�ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของโรคพิษสุนัขบ�า 1.สุนัขและแมวบางตัวยังไม"ได�รับการฉีดวัคซีน (สุนัขไม"มีเจ�าของ)  1. ฝCกอบรมทบทวนให�ความรู�อาสาพัฒนา    ปศุสัตว7ประจําหมู"บ�าน 2. ออกให�บริการฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�าให�กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค7การบริหารส"วนตําบลทะเมนชัย  1. การฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�ายังไม"ครอบคลุมยังมีความเสี่ยงที่ต�องจัดการทําแผนการปรับปรุงควบคุมภายในต"อไป  1. ป)ญหาสุนัขและแมวบางตัวยังไม"ได�รับการฉีดวัคซีน  ๑. จัดฝCกอบรมทบทวนให�ความรู�ในการดําเนินการฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�านกับอาสาพัฒนาปศุสัตว7ประจําทุกปJ  และให�ความรู�กับอาสาพัฒนาปศุสัตว7รายใหม" 2. ออกให�บริการฉีดวัคซีนป?องกันโรคพิษสุนัขบ�านทุกหมู"บ�าน 3. รณรงค7ประชาสัมพันธ7ในเขตพื้นที่เ กี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ�า    สํานักปลัด งาน สาธารณสุข          



   -5-    (๓) ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน�วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� (๔) ความเสี่ยง  (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู�  (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน  (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู�  (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๙) หน�วยงาน ที่รับผิดชอบ      4 . ส ร� า ง จิ ต สํ า นึ ก ใ ห�ประชาชนตระห นัก ถึ งค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง ก า รป?องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ�าให�กับสัตว7เลี้ยงของตนเอง 5.ประสานหน"วยงานที่เกี่ยงข�อง  เช"น  สํานักงานปศุสัตว7 อํา เภอลําปลายมาศ    สํานักปลัด งาน สาธารณสุข             



  -6-  (๓) ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน�วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ  หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� (๔) ความเสี่ยง  (๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู�  (๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน  (๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู�  (๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๙) หน�วยงาน ที่รับผิดชอบ 4. กิจกรรม      การป?องกันและช"วยเหลือประชาชนจากโรคติดต"อ (โครงการควบคุมและป?องกันโรคโควิด 2019)  วัตถุประสงค� 1. เพื่อให�ประชาชนได�รับความรู�และปลอดภัยจากโรคโควิด 2019  5. กิจกรรม      การบริหารจัดการขยะ วัตถุประสงค� ๑. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน     1. ประชาชนไม"มีความรู�เ กี่ ย ว กั บ โ ร ค โ ค วิ ด 2019 2. ป)ญหาประชาชนที่อยู"ต" า ง จั ง ห วั ด ก ลั บภูมิลําเนาตัวเองโดยไม"ได�แจ�งผู�นําท�องที่ ท�องถิ่น        1. เนื่องจากขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน 2. การจัดการขยะที่ไม"ถูกวิธ ี3. ประชาชนขาดความรู�ในการคัดแยกขยะ 4 . ป ร ะ ช า ช น ข า ดจิตสํานึกในการทิ้งขยะ 1. ออกประชาสัมพันธ�ใหEกับประชาชน 2. ฝCกอบรมให�ความรู�แก"ประชาชนในการป?องกันและวิธีดูแลสุขภาพ ปลอดภัยจากโรคโควิด2019     1. ประชาสัมพันธ7เสียงตามสาย 2.รณรงค7ให�ประชาชนให�ความร"วมมือเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ  3. สร�างจิตสํานึกให�กับประชาชน 1. ประชาชนในพื้นที่ให�ความร"วมมือในการปฏิบัติ          1. ประเมินจากปริมาณขยะลดลง 1. ป)ญหาประชาชนที่ที่อยู"ต"างจังหวัดกลับภูมิลําเนาตัวเองโดยไม"ได�แจ�งผู�นําท�องที่ ท�องถิ่น  2. ประชาชนยังได�รับความรู�และวิธีการปฏิบัติไม"ถูกวิธี 3.ประชาชนไม"ปฏิบัติตามคําแน"ะนําของเจ�าหน�าที่   1.ประชาชนไม"ให�ความร"วมมือในการบริหารจัดการขยะ 2.ประชาชนขาดจิตสํานึก ๑.จัดฝCกอบรมทบทวนให�ความรู�โรคโควิด2019          ๑. ทําแผนอบรมให�ความรู�แก"ประชาชน 2. จัดกิจกรรมการรณรงค7การคัดแยกขยะ 3 .ปรั บ เปลี่ ยน ทัศนค ติเกี่ยวกับขยะที่สามารถเพิ่มรายได�ให�แก"ครัวเรือน สํานักปลัด งาน สาธารณสุข         



   -7-   ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู� การประเมินผลการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงมี่ยังมีอยู� การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน�วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง กิจกรรมที่ 1“การปฏิบัติงานดEานการเงินและบัญชีเปHนบุคคลคนเดียวกัน” เพื่อให�การปฏิบัติงานด�านการเงินและบัญชี การบันทึกบัญชีการจัดทํารายงานทางการเงิน การจัด ทํางบการ เ งิน เป8น ไปอย" า งถูกต�อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและให� เจ� าหน�า ที่ มีการทํางานที่ถูกต�องตามระเบียบ ทําให�การรับเ งินและการลงบัญชีถูกต�องครบถ�วน   1. การจัดทํารายงานงบการเงินประจําวันมีความล�าช�า ทําให�ไม"สามารถใช�ประโยชน7จากงบการเงินได�ทันที 2. เจ�าหน�าที่อาจลงบัญชีไม"ครบถ�วนก"อให�เกิดการทุจริตได�ง"าย 3. เจ�าหน�าที่การเงินและนักวิชาการคลัง เป8นคนเดียวกัน 4. เจ�าหน�าที่การเงินไม"เพียงพอ  1. ให�เปQดกรอบกับอัตรากําลังเพื่อรับเจ�าหน�าที่การเงินเพิ่ม จํานวน 1 อัตรา 2. ให�จัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว"าด�วยการรับจ"ายเงินฯ พ.ศ. 2547 3. ให�ผู�อํานวยการกองคลังเป8นผู�ตรวจสอบและกํากับดูแลการทํางานให�ถูกต�อง   1. ติดตามการดําเนินการในระหว"างปฏิบัติงานโดยผู�บังคับบัญชาทุกระดับและการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 2. ประเมินการควบคุม ด�วยตนเองปJละครั้ง  3. ประเมินโดยผู�ตรวจสอบภายในปJละครั้ง   1. การจัดทํารายงานงบการเงินประจําวันมีความล�าช�า ทําให�ไม"สามารถใช�ประโยชน7จากงบการเงินได�ทันที 2. เจ�าหน�าที่อาจลงบัญชีไม"ครบถ�วนก"อให�เกิดการทุจริตได�ง"าย 3. เจ�าหน�าที่การเงินและนักวิชาการคลัง เป8นคนเดียวกัน 4. เจ�าหน�าที่การเงินไม"เพียงพอ  1. ควรเปQดกรอบอัตรากําลังเพื่อรับเจ�าหน�าที่การเงินเพิ่ม จํานวน 1 อัตรา ๒. ให�ผู�อํานวยการกองคลัง  ซึ่งเป8นผู�ที่มีความรู�และมีประสบการณ7ในการปฏิบัติงาน  เป8นผู�กํากับดูแลและให�คําแนะนําแก"เจ�าหน�าที่  เพื่อให�เจ�าหน�าที่สามารถปฏิบัติงานได�อย"างถูกต�อง  กองคลัง          



            -8-  ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู� การประเมินผลการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงมี่ยังมีอยู� การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน�วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 2“การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน”        เพื่อให�การพัฒนาการจัดเก็บรายได�มีประสิทธิภาพเป8นไปตามแผนที่ภาษีสามารถจัดเก็บถูกต�องครบถ�วนสามารถนําเงินรายได�ที่จัดเก็บส"งลงบัญชีครบถ�วน ๑. ไม"สามารถจัดเก็บรายได�ได�ตามเป?าหมาย 2. ไม"มีการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย7สินมาใช�ในการปฏิบัติงานเนื่องจากจัดทํายังไม"แล�วเสร็จ 3. ไม"มีการปรับปรุงข�อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย7สินให�เป8นป)จจุบัน  1. ให�เจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบเข�ารับการฝCกอบรมเพื่อศึกษาหาความรู�ในการปฏิบัติงาน 2. จัดทําทะเบียนคุมต"างๆและเร"งรัดการจัดเก็บภาษีทุกประเภทให�ได�ตามเป?าหมาย 3. จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย7สิน 4. จัดเจ�าหน�าที่ออกเก็บภาษีสัญจรและประชาสัมพันธ7ให�ประชาชนทราบกําหนดการเสียภาษี   1. ติดตามการดําเนินการในระหว"างปฏิบัติงานโดยผู�บังคับบัญชาทุกระดับและการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 2. ประเมินการควบคุม ด�วยตนเองปJละครั้ง 3. ประเมินโดยผู�ตรวจสอบภายในปJละครั้ง  ๑. ไม"สามารถจัดเก็บรายได�ได�ตามเป?าหมาย 2. ไม"มีการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย7สินมาใช�ในการปฏิบัติงานเนื่องจากจัดทํายังไม"แล�วเสร็จ 3. ไม"มีการปรับปรุงข�อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย7สินให�เป8นป)จจุบัน  1. ให�เจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบเข�ารับการฝCกอบรมเพื่อศึกษาหาความรู�ในการปฏิบัติงาน 2. จัดทําทะเบียนคุมต"างๆและเร"งรัดการจัดเก็บภาษีทุกประเภทให�ได�ตามเป?าหมาย 3. จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย7สินให�แล�วเสร็จและนํามาใช�ในการปฏิบัติงาน 4. จัดเจ�าหน�าที่ออกเก็บภาษีสัญจรและประชาสัมพันธ7ให�ประชาชนทราบกําหนดการเสียภาษี 5.ปรับปรุงระบบข�อมูลแผนที่ภาษีให�เป8นป)จจุบัน  กองคลัง 



    -9-  ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู� การประเมินผลการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงมี่ยังมีอยู�  การปรับปรุงการควบคุมภายใน หน�วยงานที่รับผิดชอบ กิจกรรมที่ 3“การปฏิบัติงานดEานการศึกษาและพัสดุเปHนบุคคลคนเดียวกัน” เพื่อให�การปฏิบัติงานด�านทะเบียนทรัพย7สินและพัสดุ มีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาและการดูแลทรัพย7 สิน เป8น ไปอย" า ง ถูกต�อ งเหมาะสมและมีการใช�งานอย"างมีประสิทธิภาพ 1. การจัดทําแผนการจัด ซื้อจัดจ� างและการรายงานผลต"างๆ เ กิดความล"าช�า และอาจเกิดการผิดพลาดได�ตลอด 2. นักวิชาการศึกษาและเจ�าหน�าที่พัสดุเป8นคนเดียวกัน 3. ไม"มีเจ�าหน�าที่พัสดุ    1. ให�ดําเนินการสรรหาเจ�าหน�าที่พัสดุโดยด"วน 2. ให�เจ�าหน�าที่ดําเนินการตามระเบียบพัสดุอย"างเคร"งครัด โดยมีผู�อํานวยการกองคลังกํากับดูแลอย"างถูกต�องตามระเบียบ   1. ติดตามการดําเนินการในระหว"างปฏิบัติงานโดยผู�บังคับบัญชาทุกระดับและการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 2.ประเมินการควบคุม ด�วยตนเองปJละครั้ง  3 . ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ผู�ตรวจสอบภายในปJละครั้ง  1. การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ�างและการรายงานผลต"างๆ เกิดความล�าช�า และอาจเกิดการผิดพลาดได�ตลอด 2. นักวิชาการศึกษาและเจ�าหน�าที่พัสดุเป8นคนเดียวกัน 3. ไม"มีเจ�าหน�าที่พัสดุ   1. ควรดําเนินการสรรหาเจ�าหน�าที่พัสดุโดยเร"งด"วน ๒. ให�ผู� อํานวยการกองคลัง  ซึ่งเป8นผู� ที่มีความรู�และมีประสบการณ7ในการปฏิบัติงาน  เป8นผู� กํากับดูแลและให�คําแนะนําแก"เ จ� า ห น� า ที่   เ พื่ อ ใ ห�เ จ� า ห น� า ที่ ส า ม า ร ถปฏิบัติงานได�อย"างถูกต�อง  กองคลัง        



  -10-  ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� ความเสี่ยง    การควบคุมภายในที่มีอยู�   การประเมินผลการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  หน�วยงานที่รับผิดชอบ    กองช�าง ๑. กิจกรรมงานขออนุญาต      ก�อสรEางและดัดแปลง       ต�อเติม อาคารต�างๆ วัตถุประสงค�การควบคุม - เพื่อให�งานก"อสร�างในเขตองค7การบริหารส"วนตําบลทะเมนชัย ดําเนินการถูกต�องตามระเบียบกฎหมายว"าด�วยการควบคุมอาคาร    2. กิจกรรมงานดEานก�อสรEาง  วัตถุประสงค�การควบคุม - เพื่อให�งานโครงสร�างพื้นฐานมีความมั่นคง  แข็งแรง  ได�รับการดูแลรักษาและสนองต"อความต�องการของประชาชนอย"างทั่วถึง  1. ผู�ขออนุญาตไม"ทราบระเบียบ กฎหมายว"าด�วยการขออนุญาต ก"อสร�าง ดัดแปลง อาคาร 2. ผู�ขออนุญาตไม"ทําตามแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต 3. การเตรียมเอกสารมารับบริการไม"ครบทําให�การขออนุญาตก"อสร�าง ดัดแปลง ต"อเติม ล"าช�า  1. สาธารณสมบัติ  เป8นโครงสร�างพื้นฐานของประชาชนไม"ได�รับการดูแลรักษา                                            1. พรบ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 2. จัดทําคู"มือ / แผ"นพับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก"อสร�าง ดัดแปลง ต"อเติมอาคาร แจกสําหรับผู�มาติดต"อ      1. สร�างแรงจูงใจให�กับผู�นําชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ให�การปกป?อง ป?องกัน  รักษาและเห็นคุณค"าของสาธารณสมบัติของส"วนรวมร"วมกัน  1. การขออนุญาตก"อสร�าง และดัดแปลงอาคารต"างๆ  ยังล"าช�าอยู"          1.คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นมีความสะดวกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย7สิน   1. ผู�ขออนุญาตไม"ทราบระเบียบ กฎหมายว"าด�วยการขออนุญาต ก"อสร�าง ดัดแปลง อาคาร 2. ผู�ขออนุญาตไม"ทําตามแปลนที่ยื่นขอ อนุญาต 3. การเตรียมเอกสารมารับบริการไม"ครบทําให�การขออนุญาตก"อสร�าง ดัดแปลง ต"อเติม ล"าช�า   1.สาธารณสมบัติ  เป8นโครงสร�างพื้นฐานของประชาชนไม"ได�รับการดูแลรักษา    1. จัดทําคู"มือ/ แผ"นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก"อสร�าง ดัดแปลง ต"อเติมอาคาร แจกสําหรับผู�มา ติดต"อ        1.กําชับ  ให�คําชี้แนะผู�นําชุมชน/ประชาคมให�รู�บทบาทหน�าที่ของตนเองในการช"วยสอดส"อง  ดูแล  งานก"อสร�างพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง  กองช"าง         กองช"าง                        



  -11-  ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน�วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหน�วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค� ความเสี่ยง    การควบคุมภายในที่มีอยู�   การประเมินผลการควบคุมภายใน  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู�  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  หน�วยงานที่รับผิดชอบ    3. กิจกรรมดEานสาธารณูปโภค วัตถุประสงค�การควบคุม  1.เพื่อกํากับดูแลการซ"อมแซม ควบคุมไฟฟ?าสาธารณะไฟส"องสว"างทุกจุดให�สามารถใช�งานได� 2.เพื่อให�ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได�สะดวกและปลอดภัย 1.ประชาชนสัญจรไปมาไม"สะดวกและไม"ปลอดภัย  1. แต"งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ 1. มีการซ"อมแซมไฟฟ?าสาธารณะ 1. ประชาชนสัญจรไปมาไม"สะดวกและไม"ปลอดภัย 2. มีการซ"อมแซมไฟฟ?าสาธารณะล"าช�า 3. ขาดการสํารวจแต"ละจุดภายในหมู"บ�าน 1. จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสภาพอุปกรณ7ไฟฟ?าสาธารณะ 2. ให�ประชาชนในพื้นที่ร"วมตรวจสอบและดูแลรักษา 3. แต"งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ  กองช"าง                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 -12-  ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน�วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดําเนินการหรือภาหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน�วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค(   ความเสี่ยง    การควบคุมภายในที่มีอยู�    การประเมินผลการ ควบคุมภายใน     ความเสี่ยงที่มีอยู�   การปรับปรุงการควบคุมภายใน   หน�วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1. กิจกรรมด5านการจัดทําแผนการศึกษาและงานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค�ของการควบคุมe 1. เพื่อให�การจัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรถูกต�องตามระเบียบฯ 2. เพื่อให�ได�อาคารที่ได�มาตรฐาน มั่นคง ถาวร  เหมาะสําหรับการเรียนการสอน 3. เพื่อให�สภาพแวดล�อมภายนอกมีรั้วรอบชอบชิด กิจกรรมงานด5านศาสนาและวัฒนธรรม 1. การจัดการศึกษาปฐมวัยยังไม6ได�มาตรฐาน 2. อาคารเรียนยังไม6ได�มาตรฐานของกรมส6งเสริมการปกครองท�องถิ่น 3. สภาพแวดล�อมภายนอกอาคารยังไม6มีกําแพงด�านข�างและด�านหลังอาคารเรียน     ๑. งานด�านศาสนาศิลปะ  ประเพณี 1. จัดทําแผนด�านการศึกษาและระเบียบต6างๆ            ๑. สนับสนุนงบประมาณด�านงานศาสนา   ๑.  กําหนดแนวทางการจัดงานตามโครงการในแต6ละครั้งให�มีความชัดเจน           1. กําหนดแนวทางการจัดงานตามโครงการใน 1. เจ�าหน�าที่ขาดความรู�ความเข�าใจในการจัดทําแผนการศึกษาและระเบียบกฎหมายต6างๆ 2. ของบประมาณในการก6อสร�างอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก        ๑. งานด�านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 1. ส6งเจ�าหน�าที่เข�ารับการฝ?กอบรม 2. ของบประมาณในการก6อสร�างอาคารศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก           1.ทบทวนและกําหนดมาตรการงบประมาณใน กองการศึกษา           



  -13-  ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน�วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดําเนินการหรือภาหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหน�วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค(   ความเสี่ยง    การควบคุมภายในที่มีอยู�    การประเมินผลการ ควบคุมภายใน     ความเสี่ยงที่มีอยู�   การปรับปรุงการควบคุมภายใน   หน�วยงานที่รับผิดชอบ  วัตถุประสงค�ของการควบคุม ๑. เพื่อให�สามารถส6งเสริมการจัดการส6งเสริมศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมศิลปะและภูมิป@ญญาท�องถิ่น กองสวัสดิการสังคมสงเคราะห� ๑. กิจกรรม การจ�ายเงินสงเคราะห�เพื่อการยังชีพผูEสูงอายุ  ผูEพิการ  ผูEปNวยเอดส�และการจ�ายเงินสงเคราะห�เบี้ยผูEสูงอายุและผูEพิการ  วัฒนธรรมและภูมิป@ญญาท�องถิ่น  ยังขาดการส6งเสริมและความร6วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต6าง ๆ 1. ผู�มีสิทธิบางรายยังไม"เข�าใจในการการดําเนินการเรื่องการมอบอํานาจ  การทําพินัยกรรม  การมารับเงินให�ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด   ประเพณีและวัฒนธรรม 2. มีการมอบหมายงานให�บุคลากรในการดําเนินงานที่ชัดเจน  ๑.  การปฏิบัติงานตามระเบียบแนวปฏิบัติ  หนังสือสั่งการ  และหลักเกณฑ7ที่เกี่ยวข�อง ๒. กํากับ  ดูแล  และชี้แจงข�อดีข�อเสีย  ให�กับผู�มีสิทธิ์และผู�ที่เกี่ยวข�องได�รับทราบ  รวมถึงได�ดําเนินการ แต6ละครั้งให�มีความชัดเจน    1. ได�กํากับ  ดูแล และได�ชี้แจงข�อดี  ข�อเสีย  เกี่ยวกับการรับเบี้ยฯ แบบรับเงินสด  ทั้งรับด�วยตนเองและมอบอํานาจ  แบบโอนผ"านบัญชี  ศิลปะและภูมิป@ญญาท�องถิ่น  ยังขาดการส6งเสริมและร6วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณีต6างๆ และด�านงบประมาณ การจัดงานโครงการที่ใช�จ6ายงบประมาณที่ตอบสนองความต�องการแก�ไขป@ญหาอย6างแท�จริง  มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล�ว       กองสวัสดิการสังคม                                                                                                                                              



       -14-  ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน�วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดําเนินการหรือภาหรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหน�วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค(   ความเสี่ยง    การควบคุมภายในที่มีอยู�    การประเมินผลการ ควบคุมภายใน     ความเสี่ยงที่มีอยู�   การปรับปรุงการควบคุมภายใน   หน�วยงานที่รับผิดชอบ  วัตถุประสงค�การควบคุม - เพื่อให�การดําเนินการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห7เพื่อการยังชีพสําหรับผู�สูงอายุ  ผู�พิการและผู�ปXวยเอดส7  เป8นไปด�วยความเรียบร�อย  รวดเร็วและเป8นธรรม  ถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย  ข�อบังคับมติ  ครม.และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข�องและแนวทางการดําเนินการจากกรมฯอย"างเคร"งครัด  ประชาสัมพันธ7  โดยประสานให�ผู�นําชุมชน ส.อบต.  แต"ละหมู"บ�านให�ได�รับทราบข�อมูล  และช"วยประชาสัมพันธ7 เสียงตามสาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ลายมือชื่อ...................................................................                               (นายทองอยู6  อินทรกําแหง)                                        ตําแหน6ง  นายกองค�การบริหารส6วนตําบลทะเมนชัย                                                                                                              วันที่  18  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
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