แบบ ปค. 5
จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 .
(๓)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการประชาสัมพันธ์งานของจังหวัด
- เพื่อประชาสัมพันธ์งานของจังหวัดให้
สอดคล้องกับแผนของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาจังหวัด

(๔)
ความเสี่ยง

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- การประชาสัมพันธ์ - จัดทาแผนการ
ของจังหวัดยังไม่
ประชาสัมพันธ์ของ
สอดคล้องกับแผนงาน หน่วยงาน
ของการประชาสัมพันธ์
ของรัฐ

ด้านการผลิตข้อมูลข่าวสาร
- บุคลากรยังขาด
- ผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ให้ถูกต้อง ทักษะในการผลิตสื่อ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และน่าสนใจ
- ขาดทักษะการใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือ
ให้มีประสิทธิภาพ

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
- การจัดประชุม
ขับเคลื่อนแผนการ
ประชาสัมพันธ์
- เนื้อหาข่าว
ประชาสัมพันธ์ที่
หน่วยงานผลิตและ
เผยแพร่

- ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง ประเมินผลจากเนื้อหา
ที่ดีสร้างขวัญและ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่
กาลังใจให้ผู้ปฏิบัตงิ าน หน่วยงานผลิตและ
เผยแพร่
-ข่าวได้รับการเผยแพร่

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
- การประชาสัมพันธ์
ของจังหวัดยังไม่
สอดคล้องกับแผน
ประชาสัมพันธ์ของรัฐ

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
- กาหนดแผน/ สื่อสารให้
สานักงาน
บุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าใจ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ในแผนประชาสัมพันธ์ของ
บุรีรัมย์/
รัฐ
30 ก.ย. 62

- บุคลากรยังขาดทักษะ - สนับสนุนการศึกษา
ในการผลิตสื่อ
อบรม ด้านการผลิต สื่อ
- ขาดทักษะการใช้
เพือ่ การประชาสัมพันธ์
อุปกรณ์และเครื่องมือ ให้
มีประสิทธิภาพ

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

-2ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การเรียก การตรวจเลือกและการเตรียมพล
๑.๑ กิจกรรมการรับลงบัญชีทหารกองเกิน
- เพื่อให้การดาเนินการลงบัญชีทหาร
กองเกิน เป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มี
ตกค้าง

๑.๒ กิจกรรมการมอบหมายเรียกเข้ารับ
การตรวจ
-เพื่อให้ทหารกองเกินซึ่งจะเข้ารับการตรวจ
เลือกเป็นทหารกองประจาการได้รับ
หมายเรียกตามกาหนด และเข้าใจ
รายละเอียดวิธีปฏิบัติตามหมายเรียกฯ
โดยทั่วกัน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

- ความบกพร่องใน
การลงบัญชีของ
เจ้าหน้าที่
- ภูมิลาเนาทหารไม่
ตรงกับทะเบียนราษฎร์
- ผู้ที่จะลงบัญชีทหาร
กองเกินไม่มาลงบัญชีฯ
ภายในกาหนด
- ผู้อยู่ในกาหนด
ลงบัญชีฯ ไม่ให้
ความสาคัญในการ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร

- จัดทาคาสั่งของอาเภอ
แจ้งกานัน/ผญบ.ทุก
ตาบล นาลูกบ้านมา
ลงบัญชีทหารกองเกิน
ตามกาหนด
โดยแบ่งเฉลี่ยเป็น
เดือน/ตาบล
- จัดส่งจดหมายแจ้ง
เตือนเพื่อให้ทหาร
กองเกินมาลงบัญชี
ภายในกาหนด

- ติดตามการดาเนินการ
ใน
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
ประจาเดือน
- ผลการปฏิบัติงาน
ได้ผลดีขนึ้ ระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอ

- ผู้ที่จะลงบัญชีทหาร
กองเกินไม่มาลงบัญชีฯ
ภายในกาหนด
- ความบกพร่องในการ
ลงบัญชีของเจ้าหน้าที่
-ภูมิลาเนาทหารไม่ตรง
กับทะเบียนราษฎร์
- ผู้อยู่ในกาหนดลงบัญชี
ฯ ไม่ให้ความสาคัญใน
การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร

ความเสีย่ ง
- ทหารกองเกินไม่มา
แสดงตนเพื่อขอรับ
หมายเรียกภายใน
กาหนด
ปัจจัยเสี่ยง
- ทหารกองเกินไปประกอบ
อาชีพนอกเขตพื้นที่
- ทหารกองเกินยังขาด
ความสนใจในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติรบั
ราชการทหารและการ
ประชาสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่

- ติดตามการดาเนินการใน
- ทาประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระหว่างปฏิบัติงาน
แจ้งกานัน/ผญบ.ทุกครั้งที่ ประจาเดือน
มีการประชุมอาเภอ
- ผลการปฏิบตั ิงาน
- ขอข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ได้ผลดีขึ้นระดับหนึ่ง
ทหารกองเกินที่มาลงบัญชี
เพื่อประโยชน์ในการ
ติดต่อมารับหมายเรียก
- ทาหนังสือแจ้งให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ทหารกองเกินทราบเพื่อ
มารับหมายแทน

ความเสีย่ ง
- ทหารกองเกินไม่มา
แสดงตนเพื่อขอรับ
หมายเรียกภายในกาหนด
ปัจจัยเสี่ยง
- ทหารกองเกินไป
ประกอบอาชีพนอกเขต
พื้นที่
- ทหารกองเกินยังขาด
ความสนใจในการ
ประชาสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ติดตามการ
ประชาสัมพันธ์
กานัน/ผญบ.ทุกตาบล
นาลูกบ้านมาลงบัญชี
ทหาร
กองเกินตามกาหนด

สานักงานสัสดีจงั หวัด
บรีรัมย์/

- ติดตามการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ของกานัน/ ผญบ.
ทุกครั้งที่มีการประชุม
อาเภอ

สานักงานสัสดีจงั หวัด
บรีรัมย์/

๓๐ ธ.ค.61

๓๐ ธ.ค.61

-3ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การเรียก การตรวจเลือกและการเตรียมพล (ต่อ)
๑.๓ กิจกรรมการดาเนินการการตรวจเลือก ความเสี่ยง
ทหารกองเกินเข้ากองประจาการ
- ทหารกองเกินไม่มา
- เพื่อให้การดาเนินการตรวจเลือก แสดงตนเข้ารับการ
ทหาร
ตรวจเลือกฯ ตาม
กองเกินเข้ากองประจาการ เป็นไปด้วย
หมายเรียกหรือไม่อยู่
ความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
จนกว่าการตรวจเลือก
ฯ จะแล้วเสร็จ
ปัจจัยเสี่ยง
- ทหารกองเกินมี
เจตนา
หลีกเลี่ยงการเข้ารับ
ราชการทหาร
๑.๔ กิจกรรมการเตรียมพลและการมอบ
หมายเรียกพล
- เพื่อให้ทหารกองหนุน,กาลังพล
สารอง
ในเขตพื้นที่เข้ารับการเรียกพล เพื่อฝึก
วิชาทหาร เพื่อตรวจสอบ เพื่อทดลองความ
พรั่งพร้อม และเพื่อระดมพล สาเร็จตาม
ความมุ่งหมายของทางราชการ

ความเสี่ยง
- ทหารกองหนุน,
กาลังพลสารองไม่มา
แสดงตนรับหมายเรียก
พล
-ไม่อยู่ในพื้นที่หรือไม่
ทราบ
ปัจจัยเสี่ยง
- ทหารกองหนุนและ
กาลังพลสารองไป
ประกอบอาชีพนอก
เขตพื้นที่

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- สร้างจิตสานึกให้
- ติดตามการ
ประชาชน และทหาร
ประเมินผลจาก
กองเกินเข้าใจถึง
การตรวจเลือกทหาร
ความสาคัญ
กองเกินที่ผ่านมา
ความจาเป็นในการรับ
ราชการทหาร
-ปลูกจิตสานึกในการรัก
ชาติรักแผ่นดินให้กับ
ประชาชน และทหาร
กองเกิน
-ดาเนินคดีตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยง
- ทหารกองเกินไม่มา
แสดงตนเข้ารับการตรวจ
เลือกฯ ตามหมายเรียก
ปัจจัยเสี่ยง
- ทหารกองเกินมี
เจตนาหลีกเลี่ยงการเข้า
รับราชการทหาร

- เน้นการประชาสัมพันธ์ สานักงานสัสดีจงั หวัด
สร้างจิตสานึกให้ทหาร
บุรีรัมย์/
กองเกินเข้าใจถึง
๑๒ เม.ย.62
ความสาคัญความจาเป็น
ในการรับราชการทหาร
- ปลูกจิตสานึกในการรัก
ชาติรักแผ่นดินให้กับ
ทหารกองเกิน
- ดาเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

- สร้างจิตสานึกให้
ประชาชน และทหาร
กองเกินเข้าใจถึง
ความสาคัญ
ความจาเป็นในการรับ
ราชการทหาร
- ปลูกจิตสานึกในการ
รักชาติรักแผ่นดินให้กับ
ประชาชน และทหาร
กองเกิน
- ดาเนินคดีตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ความเสี่ยง
- ทหารกองหนุน,กาลัง
พลสารองไม่มาแสดงตน
รับหมายเรียกพล
ปัจจัยเสี่ยง
- ทหารกองหนุนและ
กาลังพลสารองไป
ประกอบอาชีพนอกเขต
พื้นที่
- ทหารกองหนุนและ
กาลังพลสารองมีเจตนา
หลีกเลี่ยงการเรียกพล

- สร้างจิตสานึกให้
สานักงานสัสดีจงั หวัด
ประชาชน และทหาร
บุรีรัมย์/
กองเกินเข้าใจถึง
๓๑ ส.ค.62
ความสาคัญความจาเป็น
ในการรับราชการทหาร
- ปลูกจิตสานึกในการรัก
ชาติรักแผ่นดินให้กับ
ประชาชน
- ดาเนินคดีตามกฎหมาย
อย่าง
เคร่งครัด

- ติดตามการ
ประเมินผลจาก
การเรียกพลที่ผ่านมา

-4ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การทะเบียนบัญชี และทหารขาดหนีราชการ
- การจัดทาทะเบียนกองประจาการ
ความเสี่ยง
(แบบ สด.๓)
- การแก้ไขรายการ
เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
ต่าง ๆ ในทะเบียนกอง
คาแนะนา
ประจาการ ไม่ถูกต้อง
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
ถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติ
ปัจจัยเสี่ยง
- เจ้าหน้าทีไ่ ม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติ
การปลด จาหน่าย ย้ายภูมิลาเนาทหาร
- บัญชีรายชื่อทหารกองเกิน และทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗)
เพื่อให้การคัดบัญชีรายชื่อตามชั้นปี
แยกจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง

ความเสี่ยง
- ไม่คัดรายชื่อลงตาม
ชั้นปี และแยกเป็น
อาเภอ ตาบล ไม่ลง
รายการต่าง ๆ ให้
ครบถ้วนตามระเบียบ
ปัจจัยเสี่ยง
- แบบพิมพ์ สด.๒๗ มี
ขนาดไม่เหมาะสม
เปลืองเนื้อที่ในการ
จัดเก็บ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ การแก้ไข
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
คาแนะนาการ
ปฏิบัติหน้าที่ในสายงาน
สัสดี

- ติดตามการดาเนินการ
ในระหว่างปฏิบัติงาน
ประจาเดือน
- ผลการปฏิบัติงาน
ได้ผลดีขนึ้ ระดับหนึ่ง

ความเสี่ยง
- การแก้ไขรายการต่างๆ
ในทะเบียนกองประจาการ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติ
ปัจจัยเสี่ยง
- เจ้าหน้าทีไ่ ม่ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติ

- กวดขันเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบให้ปฏิบัติการ
ตามระเบียบอย่าง
เคร่งคัดมากยิ่งขึ้น

สานักงานสัสดีจงั หวัด
บุรีรัมย์/
ปฏิบัติต่อเนื่อง

- แจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ การแก้ไข
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
คาแนะนาการปฏิบัติ
หน้าที่ในสายงานสัสดี
- นาปัญหาแจ้งหน่วย
เหนือ เรื่องการปรับปรุง
แบบพิมพ์ให้ทันสมัย

- ติดตามการ
ดาเนินการใน
ระหว่างปฏิบตั ิงาน
ประจาเดือน
- ผลการปฏิบัติงาน
ได้ผลดีขนึ้ ระดับหนึ่ง

ความเสี่ยง
- ไม่คัดรายชื่อลงตามชั้น
ปี และแยกเป็นอาเภอ
ตาบลไม่ลงรายการต่างๆ
ให้ครบถ้วนตามระเบียบ
ปัจจัยเสี่ยง
- แบบพิมพ์ สด.๒๗ มี
ขนาดไม่เหมาะสม
เปลืองเนื้อที่ในการ
จัดเก็บ

- กวดขันเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
ให้ปฏิบัติการตามระเบียบ
อย่าง
เคร่งคัดมากยิ่งขึ้น

สานักงานสัสดีจงั หวัด
บุรีรัมย์/
ปฏิบัติต่อเนื่อง

-5ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1) มอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบตอบข้อหารือ
กฎหมาย ระเบียบแต่ละ
เรื่อง เรื่องละ 3 คน
(ตามลาดับ3,2,1)
2) KM ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
หน่วยงาน เดือนละ
2 ครั้ง
3) สอนงานแบบ On
the job training
4) ทดสอบความรู้ของ
เจ้าหน้าทีไ่ ตรมาสละ 1
ครั้ง

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่
เพียงพอ เนื่องจาก
กฎหมาย ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังมี
ความรู้ไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นคาถาม

เจ้าหน้าที่มีความรู้ ไม่
เพียงพอต่อการตอบข้อ
หารือ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบ
กฎหมายอยู่บ่อยครั้ง
รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน
ภารกิจภายในหน่วยงาน

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทไี่ ด้รับ
การฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ
ที่มีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลง หรือเรื่อง
ใหม่ๆ มาถ่ายทอดหรือจัด
อบรมย่อยให้แก่เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานได้
รับทราบ
ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

การให้คาปรึกษากฎหมาย ระเบียบการเงินการคลังแก่หน่วยงานภาครัฐ
- เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับคาตอบอย่าง
เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถ
ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ภายในระยะเวลา ตอบข้อหารือในเรื่องที่
ที่กาหนด
รับผิดชอบได้อย่าง
ชัดเจน

-6ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การควบคุมที่มีอยูส่ ามารถ
ลดความเสีย่ งได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากได้รบั ข้อมูลไม่
ครบถ้วนทุกแห่ง ภายใน
กาหนดเวลา

- อปท. ไม่ได้รบั หนังสือ
แจ้งให้ส่งรายงานการเงิน
- อปท.ได้รับแจ้ง แต่
อาจหลงลืมจัดส่งรายงาน
จึงทาให้จัดส่งไม่ทันภายใน
กาหนด

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทารายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) จัดทาหนังสือแจ้ง อปท.ให้ส่งรายงาน
การเงินและมอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
- เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบติดตามข้อมูลรายงาน
การเงินของ อปท.ภายในจังหวัดเพื่อนามา
บันทึกให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนด

- สานักงานคลังจังหวัด
ได้รับรายงานการเงิน
จาก อปท. ภายใน
จังหวัด ไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง

- จัดทาหนังสือแจ้ง อปท.
โดยจัดส่งหนังสือผ่าน
ระบบงานสารบรรณของ
จังหวัด
- มอบหมายเจ้าหน้าที่
ของสานักงานคลังจังหวัด
เพื่อติดตามข้อมูล จานวน
10 คน โดยแบ่งอาเภอ

- หลังจากส่งหนังสือแจ้ง
อปท. ภายใน 2 สัปดาห์ให้
ผู้รับผิดชอบโทรสอบถามไป
ยัง อปท.ว่าได้รับหนังสือ
หรือไม่ เพื่อจัดส่งให้ตาม
ช่องทางที่ อปท. สะดวก
- สิ้นเดือน พ.ย. 61 ให้
เจ้าหน้าที่สรุปรายชื่อ อปท.
ที่ยังไม่จัดส่งรายงานฯ ให้
กลุ่มงานกากับฯ 1
- กลุ่มงานกากับฯ 1 จัดทา
หนังสือเพื่อติดตามทวงถาม
ไปยัง อปท. ที่ยังไม่จัดส่ง
2) บันทึกข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. - รายงานการเงินของ
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การควบคุมที่มีอยู่
- ข้อมูลที่ได้รับไม่ครบถ้วน - ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งรายชื่อ
ตามรูปแบบทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด
อปท. ที่ได้รับ
(กลุ่มงานกากับฯ 1) จัดทา สามารถลดความเสี่ยงได้ ถูกต้อง จึงไม่สามารถนามา อปท. ที่ส่งรายงานฯ ไม่
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเก็บรวบรวม ไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถ แบบฟอร์มในรูปแบบ
ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม ครบถ้วน/ถูกต้อง ให้กลุ่ม
ข้อมูลรายงานการเงินของ อปท. ในรูปแบบที่ นามาบันทึกข้อมูลได้
Excel ตามที่
เพียงพอ เนื่องจากข้อมูลที่ ได้
งานกากับฯ 1 ภายในวันที่
กรมบัญชีกลางกาหนดได้อย่างถูกต้อง
กรมบัญชีกลางกาหนด
ได้รับไม่ถูกต้อง
15 พ.ย. 61
ครบถ้วน
และสร้างสูตร link เพื่อ
- กลุ่มงานกากับฯ 1
ตรวจสอบความถูกต้อง
จัดทาหนังสือแจ้งไปยัง
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อปท. เพื่อให้จัดส่งข้อมูล
ตรวจสอบความถูกต้อง
แก้ไขหรือเพิ่มเติมให้
ของข้อมูล และบันทึก
ครบถ้วนถูกต้อง
ข้อมูลในแบบฟอร์ม Excel
ที่กาหนด และตรวจสอบ
สูตรที่ link ทุกครั้ง เพื่อ
ความถูกต้อง

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
15 พ.ย. 61

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
4 ม.ค. 2562

-7ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ส่วนราชการไม่
สามารถแก้ไขปรับปรุง
ข้อมูลทางบัญชีได้
เนื่องจากไม่มีเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
แก้ไขปรับปรุง ซึ่งเป็น
ข้อผิดพลาดทีส่ ะสมมา
ตั้งแต่ปีก่อน
- ข้อมูลที่ได้รับจากส่วน
ราชการไม่ถูกต้องส่งผล
ทาให้การ
วิเคราะห์
งบการเงินไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน

- อบรมให้ความรู้/ ให้
คาแนะนากับส่วนราชการ
ในการปฏิบัติงานในระบบ
GFMIS เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข
- ประสานหน่วยงาน
ต้นสังกัดแก้ไขปัญหา

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
31 ธ.ค. 62

การวิเคราะห์ ตรวจสอบ และจัดทารายงานการเงินจังหวัดและรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน GFMIS
- เพื่อจัดทารายงานการเงินรวมจังหวัด
- ส่วนราชการไม่
เป็นรูปเล่ม และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ไขข้อมูลให้
ภายในกาหนด
ถูกต้องภายใน กาหนด
ได้หรือแก้ไขข้อมูล
ไม่ได้เนื่องจากเป็น
ข้อผิดพลาดทีส่ ะสมมา
ตั้งแต่ปีก่อนส่งผลให้
ข้อมูลรายงานทาง
การเงินของส่วนราชการ
ตามพื้นที่จากระบบ
GFMIS ไม่ถูกต้อง
- ข้อมูลที่ได้รับจาก
ส่วนราชการไม่ถูกต้อง
ส่งผลทาให้รายงาน
การเงินรวมจังหวัด
และการ
วิเคราะห์งบการเงินไม่
ถูกต้องครบถ้วน

- จัดอบรมให้ความรู้/
ให้คาแนะนากับส่วน
ราชการในการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS
- มอบหมายเจ้าหน้าที่
ในการติดตามข้อมูล
รายงานการเงินประจา
เดือนให้คาแนะนาปรึกษา
ด้านบัญชี เพื่อให้รายงาน
งบทดลองประจาเดือนมี
ความถูกต้องครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ เนื่องจากได้รับ
ข้อมูล
ไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง

-8ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การตรวจสอบติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
1) แจ้งเวียนแนวทางให้ส่วนราชการถือ
การควบคุมที่มีอยู่
ส่วนราชการบันทึก
ปฏิบัติและรายงานแผน/ผลการดาเนินงาน สามารถลดความเสี่ยง ข้อมูลในระบบรายงาน
และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ให้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ ผลฯ ไม่ครบถ้วนเป็น
ลงทุน
ยังไม่เพียงเนื่องจาก
ปัจจุบนั - แจ้งส่วน
เพื่อให้ส่วนราชการทราบแนวทางและ ข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็น ราชการเกี่ยวกับแนว
ส่งรายงานแผน/ ผลตามกาหนดเวลา
ปัจจุบนั ส่วนราชการ ทางการดาเนินการ
ไม่ได้ปฏิบัติตาม
ติดตาม เร่งรัดเบิกจ่าย
แนวทางในการ
งบประมาณ โดยให้
ดาเนินการของจังหวัด มอบหมายแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
บันทึกข้อมูลในระบบ
ติดตามรายงานผลจาก
ส่วนราชการด้วย ระบบ
ติดตามของผู้บริหาร
brm-efd
2) ตรวจสอบการใช้จา่ ยเงินกับแผนการ
ผลการเบิกจ่ายใน
- ตรวจสอบการใช้
ดาเนินงานหรือเปูาหมายรายไตรมาสของ ระบบติดตามของ
จ่ายเงินและผลการ
แต่ละหน่วยงาน
ผู้บริหาร ระบบ brm- เบิกจ่ายในระบบ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม
efd ไม่ถูกต้องตรงกัน GFMIS ว่าตรงกันหรือ
กับในระบบ GFMIS
เป็นไปตามแผนหรือไม่
- ตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูลในระบบติดตาม
ของผู้บริหาร brm –
efd

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ

เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
บันทึกข้อมูลรายงานใน
ระบบติดตามของ
ผู้บริหาร brm-efd ไม่
เป็นปัจจุบัน

ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล
รายงานในระบบติดตาม
ของผู้บริหาร brm-efd
หัวหน้างานการเงิน และ
หัวหน้างานพัสดุ

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

แต่งตั้งมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ติดตาม กากับดูแลส่วน
ราชการรายหน่วยงาน
ให้บันทึกข้อมูลรายงาน
ในระบบติดตามของ
ผู้บริหาร brm-efd ให้
เป็นปัจจุบัน

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

-9ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

3) จัดประชุมคณะทางานติดตามเร่งรัดการ ผู้บริหารไม่เข้าร่วม
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การประชุม
เพื่อให้คณะทางานทราบผลการ
คณะกรรมการเร่งรัดฯ
ดาเนินงานรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรค
พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ยัง
ไม่เพียงเนื่องจากข้อมูล
ไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
รายงานผลการ
ดาเนินงาน/ปัญหาพร้อม
กับอุปสรรคให้ผู้บริหาร
รับทราบ

จัดประชุมเดือนละ 1
ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 3 ของ
เดือน(เริ่มเดือนธันวาคม)
และสรุปปัญหาอุปสรรค
เสนอที่ประชุม
ประจาเดือน

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

4) รายงานผลการเบิกจ่ายการก่อหนี้
ผูกพันนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
จังหวัดทุกเดือน
เพื่อให้ผู้บริหารทราบผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ และแก้ไขปัญหา
อุปสรรค

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ยัง
ไม่เพียงพอ

ผู้บริหารไม่ทราบปัญหา
อุปสรรคของการ
ดาเนินงาน ทาให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันถ่วงที

จัดทา Power point
สานักงานคลังจังหวัด
สรุปผลการเบิกจ่าย/
บุรีรัมย์/
ลาดับการเบิกจ่าย ราย
30 ก.ย. 62
ไตรมาส พร้อมนาเสนอผล
การดาเนินงาน /ปัญหา
อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขในทีป่ ระชุม
จังหวัดทุกเดือน

การตรวจสอบติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
ผลการดาเนินงาน/
ปัญหาพร้อมกับอุปสรรค
เพื่อร่วมหาแนวทาง
แก้ไขในที่ประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดฯ
และแจ้งให้ผู้บริหาร
รับทราบ
ผู้บริหารไม่ทราบ
รายงานผลดาเนินการ
ปัญหาอุปสรรคของ
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
การดาเนินงาน ทาให้ ในที่ประชุมจังหวัดทุก
ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เดือน) และเชิญประชุม
ได้ทันถ่วงที
คณะกรรมการเร่งรัดฯ
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค

- 10 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

การตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายและกากับดูแลควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย
1) ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของ
นโยบายกรมบัญชีกลาง กาหนดให้เจ้าหน้าที่
การควบคุมที่มีอยู่
เจ้าหน้าที่ทางานล่าช้า กาหนดให้มีการสอนงานกัน
ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS กับแบบ กาหนด ให้สานักงาน ปฏิบัติตามคู่มือการ
สามารถลดความเสี่ยงได้ และเกิดข้อผิดพลาดใน ระหว่างการปฏิบตั ิงานจริง
ขออนุมัติ/ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย คลังจังหวัดปรับ
ปฏิบัติงานการอนุมัติ
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
การทางานเนื่องจาก และก่อนจัดเก็บรวบรวม
และเอกสารหลักฐาน
โครงสร้างอัตรากาลัง ข้อมูลหลักผู้ขาย ซึ่ง
เพียงพอ
ต้องรับผิดชอบงาน
สถิติแบบขออนุมัติยืนยัน
- เพื่อให้ข้อมูลในระบบ GFMIS กับ
บุคลากร และปรับปรุง ประกอบด้วย
หลากหลาย
ข้อมูลหลักผู้ขายกาหนดให้
เอกสารถูกต้องตรงกัน
กระบวนงานทาให้
2.1 หลักฐานยืนยัน
ทาการตรวจทานการอนุมัติ
- เพื่อปูองกันรายการขอเบิกที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่อาจทางาน สถานะบุคคล
และยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
ปฏิเสธการโอนเงิน
ล่าช้าและเกิด
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร
อีกครั้ง
ข้อผิดพลาดในการ
พร้อมรายการเคลื่อนไหว
ทางานเนื่องจากต้อง
2.3 กรณีที่เอกสารไม่
รับผิดชอบงาน
ถูกต้องมีการแจ้ง
หลากหลาย
ส่วนราชการแก้ไข
2) การอนุมัติเปลี่ยนแปลงและยืนยันข้อมูล
หลักผู้ขาย
- เพื่อให้มีการอนุมัติและเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลหลักผู้ขายให้ครบทุกขั้นตอน

เอกสารมีการสูญหาย
เป็นบางครั้งทาให้
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน
ไม่สามารถอนุมัติ/
ยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
ได้ครบถ้วนทุกต้องทุก
ขั้นตอนได้ตามกาหนด
หรืออนุมัติ/ยืนยัน
ข้อมูลหลักผู้ขายล่าช้า

กาหนดให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานการอนุมัติ
ข้อมูลหลักผู้ขาย
2.1 อนุมัติข้อมูลหลัก
ผู้ขายโดยเจ้าหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมาย
2.2 ยืนยันข้อมูลหลัก
ผู้ขายโดยเจ้าหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมาย
2.3 มีการลงทะเบียน
การใช้บัตร

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ

เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัตงิ าน
ไม่สามารถอนุมัติ/
ยืนยันข้อมูลหลักผู้ขาย
ได้ครบถ้วน ทุก
ขั้นตอนได้ตามกาหนด
หรืออนุมัติ/ยืนยัน
ข้อมูลหลักผู้ขายล่าช้า

มอบหมายเจ้าหน้าทีต่ ิดตาม
ทะเบียน การรับเอกสาร
จากทะเบียนรับและส่ง
เอกสาร ณ จุดบริการจาก
เวรประจาวัน เพื่อ
ตรวจทานและยืนยันจานวน
รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่
ฝุายบริหาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 11 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่มีอยู่
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่
การควบคุมภายใน
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การตรวจสอบ อนุมัติ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายและกากับดูแลควบคุมงานตรวจสอบและอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย (ต่อ)
3) การจัดเก็บเอกสารข้อมูลหลักผู้ขาย
เอกสารสูญหายบ่อย กาหนดให้มีการจัดทา
การควบคุมที่มีอยู่
เอกสารมีการสูญหาย ติดตามเอกสารที่มีการอนุมัติ
- เพื่อสามารถสืบค้นข้อมูลในภายหลังได้ สืบค้นเอกสารเดิมไม่ และลงทะเบียนคุม
สามารถลดความเสี่ยงได้ บ้างบางครั้ง
หรือการยืนยันแล้วเสร็จ
- เพื่อจัดเก็บสถิติและปูองกันการสูญ
พบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ เอกสารที่ดาเนินการ
ระดับหนึ่งแต่ยังไม่
กับเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบโดย
หาย
ฝุายบริหารไม่บนั ทึก อนุมัติแล้ว แยกจัดเก็บ เพียงพอ
กาหนดระยะเวลา การบันทึก
รับและส่งคืนเอกสาร ตามรหัสหน่วยงาน
รับข้อมูลจากเจ้าหน้าทีฝ่ ุาย
บริหารและนามาจัดเก็บแยก
ตามรหัสหน่วยงาน
การจัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด
1) รวบรวม/เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ข้อมูลที่ได้รับ
ครบถ้วน ทันกาหนดเวลา
ไม่ถูกต้อง และ
ไม่ครบถ้วน

2) การวิเคราะห์ข้อมูล/เพื่อทราบถึง
สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดในแต่ละ
ด้าน

เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
ขาดความรู้ ความเข้าใจ
และประสบการณ์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล

- มีคาสั่งมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
- มอบหมายให้หัวหน้า
กลุ่มงานกากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
- จัดทาหนังสือถึง
ส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ให้ข้อมูล
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

การควบคุมที่มีอยู่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สามารถลดความเสี่ยงได้ ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน/
แต่ยังไม่เพียงพอ
ล่าช้ากว่ากาหนด
เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับ
ยังไม่ครบถ้วน/ ไม่ทนั
ภายในกาหนด

- มีคาสั่ง/มอบหมาย
- การควบคุมที่มีอยู่
เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
สามารถลดความเสี่ยงได้
- คู่มือตามแนวทางการ แต่ยังไม่เพียงพอ
จัดทารายงานภาวะ
เศรษฐกิจการคลังจังหวัด
รายเดือน/หนังสือสั่งการ
ของกรมบัญชีกลาง

- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบมี
ประสบการณ์น้อยอีก
ทั้งมีเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- ทาหนังสือแจ้งเตือน
ส่วนราชการที่จัดส่งข้อมูล
ล่าช้า
- เพิ่มช่องทางการจัดส่ง
ข้อมูลให้หลากหลายขึ้น
- ลงพื้นที่พบส่วนราชการ ผู้ให้
ข้อมูลเพื่อทาการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รายงานให้กับ
สานักงานคลังจังหวัด

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
ภายใน 45 วัน
นับจากสิ้นเดือน
ที่จัดทารายงาน

-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดทารายงาน
ภาวะเศรษฐกิจการคลัง
จังหวัดหรือจัดทา KM กับ
หน่วยงานอื่นๆ

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
ภายใน 30 ก.ย.62

- 12 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การประเมินผล
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่มีอยู่
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การจัดทารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธี Management chart
1.แต่งตั้งคณะทางาน
- เพื่อให้การจัดเก็บทอดแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ได้รับ
เพื
่อสนับสนุนข้อมูลและ การควบคุมที่มีอยู่
และรวบรวมข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง ขาดความถูกต้อง
ได้รับแบบสอบถาม
ร่
ว
มกั
น
พิ
จ
ารณาและ
เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน และไม่เป็น
สามารถลดความเสี่ยงแต่ จากผูเ้ ชี่ยวชาญล่าช้า
ตรวจสอบข้อมูล
ปัจจุบนั
ไม่เพียงพอ
2.ประสานขอความ
ร่วมมือในการขอข้อมูล
กับส่วนราชการโดย
หนังสือราชการ/
โทรศัพท์/และการลง
พื้นที่เพื่อทาความเข้าใจ
กับข้อมูลที่ต้องการก่อน
สิ้นไตรมาส
3. จัดทาแบบสอบถามไป
ยังผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจใน
แต่ละด้าน โดยมีการแสดง
ฐานข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบ ให้
ผู้เชี่ยวชาญสามารถ
คาดการณ์เศรษฐกิจได้งา่ ย
รวมทั้งลงพืน้ ที่เพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการจัดทา
การประมาณข้อมูล
เศรษฐกิจในแต่ละด้าน
4. เพิ่มช่องทางการส่ง
ข้อมูลให้หลากหลายขึ้น
กว่าเดิม -ทาหนังสือซ้อม
ความเข้าใจในการให้ข้อมูล
5. ลงพื้นทีพ่ บปะเพื่อ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่
ให้ข้อมูล

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

นาระบบเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการทางาน โดยการ
สร้างแบบสอบถามผ่าน
ระบบออนไลน์

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์ /
ภายใน 30 ก.ย.62

- 13 (๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การชาระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
- เพื่อให้การรับชาระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุทไี่ ด้รับอนุมตั ิ
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน
กูย้ ืมเงินไม่ชาระหนี้
กาหนด
ตามที่กาหนด

การติดตามลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เพื่อให้การติดตามลูกหนี้กองทุนส่งเสริม คนพิการที่ได้รบั อนุมัติ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ชาระ กู้ยืมเงินไม่ชาระเงินคืน
เงินคืนอย่างครบถ้วน
กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

๑. เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ศักยภาพการประกอบ
อาชีพและความสามารถ
ในการชาระเงินคืนของ
ผู้สูงอายุที่ยื่นขอกู้
๒. แจ้งยีนยันยอดหนี้
คงเหลือให้ผสู้ ูงอายุที่กู้ยืม
เงินทราบ
๓. จัดประชุมติดตามหนี้
ค้างชาระ
๔. มีหนังสือแจ้งการผิดนัด
ชาระหนี้ทั้งผู้กู้และผู้คา้
ประกัน
๕. ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุที่ค้างชาระ

ประเมินผลจากจานวน
ลูกหนี้กองทุนผู้สงู อายุที่
ค้างชาระลดลง แต่ยัง
ไม่ครบถ้วน

๑. ผู้สูงอายุที่ค้างชาระ
ไม่มาร่วมประชุม
ติดตามลูกหนี้
เนื่องจากไม่สะดวกใน
การเดินทาง บางราย
สุขภาพไม่แข็ง
แรง
๒. ไม่สามารถลงพื้นที่
ติดตามลูกหนี้ค้างชาระ
ได้ครบทุกราย
เนื่องจาก จนท. และ
ยานพาหนะมีจากัด

๑. เยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ศักยภาพและความสามารถ
ในการชาระหนี้
๒. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัตริ ะดับจังหวัด
๓. แจ้งการผิดนัดชาระหนี้
4. แจ้งยืนยันยอดค้างชาระ
๕.จ้างบุคคลภายนอก ช่วย
ติดตามในพื้นที่
๖. จัดประชุมติดตามลูกหนี้
ค้างชาระ

ประเมินผลจากจานวน
ลูกหนี้กองทุนฯ ที่ค้าง
ชาระลดลง แต่ยงั
ไม่ครบถ้วน

๑. คนพิการที่ค้างชาระ ขอความร่วมมือเครือข่าย
ไม่มาร่วมประชุมติดตาม อปท.,อพม.) ช่วยติดตามใน
ลูกหนี้ เนื่องจากไม่
พื้นที่
สะดวกในการเดินทาง
๒. ไม่สามารถลงพื้นที่
ติดตามลูกหนี้คา้ งชาระ
ได้ครบทุกราย เนื่องจาก
จนท. และยานพาหนะมี
จากัด

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
สานักงานพัฒนาสังคม
พิจารณากลัน่ กรองระดับ
และความมัน่ คงของ
จังหวัด
มนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์/
๒. ขอความร่วมมือเครือข่าย ภายใน 30 ก.ย.62
ในพื้นที่ (อปท.,อพม.) ช่วย
ติดตามในพ้นที่

สานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์/
ภายใน 30 ก.ย.62

- 14 (๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
1.1 เพื่อให้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
กลางของ ประเทศมีความเป็นเอกภาพ
เกษตรกรไม่ถูกต้อง
1.2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียน
และไม่เป็นปัจจุบัน
เกษตรกรให้มีความถูกต้อง ชัดเจน แมนยา
และเป็นปัจจุบนั

โครงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
- เพื่อให้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นไป - สหกรณ์ส่วนใหญ่ยัง
อย่างมีคุณภาพ สหกรณ์ทุกแห่ง ทุก
ไม่กาหนดวิธีการ
ประเภทผ่านมาตรฐานที่กรมส่งเสริม
ควบคุมภายในที่ดี
สหกรณ์กาหนด

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- คู่มือการดาเนินงาน
การ
ขึ้นทะเบียนและการ
ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ปี 2561

- ความเสี่ยงลดลง

- เกษตรกรมีจานวน - ซักซ้อมความเข้าใจ
มาก และบางรายไม่อยู่ เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติ
ในพื้นที่
- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกร
ได้รับทราบ โดยแจ้ง เป็น
หนังสือราชการ แจ้งในที่
ประชุม ตลอดจนใช้สื่อ
ช่องทางต่าง ๆ
- กาหนดให้มีแผนการ
ติดตามเร่งรัดการดาเนินงาน
- นาสรุปผลการดาเนินงาน
การขึ้นทะเบียนฯ แจ้งที่
ประชุมประจาเดือน

สานักงานเกษตร
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

-ได้จัดทาโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวิเคราะห์ประเมิน
สถานภาพผลการ
ดาเนินงานร่วมกัน และ
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรสู่มาตรฐาน

- ประเมินผลปีละ 1
ครั้ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ที่
รับผิดชอบเข้าติดตาม
เดือนละ 1 ครั้ง

- การจัดมาตรฐาน
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร นามาจาก
ผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกของ
สานักงานสหกรณ์
จังหวัด

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

-กากับ แนะนา ให้สหกรณ์
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์โดย
เคร่งครัด

- 15 (๓)
(๔)
(๕)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่มีอยู่
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้น
-คู่แข่ง ทางการค้าของ - วิเคราะห์สหกรณ์เพื่อ
สหกรณ์และกลุ่มมเกษตกร
สหกรณ์ ได้แก่ พ่อค้า จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
คนกลางในท้องถิ่น
ส ห ก ร ณ์ ด้ า น ค ว า ม
เข้มแข็ง และด้านการ
พัฒนาธุรกิจ

โครงการ ๑ สหกรณ์ ๑ อาเภอ

-คู่แข่งทางการค้าของ
สหกรณ์ ได้แก่ พ่อค้า
คนกลางในท้องถิ่น

- การดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ด้านต่างๆ ต้อง
ผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการ ภายใต้
ระเบียบ ข้อบังคับ
- กากับ แนะนาสหกรณ์
ให้ปฏิบัติตามแผน

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
- ประเมินผลปีละ 1
ครั้ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ที่
รับผิดชอบเข้าติดตาม
เดือนละ 1 ครั้ง

- ประเมินผลปีละ 1
ครั้ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ที่
รับผิดชอบเข้าติดตาม
เดือนละ 1 ครั้ง

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-การยกระดับชัน้
สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร นามาจาก
ผลการดาเนินงานของ
สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกของ
สานักงานสหกรณ์
จังหวัด
- วิเคราะห์สหกรณ์เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนา
สหกรณ์ด้านความ
เข้มแข็ง และด้านการ
พัฒนาธุรกิจ

-กากับ แนะนา ให้สหกรณ์
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์โดย
เคร่งครัด

-กากับ แนะนา ให้สหกรณ์
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์โดย
เคร่งครัด

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 16 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้ หน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การประเมินผล
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่มีอยู่
การควบคุมภายใน
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
- แนะนาสหกรณ์สารวจ
สมาชิกร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์/กลุ่ม
- สมาชิกไม่เข้าใจ
-มีการติดตามผลการ
ความต้
อ
งการของสมาชิ
ก
เกษตรกรต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมการณ์ หลักการ
ปฏิบัติในทีป่ ระชุม
ก่อนจัดหาสินค้ามาจาหน่าย คณะกรรมการเป็น
วิธีการเท่าที่ควร
- แนะนาสหกรณ์ดาเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับความ ประจาทุกเดือน
ต้องการของสมาชิกให้
ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น
- แนะนาให้สหกรณ์ทาความ
เข้าใจกับสมาชิกถึงวิธีการและ
ขั้นตอนการทาธุรกิจของ
สหกรณ์ให้ความยุติธรรมกับ
สมาชิกในด้านราคาผลผลิต
ราคาขายสินค้า และบริการ
อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น และทา
ความเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่
สมาชิกจะได้รับในการดาเนิน
ธุรกิจกับสหกรณ์ ได้แก่ เงิน
เฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจและเงิน
ปันผลตามหุ้น
- ทาความเข้าใจกับสมาชิก
ในที่ประชุมกลุ่ม
- แนะนาให้สหกรณ์จดั สรร
กาไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
สาธารณประโยชน์ เพื่อให้
ความช่วยเหลือสมาชิกทีไ่ ด้รบั
ความเดือดร้อน จากเหตุการณ์
ต่างๆ
- แนะนาให้สหกรณ์จัดทา
ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของ
สมาชิก เรื่องการผลิตปัจจัย
การผลิต รายได้ รายจ่าย และ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทา
ธุรกิจกับสมาชิก

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-สหกรณ์ไม่ได้สารวจ
ความต้องการของ
สมาชิกก่อนจัดหา
สินค้ามาจาหน่ายแก่
สมาชิก
-การดาเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
สมาชิก
-สหกรณ์ไม่เน้นให้
สมาชิกเห็นถึงการ
บริการที่แตกต่าง
ระหว่างสมาชิกกับ
บุคคลภายนอก เช่น
ราคาที่แตกต่างบริการ
ที่แตกต่าง เป็นต้น
-สหกรณ์ไม่ได้จัดทา
ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น
ของสมาชิกหรือไม่ได้
ใช้ข้อมูลในเรื่องการ
ผลิต ปัจจัยการผลิต
รายได้รายจ่าย เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการทา
ธุรกิจของสมาชิก

- กากับ แนะนา ให้สหกรณ์
ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์โดย
เคร่งครัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 17 (๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การติ ด ตามการใช้ เ งิ น กู้ ข องสหกรณ์ ใ ห้ - สหกรณ์ใช้เงินกู้ไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตรงตามวัตถุประสงค์

การติดตามเร่งรัดหนี้ของสหกรณ์ให้ได้
ตามกาหนดสัญญา

-สมาชิกใช้เงินกู้ผิด
วัตถุประสงค์

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม
ระเบียบโดยเคร่งครัด
- ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ เข้า
ติดตามตรวจสอบการให้
เงินกู้ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่าง
ต่อเนื่อง
- ให้เจ้าหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารการจัดการ
สหกรณ์ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องและเตือนให้
สหกรณ์เตรียมส่งชาระ
หนี้ก่อนครบกาหนด
ชาระ
- ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ์ที่ดูแลสหกรณ์
นั้นๆ รับผิดชอบในการ
กระตุ้นเตือนสหกรณ์
ก่อนถึงกาหนดเวลา
ชาระหนี้ หากมีปัญหาที่
สหกรณ์จะไม่สามารถ
ชาระหนี้ จะได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาได้ทนั เวลา

- ให้สหกรณ์รายงานผล
การตรวจสอบติดตาม
การใช้เงินกู้ของสมาชิก

- เจ้าหน้าที่สง่ เสริม - ให้ส หกรณ์ ป ฏิ บั ติ ต าม
สหกรณ์ที่ดูแล ส่งเสริม ระเบียบโดยเคร่งครัด
ไม่ได้เข้าไปติดตาม
แนะนา ให้สหกรณ์ใช้
เงินกู้ให้เป็นตาม
วัตถุประสงค์

- ให้สหกรณ์รายงานผล
การตรวจสอบติดตาม
การใช้เงินกู้ของสมาชิก

- สหกรณ์ขาดการ
ติดตามเร่งรัดหนี้อย่าง
ต่อเนื่อง
- หลักประกันยังไม่
ครอบคลุมหนี้ที่กู้ยืม

- ตรวจสอบหลักประกันเป็น
ประจาทุกปี
- ตรวจสอบหลักประกันทุก
ครั้งหลังจากมีการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 18 (๓)
(๔)
(๕)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่มีอยู่
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ตรวจติดตามการดาเนินงานของสหกรณ์ -สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตาม - ตรวจติ ด ตามแนะน า
ระเบียบ ข้อบังคับ
ให้สหกรณ์ปฏิบัติงานให้
เป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ข้อ บั ง คั บ ดดยเคร่ ง ครั ด
-แ น ะ น า ใ ห้ ส ห ก ร ณ์
กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้
ให้เ หมาะสมกั บ สถานะ
ของสหกรณ์
การจัดทาข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์/กลุ่ม
- ข้อมูลที่มีอยู่ไม่
- จัดทาข้อมูลโปรไฟล์
เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ
ถูกต้องตรงตาม
ของสหกรณ์/กลุ่ม
ข้อเท็จจริง
เกษตกร/กลุ่มอาชีพ ให้
เป็นปัจจุบันเสมอ

การตรวจสอบการถือครองที่ดิน
จานวนผู้ที่กระทาผิด
การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขต ระเบียบฯ เพิ่มมากขึ้น
ปฏิรูปที่ดิน เพื่อติดตามการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินในเขตปฏิรูปทีด่ ิน ไม่ให้มีการเปลี่ยนผู้
ถือครอง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพิ่มมากขึ้น

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- การควบคุมที่มีอยู่
- สหกรณ์ไม่ปฏิบัติ
สามารถลดความเสี่ยงได้ ตามระเบี ยบข้อบังคั บ
ในระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่ ส ห ก ร ณ์ เ ป็ น ผ ล ใ ห้
เพียงพอ
สหกรณ์มีข้อบกพร่อง

- กาชับให้สหกรณ์ปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามระเบี ย บโดย
เคร่งครัด แนะนาให้สหกรณ์
ก า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ควบคุมภายใน

- ตรวจสอบข้อมูลและมี
การอัพเดทข้อมูลทุก 6
เดือน
- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่
เพียงพอ

-สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรรายงานผล
ไม่เป็นไปตาม
กาหนดเวลา

- มีการตรวจสอบและ
ติดตามการรายงานผลทุก 6
เดือน

สานักงานสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคง
มีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองและการ
เปลี่ยนแปลงการทา
ประโยชน์ในที่ดิน

ตรวจสอบการถือครองและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดย
การสอบถามข้อมูลจาก
ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นาชุมชน

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

ตรวจสอบการถือครอง ลดจานวนผู้ได้รับการจัด
ที่ดิน โดยให้ผู้ทไี่ ด้รับ
ที่ดินที่กระทาผิดระเบียบ
อนุญาตฯ ให้เข้าทา
ฯ
ประโยชน์ในที่ดินรับรอง
และแสดงตนต่อ
เจ้าหน้าที่ พร้อมแสดง
หนังสืออนุญาตฯ ฉบับผู้
ถือ

- 19 (๓)
(๔)
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การจัดเก็บสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูป ผลการจัดเก็บหนี้
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ไม่เป็นไปตามแผนงาน
ที่กาหนด

งานด้านช่างและแผนที่
1. การปฏิบัติงานตามแผนงานประจาปี
งบประมาณ
2. การร่วมตรวจพิสูจน์การขอออก
หนังสือสาคัญในเขตปฏิรปู ที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์

ปริมาณงานจานวน
มากและมีการกระจาย
ตัวของงานอยู่ทุก
อาเภอ
ปริมาณงานที่จะต้อง
ตรวจสอบจานวนมาก

(๕)
การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
1. สารวจข้อมูลลูกหนี้
และจัดทาแผนการติดตาม
จัดเก็บหนี้รายเดือน
2. ทาหนังสือแจ้งเตือน/
เร่งรัดการชาระหนี้ตาม
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ลูกหนี้ที่มคี วามเสี่ยง
วางแผนไปพบลูกหนี้เพื่อ
ติดตามหนี้ก่อนจะครบ
กาหนดชาระตามสัญญา
และแนะนาให้ทยอยชาระ
หนี้ที่ค้างชาระให้เรียบร้อย
4. แยกประเภทกลุ่ม
ลูกหนี้ สาหรับรายที่มีการ
ติดตามถึงที่สุดแล้วและยัง
ไม่ชาระ รวบรวมข้อมูล เร่ง
ดาเนินการฟูองร้องตาม
กฎหมาย

(๖)
การประเมินผล
การควบคุมภายใน
รายงานผลการจัดเก็บ
หนี้ และประชุม
คณะทางานติดตาม
จัดเก็บหนี้ฯ

(๗)
ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

(๘)
การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ตาม
งวด/ไม่พบตัวลูกหนี/้
ลูกหนี้เสียชีวิตไม่มี
ผู้รับผิดชอบ

วางแผนก่อนการปฏิบัตงิ าน
ทุกครั้ง

จัดทาข้อมูลวางแผนงาน ติดตามความก้าวหน้าทุก ปริมาณงานและการ ติดตามความก้าวหน้าเดือน
ให้ชัดเจน
เดือนอย่างสม่าเสมอ
กระจายตัวของงานอยู่ ละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 15 และ
ทุกอาเภอ
30 ของเดือนวิเคราะห์
แก้ไขปัญหางานต่อไป
มีปริมาณงานจานวน เร่งรัดดาเนินการแจ้งตอบกรณี
จัดทาทะเบียนลาดับคิว ติดตามความก้าวหน้า
มากที่เติมเข้ามาจาก นอกเขตดาเนินการ ส.ป.ก. ได้
งานตามปริมาณงาน
ของการปฏิบัติงาน/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนและแจ้งตอบในเขตต่อไป
รายงานตามขั้นตอน
จะต้องเร่งรัดตรวจ
ตามลาดับคิวงานพร้อมการทา
โดยเร็ว
พิสูจน์อย่างสม่าเสมอ บัญชีแจ้งต่อกลุ่มงานที่
รับผิดชอบต่อไป

(๙)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62
สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 20 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ส่วนสิ่งแวดล้อม
1) ฝุายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- จัดทาแผนจัดการสิง่ แวดล้อมของ
จังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
- ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
2) ฝุายควบคุมมลพิษ
- ตรวจสอบ ควบคุม กากับดูแล
แหล่งกาเนิดมลพิษ
- ประสานให้คาแนะนาการควบคุม
มลพิษ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

คาสั่งมอบหมายการ
ปฏิบัติงานยังไม่เป็น
ปัจจุบนั เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลง
บุคลากร

ปฏิบัติงานตามคาสั่งเดิม
ที่มีอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 และการ
มอบหมายตามภารกิจ
ของแต่ละบุคคลโดยตรง
ในการปฏิบัติงาน

เป็นการแก้ไขปัญหาตาม
เหตุการณ์ซึ่งยังมีความ
เสี่ยงในการสั่งการ
เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงคาสั่ง
มอบหมายงานตาม
ภารกิจบ่อยครั้ง

การเปลี่ยนแปลง
ดาเนินการปรับปรุงคาสั่ง
บุคลากรในหน่วยงาน มอบหมายงานให้เป็น
และภารกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบนั อยู่เสมอ
ตามโครงสร้างที่
เปลี่ยนแปลง ผูบ้ ริหาร
อาจจาไม่ได้วา่ เรื่องเดิม
สั่งเจ้าหน้าที่ท่านใด สั่ง
การว่าอย่างไร อาจทา
ให้งานไม่ต่อเนื่อง
เนื่องจากไม่ได้สั่งการ
เจ้าหน้าที่ทา่ นเดิมให้
ดาเนินการ

การปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
บางครั้งมิได้ผา่ น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

เสนองานผ่าน
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทุก
เรื่อง

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นมิได้
ผ่านงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกเรื่อง
ตามที่ได้เสนอไป

การทางานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชายัง
เสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
ข้ามผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น

ดาเนินการปรับปรุงคาสั่ง
มอบหมายงานให้เป็น
ปัจจุบนั อยู่เสมอและกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นไม่ผ่าน
งานให้ผู้ใต้บงั คับบัญชา
ตามที่เสนอไป เห็นควรให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและพยาน
หมายเหตุไว้ในต้นเรื่องที่
เสนอโดยระบุวนั ที่เสนอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 21 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ
- การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กากับ
ดูแลโรงงานแปรรูปไม้ โรงค้า สิง่ ประดิษฐ์
และการอนุญาตอืน่ ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
การกรมปุาไม้และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการมี
และใช้เลื่อยยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อย
โซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุมการทา
ไม้สวนปุา ตามกฎหมายว่าด้วยสวนปุาและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- รับคาขออนุญาตตรวจสอบพืน้ ที่ การขอ
อนุญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตปุาสงวน
แห่งชาติ รับคาขอตรวจสอบพื้นที่และ
พิจารณาอนุญาตการขอผ่านทางหรือปล่อย
สัตว์เลี้ยงตามกฎหมายว่าด้วยปุาสงวน
แห่งชาติและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทาแผนและบูรณาการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรปุาไม้ ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งและที่ดนิ ในระดับจังหวัด
- ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- ดาเนินการเรื่องร้องเรียนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการอานวยความสะดวก
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1) คาสั่งมอบหมาย
การปฏิบัติงานยังไม่
เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากร
2) แนวทางการ
ปฏิบัติ/ข้อกาหนด/
ระเบียบใหม่ๆ ยังไม่มี
ความชัดเจน
3) ขาดบุคลากร
ทางด้านธุรการ ทาให้
การปฏิบัติงานเกิด
ความล่าช้า
4) ยานพาหนะในการ
ปฏิบัติงานไม่พร้อม
5) เนื่องจากขั้นตอนใน
การปฏิบัติมีการ
เปลี่ยนแปลง จึงทาให้
การอนุมัติ/อนุญาต
เกิดความล่าช้า

1) ปฏิบัติการตามคาสัง่
เดิมที่มีอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559
2) ยึดกฎหมายหลักที่มี
อยู่ และประสาน
หน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้อง
3) ขอรับการสนับสนุน
บุคลากรให้ส่วนที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
4) แจ้งส่วนงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุง
5) ประสาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งรัด
ดาเนินการจ

- คาสั่งมอบหมายงานไม่
เป็นปัจจุบัน
- หน่วยงานมีการ
ควบคุมภายใน แต่ยังไม่
เพียงพอเท่าที่ควร

- การเปลี่ยนแปลง
บุคลากรภายใน
หน่วยงาน และภารกิจ
ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงสร้างที่
เปลี่ยนแปลง
- ความไม่ชดั เจนของ
แนวทางปฏิบัติ
ระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
- ขาดบุคลากร
ทางด้านธุรการ
- ความล่าช้าในการ
แก้ไข ปรับปรุง
- การประสานงาน
บูรณาการภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องยังต้องใช้
เวลา

- ดาเนินการปรับปรุงคาสั่ง
มอบหมายงานให้เป็น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
- หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดทาแนวทาง
ระเบียบและกฎหมายให้
ชัดเจนโดยเร่งด่วน
- สนับสนุนบุคลากรในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิด
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
- สร้างช่องทางในการติดต่อ
ประสานงาน เช่น กลุ่ม
Line, e-mail เป็นต้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 22 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การพัฒนาคุณภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
การพั ฒนาประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล - บุคลากรยังขาดทักษะใน
ของงานส ามะโน/ส ารวจ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง การใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) ทา
คุณภาพของข้อมูล
ให้การปฏิบัติงานเกิดความ
วัตถุประสงค์
ล่าช้า
เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นไป - ปัจจัยภายนอกทีไ่ ม่
ตามระเบียบวิธีทางสถิติที่ถูกต้องและได้มา สามารถควบคุมได้ในการให้
ความร่วมมือของผู้ให้ข้อมูล
ซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วน สมบรูณ์ และมี
/ผูต้ อบสัมภาษณ์ไม่กล้าให้
ประสิทธิภาพ
ข้อมูล หรือให้ข้อมูลทีไ่ ม่

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- อบรมเพื่อเพิม่ ศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ในใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(Tablet)
- อบรมเพื่อให้มีความ
เข้าใจในแบบสอบถาม
- ชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ในแต่ละ
โครงการและแบบสอบถาม
เพื่อนาไปชี้แจงแก่ผตู้ อบ
เป็นจริง เพราะกลัวเป็น
สัมภาษณ์ได้
มิจฉาชีพนาข้อมูลส่วนตัวไป - จัดทาหนังสือขอความ
ใช้ในด้านอืน่
ร่วมมือและนาไปแสดง
- คาถามที่เป็นการแสดง
ให้แก่ผู้ให้ข้อมูลทราบ
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่มี เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
การแสดงความคิดเห็น
แต่ละโครงการ
-

งานวิชาการสถิติและวางแผน
- การปฏิ บั ติ ง านด้ า นวิ ช าการสถิ ติ ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ทธิ ภ า พแ ล ะ บ ร ร ลุ ต า ม แ ผ นขอ ง
สานักงานสถิติแห่งชาติ
- บริการและให้คาแนะนาความรู้ด้านวิชาการ
สถิติแก่หน่วยงานอื่น ๆ
- สนับสนุนนโยบายของจังหวัด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ขาดบุคลาการที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในงานด้านวิชาการ ใน
ขณะเดียวกันปริมาณ
งานด้านวิชาการเพิ่มขึ้น
อาจทาให้ประสิทธิภาพ
ของงานลดลง เกิด
ความล่าช้าเสร็จไม่
ทันเวลาที่กาหนด

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

• มีการให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Tablet)
แก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง
• มีการอบรมชี้แจง
ระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงานโครงการต่างๆ
ที่ต้องออกปฏิบัติงาน
สนามให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกครั้งก่อนออกไป
ปฏิบัติงาน

- พัฒนาบุคลากรโดยการ - มีการอบรมให้ความรู้แก่
สร้างองค์ความรูเ้ พิ่มเติม ผูป้ ฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่บุคลากร
เป็นประจาทุกเดือน
ผู้ปฏิบัติงานอยูเ่ ป็นประจา
- ส่งเสริมให้ข้าราชการ
และพนักงานราชการได้
เข้ารับการอบรมใน
หลักสูตรต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
-

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

• ปัจจัยภายนอกที่ไม่ • เพิ่มการประชาสัมพันธ์
สามารถควบคุมได้
สร้างเครือข่ายในทุกอาเภอ
เช่น การไม่ได้รับความ ภายในจังหวัด
ร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูล
หรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง

สานักงานสถิติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- บุคลากรที่มคี วาม
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ
มีการย้ายหรือลาออก
อาจส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน

สานักงานสถิติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่
บุคลากรในสานักงานเพื่อ
รองรับงานที่เพิ่มขึ้นและ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

- 23 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

งานถ่ายโอนภารกิจให้ อปท. ตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง 2542
- เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุม
งานถ่ายโอนภารกิจ
ประกาศกรมธุรกิจ
น้ามันเชื้อเพลิงองค์กรปกครอง
ให้ อปท.ตาม พ.ร.บ. พลังงาน เรื่องการ
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน
ควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง โอนภารกิจงานควบคุม
จากกรมธุรกิจพลังงาน เป็นไป
2542
น้ามันเชื้อเพลิง
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบฯ มีประสิทธิภาพและ
กาหนดแผน
ประสิทธิผล
และขั้นตอนการกระจาย
อานาจ
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 พ.ศ.2553
พ.ร.บ.ควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง 2542
งานจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ามัน ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.การค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
วัตถุประสงค์
งานจดทะเบียนเป็น
พ.ร.บ.การค้าน้ามัน
เพื่อให้งานจดทะเบียนเป็นผู้ค้า
ผู้ค้าน้ามันเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง
น้ามันมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.
พ.ศ.2543
พ.ศ.2543
การค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ของ
ผู้ประกอบการค้าน้ามันประเภทสถานี
บริการฯ สามารถจดทะเบียน
ได้ถูกต้อง รวดเร็ว

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การควบคุมที่มีอยู่
1. อปท.ที่รับภารกิจ
สามารถลดความเสี่ยงได้ ยังขาดบุคลากรที่มี
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
ความรู้ ความเข้า
เพียงพอ
ใจเกีย่ วกับระเบียบ
หลักเกณฑ์ข้อกาหนด
และขั้นตอนวิธปี ฏิบัติ
2.การดูแลรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานไม่
ทั่วถึง ครบถ้วน
3.จากัดด้วยเรื่อง
บุคลากรและ
งบประมาณ

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1.ผู้ปฏิบัติ ของ อปท.ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย/แนว
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
2.ผู้ประกอบการค้า
น้ามันอาจจะไม่ทราบข้อ
กฎหมายหรือละเลยไม่
ปฏิบัติ
3.เอกสารประกอบการยื่น
ขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้า
น้ามันฯ ไม่สมบูรณ์
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อ
กฎหมาย เช่น เอกสาร
สิทธิ์ที่ดิน หนังสือ
ยินยอม

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1.มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการ
จัดส่งข้อมูล ระเบียบ
กฎหมาย
2.จัดให้มีทีมงานประสาน
งานโดยตรงกับกลุ่มเปูา
หมาย จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์
และให้คาแนะนาขั้นตอน/วิธี
ปฏิบัติ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
3.ขอจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางเพิ่มเติมเพื่อจัดทา
เอกสารแนะนาและเผยแพร่

สานักงานพลังงาน
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

1.จัดทาแผนงาน/โครงการฯ
ตรวจ ติดตาม จัดอบรมให้
ความรู้แก่ อปท.ทุกแห่งใน
พื้นที่ รวมทั้งผู้ประกอบการ
2.วางแผนออกตรวจตรา
ตรวจสอบสถานีบริการ
น้ามันที่มีการจัดตั้งใหม่
3.จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ได้รับรู้ขั้นตอน วิธีการ
หลักเกณฑ์ตามกฏหมาย

สานักงานพลังงาน
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 24 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยง
ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

1.ผู้ประกอบการค้า
น้ามันบางรายไม่ใส่ใจ
และหลีกเลี่ยงไม่ยอม
ชาระค่าธรรมเนียม
ตามระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
2. ได้รับข้อมูลการ
ชาระเงินล่าช้า
3. การตรวจสอบ
ปัญหาข้อเท็จจริง
ล่าช้า จากัดเรื่อง
บุคลากรผู้รับผิดชอบ

1.เร่งรัดให้ผู้ประกอบการ
ค้าน้ามันชาระ
ค่าธรรมเนียมให้ตรงตาม
กาหนด พร้อมให้
ความรู้ความเข้าใจระเบียบ
หลักเกณฑ์และบทลงโทษ
2.ประสานส่วนกลางให้
ส่งข้อมูลให้เร็วขึ้นและเป็น
ปัจจุบัน

สานักงานพลังงาน
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

งานตรวจสอบและติดตามการชาระค่าธรรมเนียมรายปีของผู้ประกอบการค้าน้ามันเชื้อเพลิง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การชาระค่าธรรมเนียมรายปีของ
ผู้ประกอบการค้าน้ามันทุกรายได้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายให้รัฐไม่เสีย
ประโยชน์และการประกอบกิจการมี
ความเป็นธรรม
และเสมอภาค

การชาระ
พ.ร.บ.การค้าน้ามัน
ค่าธรรมเนียม
เชื้อเพลิง พ.ศ.2543
รายปีของผู้ประกอบ
การค้าน้ามันเชื้อเพลิง
(ประเภทสถานีบริการ)
ตาม พ.ร.บ.การค้า
น้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ.2543

- 25 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผลการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
- จัดทาทะเบียน
- เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการ
- การประเมินผล
กิจกรรม/โครงการ
ปรับปรุงและพัฒนางานหน่วยดาเนินการใน กิจกรรมโครงการไม่
ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่มภี ารกิจใน เป็นไปตามแนวทางที่ - กาหนดประเด็นความรู้
ด้านวิชาการ
การออกแบบกระบวนงานที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานต้นสังกัด
- จัดทาแผนการบันทึก
ส่วนกลางที่มปี ระสิทธิภาพ
กาหนด
ระบบ BPM
- จัดทาหนังสือสั่งการ
ชี้แจงรายละเอียดการ
ประเมินโครงการ
- ระบบรายงาน BPM
การดาเนินการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อให้การดาเนินงานกิจกรรมตาม
- กลุ่มเปูาหมายเข้ารับ - การส่งหนังสือถึง
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเป็นไป
การอบรมไม่ครบตาม กลุ่มเปูาหมายและการ
ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด จานวน
ทาแบบตอบรับส่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ
- การจัดทาหลักสูตร กลับคืนมาที่ผู้รับชอบ
ไม่ครบถ้วนตาม
โครงการฯ
วัตถุประสงค์ของ
- ใช้แนวทางการดาเนิน
โครงการฯ
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์
- วิทยากรไม่ตรงกับ
กรมการพัฒนาชุมชน
หลักสูตรที่กาหนด
- ติดต่อประสานงานไว้
- ความพร้อมของ
ล่วงหน้า
สถานที่
- กาหนดเนื้อหาวิชาการ
- ผลการประเมินการ ในหลักสูตร
ฝึกอบรมของ
- การจัดเตรียมสถานที่
กลุ่มเปูาหมายไม่ตรง ล่วงหน้า 1วัน
กับข้อเท็จจริง
- ทาแบบประเมินเมื่อ
สิ้นสุดการฝึกอบรม

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- การรายงานผลการ
บริหารงบประมาณและ
การบริหารกิจกรรม
โครงการ BPM ไม่เป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาที่
กาหนดในแผน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มี
ภารกิจงานมากและขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินงาน

- การรายงานผลการ
บริหารงบประมาณ
และการบริหาร
กิจกรรมโครงการ
BPM ไม่เป็นไปตาม
ห้วงระยะเวลาที่
กาหนดในแผน
- ไม่มีการรายงาน
สรุปผลต่อผูบ้ ริหาร

- จัดทาสรุปผลการบักทึก
ข้อมูลการประเมินผลการ
บริหารงบประมาณและการ
บริหารกิจกรรมโครงการ
BPM รายงานต่อผู้บริหาร
- จัดประชุมทบทวนสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ

สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- กลุ่มเปูาหมายยังเข้า
รับการอบรมไม่ครบตาม
จานวน100 %
- เนื้อหาในหลักสูตรยัง
ไม่ครบถ้วน
- หลักสูตรที่วิทยากร
บรรยายกลุ่มเปูาหมาย
ไม่ค่อยเข้าใจ/ไม่สนใจ
- ความเรียบร้อยของ
สถานที่และความพร้อม
ของอุปกรณ์ที่จะใช้งาน
ในวันจริง
- กลุ่มเปูาหมายยังไม่
เข้าใจในการให้ค่า
คะแนนผลการประเมิน

- มีการจัดอบรมโดยใช้
กลุ่มเปูาหมายเดียวกัน
และจัดอบรมในวัน
เวลา เดียวกัน
- เนื้อหาไม่ตรงกับ
แนวทางที่กาหนดและ
ความต้องการของผู้เข้า
รับการอบรมฯ
- เนื้อหาเป็นวิชาการ
มากเกินไป เข้าใจยาก
- อุปกรณ์ที่จะใช้งาน
ในวันจริง อาจเกิด
ความเสียหายหรือใช้
งานไม่ได้
- กลุ่มเปูาหมายที่จะ
ทาการประเมินไม่อ่าน
ประเด็นหรือหัวข้อการ
ประเมิน

- ประสานแผนการฝึกอบรม สานักงานพัฒนาชุมชน
ระหว่างกลุม่ /ฝุายในสานักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์/
พัฒนาชุมชนจังหวัด
30 ก.ย. 62
- ประสานกับเจ้าของหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและ
สอบถามความต้องการของผู้
เข้ารับการอบรมฯ
- ติดต่อประสานงานและ
พูดคุยกับวิทยากรโดยตรงเพื่อ
รับทราบความรู้ในหัวข้อเรื่อง
ที่จะพูดและปรับปรุงให้เข้ากับ
- การจัดอุปกรณ์สารอง หรือ
การเตรียมการและซักซ้อม
เสมือนจริง ก่อนพิธีเปิดงาน
ประมาณ 1 ชั่วโมง
- ผู้แจกแบบประเมินพูดคุย
และทาความเข้าใจกับผู้ทาการ
ประเมินผลการอบรมก่อนลง
มือทาแบบประเมิน

- 26 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การร้องเรียน/การทุจริต การบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการ - คาสั่งแต่งตัง้
ดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ แนวทางตามที่ คณะกรรมการกลุ่ม
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด มีหลักธรร
ออมทรัพย์เพื่อการ
มาภิบาล
ผลิตไม่เป็นปัจจุบนั
- การขาดการประชุม
ชี้แจงอย่างต่อเนื่อง
- การจัดทาบัญชีไม่
เป็นปัจจุบัน
- การรับเงินโดยไม่
ออกใบเสร็จและไม่นา
เงินสู่ระบบบัญชี
ธนาคาร

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- แจ้งให้อาเภอทบทวน - ไม่เพียงพอ
คณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตใน
ระดับหมู่บ้านให้เป็น
ปัจจุบนั
- การกาหนดให้กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประชุมอย่างน้อยเดือน
ละ ๑ ครั้ง
- มีระบบสมุดบัญชีแต่
ละประเภท ให้
คณะกรรมการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต
นาไปใช้ปฏิบัติ
- มีการออกใบเสร็จ
ให้แก่สมาชิกที่มาชาระ
เงินกู้ตามกาหนด ณ ที่
ทาการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
- การนาเงินเข้าบัญชี

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
- คณะกรรมการ กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตอาจกล่าวอ้างว่า
ไม่ได้เป็นคณะ
กรรมการฯ.ได้
- คณะกรรมการไม่ยึด
ระเบียบในการ
ดาเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต
- คณะกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต ไม่ลงรายละเอียด
ข้อมูลทางการเงินให้
เป็นปัจจุบัน
- คณะกรรมการฯ รับ
ชาระเงินกูน้ อกพื้นที่
ทาการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
- คณะกรรมการฯ ไม่
นาเงินเข้าบัญชี
ตลอดจนมอบหมายให้
ผู้อื่นนาเงินเข้าบัญชี
แทน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- อาเภอจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
สานักงานพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการ กลุ่มออม
จังหวัดบุรีรัมย์/
ทรัพย์เพื่อการผลิตระดับ
30 ก.ย. 62
หมู่บ้าน ให้เป็นลายลักษณ์
อักษร
- อาเภอจัดทาทะเบียน
คณะกรรมการ กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตที่
ประกอบด้วย ชื่อสกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อความ
สะดวกต่อการติดตาม
- เน้นย้าคณะกรรมการฯ ใช้
ระเบียบในการดาเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตลอดจนการติดตามและ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการดาเนินงาน
- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลง
พื้นที่ติดตาม และสนับสนุน
งานดาเนินงานอย่างใกล้ชิด
- กาชับให้คณะกรรมการออก
ใบเสร็จให้แก่สมาชิกที่ชาระ
เงินกู้ทุกครั้ง
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม
และสนับสนุนการดาเนินงาน
เดือนละ ๑ ครั้ง
- กาชับให้นาเงินเข้าบัญชีทุก
ครั้ง และไม่ฝากให้คนอื่นนา
เงินเข้าบัญชีแทนตน

- 27 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
การประเมินผล
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่มีอยู่
การควบคุมภายใน
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การร้องเรียน/การทุจริต การบริหารงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
- เพื่อให้รู้ ทักษะ กระบวนการ การบริหาร - คาสั่งคณะกรรมการ - แจ้งให้อาเภอทบทวน
- ไม่เพียงพอ
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ไม่เป็นปัจจุบนั คณะกรรมการ กข.คจ.ใน
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้
- การอนุมัติเงินยืมโดย ระดับหมู่บ้านให้เป็น
กาหนดแผน วิธีการ และสามารถปูองกัน ไม่ผ่านกระบวนการจัด ปัจจุบัน
- การแนบบันทึกการ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างอย่าง
ประชุม
ประชุมทุกครั้งเมื่อมีการ
เคร่งครัด และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - การจัดทาเอกสาร
ขออนุมัติเบิกเงินให้แก่
พิจารณาและอนุมัติ
ครัวเรือนเปูาหมาย
เงินทุนโครงการฯ ไม่ - การจัดทาแบบฟอร์มการ
รัดกุม
ยืมเงินให้เงินแก่ครัวเรือน
- การจ่ายเงินให้
เปูาหมาย
ครัวเรือนโดยไม่ผ่าน - คณะกรรมการมีการ
ธนาคาร
ตรวจสอบเอกสาร
- การรับเงินโดยไม่
- ดาเนินการผ่านระบบ
ออกใบเสร็จและไม่นา ธนาคารเมื่อโอนเงินให้แก่
ครัวเรือนเปูาหมาย
เงินสู่ระบบบัญชี
ธนาคารตามระเบียบ - การออกใบเสร็จให้แก่
- การจัดทาสมุดบัญชี ครัวเรือนเปูาหมายเมื่อมี
การชาระเงินยืมตาม
รับเงินไม่ถูกต้อง
กาหนด ณ ที่ทาการ
กข.คจ.
- การนาเงินเข้าบัญชี
- มีสมุดบัญชีแต่ละ
ประเภท จานวน ๔ แบบ
ให้แก่คณะกรรมการ
กข.คจ. ได้ลงบันทึกเมื่อมี
การดาเนินงานด้าน
การเงิน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
- คณะกรรมการ กข.คจ.
อาจกล่าวอ้างว่าไม่ได้
เป็นคณะกรรมการ
กข.คจ.ได้
- การจัดทาบันทึกการ
ประชุมเท็จ
- ไม่มีการปรับปรุง
แบบฟอร์มตามที่กาหนด
- คณะกรรมการไม่นา
หลักเกณฑ์การพิจารณา
อนุมัติเงินยืมตาม
วัตถุประสงค์ที่ระเบียบฯ
กาหนด
- คณะกรรมการฯ รับ
ชาระเงินยืมนอกพื้นที่ทา
การ กข.คจ.จึงไม่มีการ
ออกใบเสร็จให้แก่
ครัวเรือนเปูาหมายที่
ชาระ
- คณะกรรมการฯ ไม่นา
เงินเข้าบัญชีภายใน ๓
วัน และมอบหมายให้
ผู้อื่นนาเงินเข้าบัญชีแทน
- คณะกรรมการ กข.คจ.
ไม่ลงรายละเอียดข้อมูล
คุมสถานะทางการเงิน
กข.คจ.ให้เป็นปัจจุบัน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- อาเภอจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
สานักงานพัฒนาชุมชน
คณะกรรมการ กข.คจ. ระดับ
จังหวัดบุรีรัมย์/
หมู่บ้าน ให้เป็นลายลักษณ์อักษร
30 ก.ย. 62
- อาเภอจัดทาทะเบียน
คณะกรรมการ กข.คจ. ที่
ประกอบด้วย ชื่อสกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ เลขบัตร
ประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อความ
สะดวกต่อการติดตาม
- มอบหมายให้พัฒนากรเข้าร่วม
เวทีการพิจารณาอนุมัติเงินให้แก่
ครัวเรือนเปูาหมายทุกครั้ง
- พัฒนากรแจ้งคณะกรรมการฯ
ทุกครั้งเมื่อแบบฟอร์มมีการ
ปรับเปลี่ยน และจัดทาสัญญา ๓ ชุด
- กาชับคณะกรรมการฯ
พิจารณาอนุมัติให้รอบคอบและ
รัดกุม โดยจะต้องมีพัฒนากรเข้า
ร่วมตรวจสอบและเข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง
- กาชับให้คณะกรรมการออกใบเสร็จ
ให้แก่ครัวเรือนเปูาหมายทุกครั้ง
- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
เอกสารหลังการรับชาระเงินยืม
ภายใน ๑ เดือน
- กาชับเหรัญญิกให้นาเงินเข้า
บัญชีภายใน ๓ วัน และไม่ฝาก
ให้คนอื่นนาเงินเข้าบัญชีแทนตน
- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่
ติดตาม และสนับสนุนงาน
ดาเนินงานอย่างใกล้ชิด

- 28 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สาหรับผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นของ อปท.
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
รวดเร็ว ทันต่อเวลาในการปฏิบัติ และให้ผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนได้รับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ ตามสิทธิ
การจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนประวัติ
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง ครบถ้วน และ สามารถนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปสู่การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นของ อปท. ในแขตพื้นทีจ่ ังหวัด
บุรีรัมย์ต่อไป

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
จัดประชุมซักซ้อม
การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการ
เพียงพอ สามารถลด
การเสนอขอพระราชทาน เสนอพระราชทานเครื่อง ความเสี่ยงตามที่ระบุไว้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ราชอิสริยาภรณ์ ฯ
ได้ในระดับหนึ่ง
การนับระยะเวลา
คุณสมบัตไิ ม่ถูกต้อง
และกรอกข้อมูลในแบบฯ
ยังไม่ถูกต้อง

การกรอกข้อมูลใน
แบบ ทถ.3/...
ยังลงข้อมูลไม่ถูกต้อง

จัดทาคาอธิบายแนวทางการ
กรอกข้อมูลแบบ ทถ.3/...
พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ
คาอธิบาย

- มีคาสั่งมอบหมายให้มี
จนท. รับผิดชอบในการ
แก้ไขทะเบียนประวัติ
พนักงานส่วน
ท้องถิ่น
- กาชับ จนท.
ผู้รับผิดชอบ เมื่อได้รับ
รายงานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียน
ประวัติพนักงานส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ให้เร่ง
ดาเนินการจัดทาข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน
- กาชับ อปท. เมื่อ
ดาเนินการตามมติ ก.
จังหวัด แล้ว ให้ส่งสาเนา
คาสั่งและรายงานการ
เปลี่ยนแปลงทะเบียน
ประวัติพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ให้จังหวัดทราบ
ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ

- จนท. ผู้รับผิดชอบมี
เพียงคนเดียวและข้อมูล
ที่ได้รับรายงานจาก
อปท. มีจานวนมาก
- จนท. ผู้รับผิดชอบ
ไม่สามารถดาเนินการ
แก้ไขข้อมูลได้ในทันที
เมื่อได้รับรายงานข้อมูล
จาก อปท. เนื่องจาก
ต้องรับผิดชอบงานด้าน
อืน่ ๆ ด้วย
- อปท. มีการปรับ
จากระบบซีเป็นระบบ
แท่ง ทาให้ต้องมีการ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูล
ในทะเบียนประวัติฯ
เป็นจานวนมาก

- กาชับเจ้าหน้าที่ให้
ดาเนินการตรวจสอบและ
จัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติฯ
ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และ
ครบถ้วนอยู่เสมอ
- ประสาน และแจ้งกาชับ
ให้ อปท. รายงานข้อมูล
ทะเบียนประวัติฯ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และสมบูรณ์
- ประสานขอความร่วมมือ
จาก อปท. ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ มาตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด
ให้เป็นปัจจุบัน ทุกๆ 6 เดือน

- การเปลี่ยนแปลง
ระบบงาน
- ความเชื่อถือได้
ของระบบสารสนเทศ
- การเปลี่ยนแปลง
เจ้าหน้าที่

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ติดตามผลการ
ดาเนินการของ จนท.
ผู้รับผิดชอบ ทุกๆ ระยะ 6
เดือน พร้อมทั้งกาชับให้
ดาเนินการแก้ไขข้อมูล
ทะเบียนประวัติฯ ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ แต่
เนื่องจาก อปท. ในเขต
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มี
จานวนมาก และข้อมูลที่
ได้รับรายงานจาก อปท. ก็
มีจานวนมาก จึงทาให้
จนท.ผู้รับผิดชอบไม่
สามารถดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 29 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

การดาเนินงานจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารเพิ่ม
รายได้จากการเก็บภาษี

-กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น ขาด
บุคลากรที่มคี วามรูค้ วาม
เชี่ยวชาญ ความชานาญ
ทางด้านการจัดทาแผนที่
ภาษีฯ

-กาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่ง
การและมีการมอบหมาย
จากผู้บริหารอย่างเป็น
ทางการในการดาเนินงาน
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

-กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น ขาด
บุคลากรที่มคี วามรูค้ วาม
เชี่ยวชาญ ความชานาญ
ทางด้านการจัดทาแผนที่
ภาษีฯ

-มีการบูรณาการระหว่างงาน
ภายในจังหวัดโดยการขอความ
ร่วมมือจาก สานักงานที่ดิน
จังหวัดสนับสนุนในด้านขอถ่าย
ระหว่างที่ดินเพื่อใช้ในการจัดทา
แผนที่ภาษีฯ
-มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน ให้มีความรู้ความ
ชานาญ

การดาเนินงานด้านการศึกษา
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การบริหารงานด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

- กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น ขาด
บุคลากรที่มคี วามรูด้ ้าน
การนิเทศจัดการศึกษา

- กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่นได้ขอความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ที่มีความเชี่ยวชาญ
ช่วยเหลือและแนะนาการ
ปฏิบัติงาน

-การกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บริหาร มี
ผลดีต่อการบควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล
สาเร็จ
-การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอสามารลดความ
เสี่ยงตามที่ระบุไว้ได้ใน
ระดับหนึ่ง
-การกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บริหาร มี
ผลดีต่อการบควบคุมและ
ติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อการบรรลุผล
สาเร็จ
-การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอสามารลดความ
เสี่ยงตามที่ระบุไว้ได้ใน
ระดับหนึ่ง

- กลุ่มงานส่งเสริมและ
พัฒนาท้องถิ่น ขาด
บุคลากรที่มคี วามรูด้ ้าน
การนิเทศจัดการศึกษา

-กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นควรมีการแบ่งกลุ่มงาน
ในระดับจังหวัดให้มีกลุ่มงานที่
รับผิดชอบงานด้านการศึกษา
โดยเฉพาะและสนับสนุนให้มี
บุคลากรที่เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน

สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

การดาเนินงานด้านการจัดการขยะ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้กาบริหารงานด้านการจัดการขยะของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

-กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ข า ด
บุคลากรที่มีความรู้ด้าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
สาธารณสุข

-กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาท้องถิ่นได้ขอความ
ร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ
ช่วยเหลือและแนะนาการ
ปฏิบัติงาน

-การก าหนดแนวทางการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร
มอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดี
ต่อการบควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อ
การบรรลุผลสาเร็จ
-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสา
มารลดความเสี่ยงตามที่ระบุไว้
ได้ในระดับหนึ่ง

-กลุ่ ม งานส่ งเสริ ม และ
พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น ข า ด
บุคลากรที่มีความรู้ด้าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
สาธารณสุข

-กรมส่ ง เสริ ม การปกครอง
ท้องถิ่นควรมีการแบ่งกลุ่มงาน
ในระดับจังหวัดให้มีกลุ่มงานที่
รับผิดชอบงานด้านการศึกษา
โดยเฉพาะและสนับสนุนให้มี
บุ ค ลากรที่ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะ
ด้าน

สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 30 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

กิจกรรมจัดเก็บเอกสาร
วัตถุประสงค์
- เพื่อการจัดเก็บเอกสารและสานวนให้เป็น
ระบบ ระเบียบและง่ายต่อการค้นหา
- เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะดวกและสะอาด ในการติดตามค้นหาได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ยังมีการจัดเก็บเอกสาร
ไม่เป็นระบบทาให้การ
ค้นหาเอกสารเกิดความ
ล่าช้าและอาจทาให้
ล่วงเลยระยะเวลาในการ
พิจารณาดาเนินการ
รวมถึงการนาเอกสาร
ออกมาจากที่จัดเก็บแล้ว
ไม่นาเก็บที่เดิม

1.มีการจัดทาบัญชีคุม
เป็นรายเดือน รายปีและ
ระบุเลขสานวนทุกสานวน
โดยระบุเลขลาดับเรื่อง
ร้องเรียน/ปี พ.ศ.ที่
ร้องเรียน
2.จัดเรียงเอกสารในตู้
จัดเก็บเอกสารโดยแยก
สานวนเป็นรายอาเภอ
3.การจัดทาบัญชี
สานวนการสอบสวน

ก่อนการดาเนินการ
ค้นหาสานวนต้องเปิดดู
จากบัญชีคุมเรื่องร้องเรียน
ว่าเป็นการร้องเรียน
องค์กรปกครองท้องถิ่นใด
ภายในเขตอาเภอใด และ
เมื่อได้เลขสานวนแล้วจึง
จะได้ค้นหาเอกสารตาม
อาเภอ

กิจกรรมการติดตามการรายงานผลที่จังหวัด
แจ้งให้อาเภอดาเนินการ
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การปฏิบัติงานดานกฎหมายเป็นไป
ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่ถูกต้องรวดเร็ว
-เพื่อให้การดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินการของอาเภอถูกต้องรวดเร็วเป็นไป
ตามระเบียบและรวดเร็ว ลดปริมาณงานที่คั่ง
ค้างและความล่าช้า

มีผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบทาให้
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบไม่
ทราบถึงการติดตามการ
รายงานผลทาให้การ
นาเสนอซ้าซ้อนหรือ
บางครั้งมีการรายงาน
มาแล้ว

1.มีการจัดทาบัญชีคุม
และติดตามทวงถามเมื่อ
ครบกาหนด
2.ชี้แจงและสรุปเรื่อง
ร้องเรียนให้อาเภอทราบ
ก่อนติดตามทวงถาม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1.การค้นหาเอกสาร
เรื่องเดิมต้องใช้เวลาทา
ให้เสียเวลาค่อนข้างมาก
ในแต่ละเรื่อง
2.มีเงื่อนไขระยะเวลา
ตามกฎหมาย
3.การจัดเก็บเอกสาร
ยังไม่เป็นระบบ ระเบียบ
และไม่สะดวกในการ
ค้นหาเอกสาร
4.เอกสารเรื่อง
ร้องเรียนมีจานวน
ปริมาณมากสถานที่
จัดเก็บรวมถึงตู้จัดเก็บ
เอกสารไม่เพียงพอ
ตรวจสอบจากทะเบียน
เนื่องจากการ
คุมเรื่องร้องเรียนและการ ดาเนินการตรวจสอบ
ติดตามทวงถามเมื่อครบ ข้อเท็จจริงของอาเภอยัง
กาหนดแล้วยังไม่ได้รับ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
รายงานจะได้ดาเนินการ ระยะเวลาที่กฎหมาย
แจ้งเตือนเร่งรัดอาเภอให้ กาหนดทาให้การ
รีบรายงานผลการ
ดาเนินการล่าช้า
ดาเนินการให้จังหวัดทราบ ประกอบกับเจ้าหน้าที่มี
ภายในกาหนดต่อไป
จานวนจากัดต้อง
รับผิดชอบปริมาณงานที่
มีจานวนมากส่งผลให้
งานล่าช้า

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน
1.จัดทาบัญชีคุมซึ่งเป็นราย
เดือน รายปีแล้ว เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ควรจัดทาบัญชี
คุมแยกตามอาเภอที่
รับผิดชอบ
2.สานวนที่ได้รับมาใสตู้
อาเภอรับผิดชอบโดยไม่ได้
เรียงลาดับตามเลขสานวน ทา
ให้ยากแกการค้นหา ควรทา
ดัชนีหน้าตู้เอกสารเพื่อง่ายแก่
การค้นหา

ควรกาชับและจัดให้มีการ
นิเทศงานหรือจัดฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจและมี
ความชานาญในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น จัดให้มี
การสร้างขวัญกาลังใจต่อผู้
ปฏิบัติหน้าที่บ้าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 31 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

กิจกรรมเสริมสร้างการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
-เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพร้ อ มทางด้ า นอุ ป กรณ์
สานักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้งานที่
ดาเนินการประสบความสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
เปูาหมายที่กาหนด

พื้ น ที่ ใ นการจั ด เก็ บ
เอกสาร รวมถึ ง ตู้ เ ก็ บ
เอกสารยั ง ไม่ เ พี ย งพอ
ผู้บังคับบัญชาต้องกากับ
ติ ด ตาม เร่ ง รั ด อย่ า ง
ใกล้ชิด

1.ด าเนิ น การเบิ ก วั ส ดุ
อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า น ใ ห้
พ ร้ อ ม กั บ จ า น ว น
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2.จัดทาบัญชีคุมจานวน
วัสดุ เช่น กระดาษ ดินสอ
น้ายาลบคาผิด ฯลฯ ว่ามี
เพี ย งพอที่ จ ะใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานเพียงใด
3.ตู้จัดเก็บเอกสาร
4.บุคลากรมีการโอนย้าย
สับเปลี่ยนบ่อยๆ ประกอบ
กับข้าราชการบรรจุใหม่

มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ที่ จ ะ
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที
แต่ ต้ อ งคอยให้ ค าแนะน า
ให้ ค าปรึ ก ษาสอนงานให้
น้องบรรจุใหม่ได้ทาความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กฎหมายและหนั ง สื อ สั่ ง
การที่เกี่ยวข้อง

1.ตู้ จัด เก็บ เอกสารไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน
ที่มีเป็นจานวนมาก
2.ขาดบุ ค ลากรที่ มี
ความรู้ ด้ า นกฎหมาย
โดยเฉพาะ
3 . บุ ค ล า กร ยั ง ขา ด
ควา มรู้ ค วาม เข้ า ใจ
ความเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิบัติงาน
4.พื้นที่ในการจัดวางตู้
เอกสารไม่เพียงพอ

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายหนังสือสั่งการที่ถูกต้อง
- เพื่อให้การับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องขอ
ความเป็นธรรม ดาเนินการอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นธรรมกับทุกฝุาย
- เพื่อให้การกากับดูแลและการให้คาปรึกษา
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความเสียหาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
ดาเนินการให้เป็นตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการโดยถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการที่ได้รับ
มอบหมายเนื่องจาก
ภารกิจความรับผิดชอบ

1.ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละอาเภอ
ตรวจสอบการเสนอแฟูม
ก่อนนาเสนอหัวหน้ากลุ่ม
งานฯ กลั่นกรอง
ตรวจสอบอีกครั้ง
2.มอบหมายและแบ่ง
งานให้ผู้ช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ช่วยดาเนินการ
แล้วนาแฟูมให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
พร้อมลงลายมือชื่อก่อน
นาเสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯ

1.ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละอาเภอ
กลั่นกรองตรวจสอบความ
ถูกต้องเบื้องต้นก่อน
นาเสนอหัวหน้ากลุ่มงานฯ
หากพบความผิดพลาด
หรือข้อบกพร่องจะต้องรีบ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ทันที
2.หัวหน้ากลุม่ งานฯ ทา
การควบคุม กากับดูแล
และติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1.ควรจั ด หาวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ส านั ก งานฯ ให้ เ พี ย งพอกั บ
ปริ ม าณงานและเอกสารที่ มี
เป็นจานวนมาก
2.ควรจั ด หาบุ ค ลากรที่ มี
ค ว า ม รู้ ด้ า น ก ฎ ห ม า ย
โดยเฉพาะ
3.ควรจั ด หาพื้ น ที่ ใ นการ
จัดเก็บตู้เอกสารให้เป็นระบบ
ระเบียบ
4.ส่งเสริม และสนับ สนุ นให้
ข้ า ราชการได้ รั บ การพั ฒ นา
ด้ า น ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ระเบียบกฎหมายอย่างทั่วถึง
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
อยู่ส่วนใหญ่ไม่ตรงกับ
เพื่อพัฒนาเสริมสร้างทักษะ
สายงาน ไม่มีความรู้
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ความสามารถ ความ
ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เชี่ยวชาญในด้านนิติการ เพื่อให้การปฏิบัตหิ น้าที่เกิด
สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการ
หน้าที่ตรงกับสายงานนั้น ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
มีจานวนน้อยและยังขาด ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไป
ประสบการณ์ในการ
ตามระเบียบ กฎหมาย
ปฏิบัติหน้าที่ในบางเรื่อง ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
บางกรณี ซึ่งอาจทาให้
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
เกิดความผิดพลาด
เกี่ยวกับระยะเวลาภายใน
กาหนดของระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 32 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ -เจ้าหน้าที่ของกลุ่ม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) งานการเงินฯ ยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้
เป็นผู้ปฏิบตั ิงานใน
ระบบและมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลายด้าน
-บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
บางแห่งไม่มีบุคลากร
ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร
ไม่ได้ให้ความสาคัญ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1.กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้วาง
ระบบ และกาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง บันทึกบัญชีใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ภายใน
วันที่ 1 ต.ค.62 ซึ่งในพื้นที่
จังหวัดบุรีรมั ย์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าใช้ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ครบทุก
แห่งแล้วแต่มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ บางส่วนยังไม่
สามารถ บันทึกบัญชีใน
ระบบฯ ได้ครบถ้วน
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ซึ่งสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์ได้จัดเจ้าหน้าที่ของ
กลุ่มงานการเงินฯและ
ผู้อานวยการ กองคลัง/
เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละอาเภอ คอยเป็นพี่เลี้ยง
ติดตามตรวจสอบและให้
คาแนะนาการบันทึกบัญชี
และการใช้งานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยตรง

1. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
ครอบคลุมเท่าที่ควร
เนื่องจากบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทางานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน
การเงินฯ ซึ่งไม่ได้
ปฏิบัติงานจริงในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-LAAS) ทาให้การให้
คาแนะนาอาจจะไม่
ครอบคลุม ชัดเจน
เท่าที่ควร
2.การดาเนินการจัด
ฝึกอบรมยังติดปัญหาเรื่อง
ของระบบอินเตอร์เน็ท
เนื่องจากเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใช้
ระบบพร้อมๆ กัน เป็น
จานวนหลายแห่งและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งเจอ
ปัญหาไม่เหมือนกัน จึงยัง
ล่าช้าอยู่

1.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งยังไม่
สามารถบันทึกบัญชีใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ได้
เนื่องจากยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระบบ
ดังกล่าว
2.ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่ น
ยังไม่ให้ การสนับสนุ น
ทั้งในส่ว นของบุ คลากร
ที่ขาดแคลน เครื่ อง
คอมพิวเตอร์
3.เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงินฯ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง
ไม่ได้ปฏิบตั ิงานจริงใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) และ
ยังไม่ได้เข้ารับการฝึก
อบรมครู ก ครบทุกคน
ทาให้การให้ คาแนะนา
การชี้แจง แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจะไม่ชัดเจน

1.จัดฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบกลุ่มย่อย
2.ให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของกลุม่
งานการเงินฯ ได้เข้ารับการอบรม
เพื่อศึกษาระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (eLAAS) เพื่อเป็นวิทยากรครู ก
ครบทุกคน
และระบบ Internet ความ
เร็วสูง ทาให้การปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ล่าช้า
3.มอบหมายวิทยากรครู ก
ของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละอาเภอให้ช่วย
เป็นพี่เลี้ยงคอยติดตาม
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62
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การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
(ต่อ)

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
2.สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรมั ย์ได้จัดฝึก
อบรมโครงการฝึกอบรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (e-LAAS) เพื่อให้
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยว
กับการทางานในระบบ
และลดความผิดพลาดใน
การจัดทาบัญชีและเพื่อ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
โดยให้วิทยาครู ก ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
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การตรวจสอบและแนะนาการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

พบว่าการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย เนื่องจาก
บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ
หนังสือสั่งการใหม่ๆ

1. สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์ได้จัดทาแผน การ
ตรวจสอบการปฏิบัติ งาน
ด้านการเงิน การบัญชีและ
พัสดุ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในรอบ
ปีงบประมาณ 2561 โดย
ได้รายงานผลการตรวจ สอบ
เป็นรายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบและ
แจ้งให้นายอาเภอในฐานะผู้
กากับดูแล แจ้งกาชับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อ เสนอแนะ และ
รายงานผล
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
2.กระทรวงมหาดไทย
และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้ออก
กฎหมายระเบียบและ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการปูองกันและควบ คุม
การปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ถูกต้อง อยู่ในกรอบและ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

1. การควบคุมที่มีอยู่
นับว่ามีความเหมาะสม
พอควร แต่อาจไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ละเอียดทุก
เรื่อง เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จานวนมาก ถึง 209
แห่ง และบุคลากรทางการ
เงินมีเพียง 11 คน
2. ผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้
ให้ความสาคัญในขั้นตอน
การปฏิบัติงานรวมถึงไม่ได้
จัดวางระบบการควบคุม
ภายใน อย่างจริงจัง หรือ
ละเลยการปฏิบัติทาให้เกิด
ช่องทางการทุจริตได้

1. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางแห่ง
ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย
รวมทั้งพยายามหาช่อง
โหว่ทางกฎหมายเพื่อหา
ผลประโยชน์หรือกระทา
การสุจริต
2.บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบางแห่งยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
ใหม่ ๆ ทาให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
บกพร่องผิดพลาด

1.จัดอบรมสัมมนาให้แก่
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบกลุ่มย่อย เพื่อชี้แจง
ระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและพัสดุ
2.จัดเจ้าหน้าที่ของจังหวัด
เข้าตรวจแนะนา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ครอบคลุมทุกด้าน
3.ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในโดยกาหนด
ความเสีย่ งของตนเองให้
ชัดเจนและติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในอย่างจริงจัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์/
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- 35 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

งานหนังสือสาคัญ/งานทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรม
๑. เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการ
๒. เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีปฏิบัตทิ ี่องค์กร
กาหนดขึ้น

1.อัตรากาลังเจ้าหน้าที่
ไม่เพียงพอกับปริมาณ
งานและระเบียบ
กฎหมาย ที่เพิ่มขึ้น
2.ระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มี
มากหลาก หลายใช้
บังคับ
3.ประชาชนผู้มาติดต่อ
ไม่เข้าใจระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

งานรังวัด
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทอี่ งค์กร
กาหนดขึ้น
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติทอี่ งค์กร
กาหนดขึ้น
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตติ ามระเบียบ และ
คู่มือการใช้และดูแลรักษาที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

1.คิวรังวัดเกินกาหนด
60 วัน ทาให้ช่างมีงาน
ค้างในมือมาก
2.ช่างรังวัดขาดความ
ชานาญงานในการรังวัด
และระเบียบ กฎหมาย
เกี่ยวกับงานรังวัด

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ทุกงานทุกประเภท
2.มีการสอนแนะงาน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน โดย
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝุาย
3.เปิดช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารหลากหลาย
ช่องทาง

ปฏิบัติงาน การสุ่มตรวจ
เป็นครั้งคราว นาเข้า
ระเบียบวาระการประชุม
ประจาเดือน
- ประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองปีละ ๒ ครั้ง
-ประเมินโดยเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรมั ย์ ปีละ
๒ ครั้ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
1.มีการสับเปลี่ยน
- ติดตามการดาเนินการ ๑. อัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ๑. ให้เจ้าหน้าที่เตรียมเรื่องและมี สานักงานที่ดินจังหวัด
หมุนเวียนงานให้เจ้าหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติงาน โดย มีไม่เพียงพอกับปริมาณ หนังสือแจ้งให้ผู้ขอมาดาเนินการ
บุรีรัมย์/
ทุกคนสามารถปฏิบัตไิ ด้
สอบทานผลการ
งานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ จดทะเบียนและการแจ้งเตือนให้
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1.มีการจัดทาคาสั่ง
เร่งรัดสะสางงานค้างใน
ฝุายรังวัด ให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการจัดการงานค้าง
โดยรายงานให้เจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด
ทราบเป็นประจาทุกเดือน
2.มีการสอนแนะงาน/
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เกี่ยวกับงานรังวัด โดย
หัวหน้างาน/หัวหน้าฝุาย
เพื่อให้มีประสบ การณ์
และความชานาญในงาน
รังวัด

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปฏิบัติงานไม่เสร็จ
ตามกาหนดทาให้เกิด
งานค้างในมือเป็น
จานวนมาก
๒. การจัดเก็บเอกสาร
สิทธิ์และสารบบทีด่ ินไม่
เรียบ ร้อยและเป็น
ปัจจุบัน
๓. ประชาชนผูม้ าติดต่อ
ไม่เข้าใจขั้นตอนการ
ปฏิบัติ งานและมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการ
ให้บริการ
- ติดตามการดาเนินการ ๑. การรับเรื่องรังวัด
ในระหว่างปฏิบัติงาน โดย ลงบัญชีรับ เรื่องรังวัด
นาเข้าระเบียบวาระการ การลงบัญชีคุม เรื่อง
ประจาตัวช่างรังวัด
จัดประชุมประจาเดือน
๑.๑ การลงบัญชีคุม
- ประเมินการควบคุม
งานรังวัดไม่ครบถ้วน
ด้วยตนเองปีละ ๒ ครั้ง
เป็นปัจจุบัน
- ประเมินโดยเจ้า
๑.๒ บัญชีช่อง
พนักงานที่ดินจังหวัด
รายการ ช่างรังวัดรับ
บุรีรัมย์ ปีละ ๒ ครั้ง
เรื่องรังวัดไม่ลงชื่อรับ
เรื่อง
๒. การรังวัด และส่ง
เรื่องรังวัด
๒.๑ การรังวัดไม่
เป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

นาปริมาณงานที่เกิดในแต่ละวัน
มาเป็นตัวกาหนดปริมาณการ
แจ้งเตือน ฯ ด้วยเพื่อไม่ให้มี
ปริมาณงานที่ล้นมือซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียน
๒. กาชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือ
หลักการ และแนวทางการ
ทางานตามรอยพระยุคลบาท
และจรรยาบรรณของข้าราชการ
พลเรือนอย่างเคร่งครัด
3. กาหนดให้มีการรักษา
ระยะเวลาการให้บริการแต่ละ
กระบวนงาน

๑. จัดให้มีคาสั่งมอบหมายงาน สานักงานที่ดินจังหวัด
ให้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน
บุรีรัมย์/
๒. ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิ
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งานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติ
๓. ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติ
๔. กาชับให้เจ้าหน้าที่ยดึ ถือ
หลักการ และแนวทางการ
ทางานตามรอยพระยุคลบาท
และจรรยาบรรณ ของ
ข้าราชการพลเรือน
๕. หัวหน้าฝุายจัดให้มีการ
สอนแนะงานแก่เจ้าหน้าที่

- 36 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

งานรังวัด (ต่อ)

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

๒.๒ ช่างออกไปทา
การรังวัดไม่ตรงเวลาที่
นัดหมาย
๒.๓ ช่างรังวัดไม่มี
ความรู้และความชานาญ
ในการรังวัด
๒.๔ ช่างรังวัดไม่ไป
ทา
การรังวัดด้วยตนเอง
๒.๕ ช่างรังวัดทาตัว
ไม่เป็นกลาง
๓. หลักฐานแผนที่และ
ระวางแผนที่
๓. ๑ เจ้าหน้าทีไ่ ม่
ปฏิบัติตามระเบียบที่
กาหนดไว้ การจัดเก็บไม่
เรียบร้อย
๓.๒ การนาหลักฐาน
แผนที่ออกไปใช้ไม่มีการ
ลงบัญชียืมให้ถูกต้อง
๔. อุปกรณ์เครื่องมือการ
รังวัด
๔.๑ เจ้าหน้าทีไ่ ม่
ปฏิบัติตามระเบียบ และ
คู่มือการใช้และดูแล
รักษาทีถ่ ูกต้อง
๔.2 เจ้าหน้าที่ขาด
การระมัดระวังในการใช้
เครื่องมือรังวัดให้เกิด
การเสียหายก่อนเวลา
อันควร

๖. จัดให้มีการควบคุมดูแล
การยืมใช้หลักฐานแผนที่และ
ระวางแผนที่ให้ถูกต้องตาม
ระเบียบปฏิบัติ
๗. จัดให้มมี าตรการปิด – เปิด
ห้องเก็บหลักฐานแผนที่และ
ระวางแผนที่
๘. จัดทาแนวปฏิบัติเกี่ยว กับ
การใช้และการรักษาสาหรับ
เครื่องมือแต่ละประเภทตาม
ความ
เหมาะ สม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์/
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- 37 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ฝุายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
1.การตรวจสอบและ
- เพื่อควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน
จัดเก็บเอกสารการจด
- เพื่อควบคุมและรักษาหลักฐานแผนที่
ทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม (ท.ด.1) ไม่
ครบถ้วน
2.งานตรวจสอบและ
รักษาหลักฐานแผนที่
ยังไม่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบนั
3.เครื่องคอมพิวเตอร์
เครือข่ายชารุดทาให้ไม่
สามารถใช้ระบบ
เครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานได้

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1.เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบรายละเอียด
ต่างๆในเอกสาร (ท.ด.1)
ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
หากไม่ครบ ถ้วน ส่งคืน
ให้แต่ละหน่วยงาน
ดาเนินการแก้ไข
2.เจ้าหน้าที่ได้ดาเนิน
การลงระวางแผนที่
เป็นประจาทุกวันเพื่อให้
เป็นปัจจุบัน
3.รายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกสิ้นเดือน

- ติดตามการดาเนินการ
ในระหว่างปฏิบัติงาน
โดยนาเข้าระเบียบวาระ
การจัดประชุม
ประจาเดือน
- ประเมินการควบคุม
ด้วยตนเองปีละ ๒ ครั้ง
- ประเมินโดยเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์ ปีละ
๒ ครั้ง

1. การรวบรวมจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานที่ดิน
ยังไม่ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบนั
2.ระบบปฏิบัติงาน
ด้วยคอมพิวเตอร์
ขัดข้อง ยังไม่สามารถ
ใช้ปฏิบัติงานได้
3. การลงที่หมายแผน
ที่ในระวางแผนทีย่ ังไม่
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบนั

๑. ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติ
๒. จัดให้มีการควบคุมดูแล
การยืมใช้เอกสารหลักฐาน
ที่ดิน
๓. จัดให้มีการควบคุมดูแล
การยืมใช้ระวางแผนที่ให้
ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
๔. แจ้งให้กรมที่ดินทราบถึง
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ งาน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และ
ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมที่ดิน
สาหรับจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
๕. เร่งรัดการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกาหนดเวลา
และถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 38 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานยุทธศาสตร์และการจัดการ
- ฐานข้อมูลจากระบบ
- ประสานให้คาปรึกษาแนะนาทุกภาคส่วนที่ สาธารณภัยไม่
เกี่ยวข้องในการนานโยบายและยุทธศาสตร์
ครบถ้วนบุคลากรยังมี
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับประเทศ กระทรวง กรม แปลงไปสู่การ ความเข้าใจไม่เพียงพอ
ปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ และ - ระเบียบ
กฎหมาย มีการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ปรับปรุงเปลี่ยน แปลง
- กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน บ่อยๆ มีเจ้าหน้าที่
ตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ด้านการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
- การของบประมาณ
รับผิดชอบ
โครง การต่าง ๆ
- วิเคราะห์ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบ
ฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย รวมทั้งบริหาร
จัดการระบบเทโนโลยี่สารสนเทศของ
หน่วยงาน
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ใน
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ตรวจสอบโครงการที่หน่วยงานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแบบ
มาตรฐานของสานักงบประมาณ หรือตามที่
กฎหมายกาหนด

งานฝุายปูองกันและปฏิบตั ิการ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
- จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การประชุมฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
- จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
การประชุมฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขอเจ้าหน้าที่ทาง ด้าน
ช่างจากหน่วยงานอื่น

การประเมินผล
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายในที่มีอยู่
สามารถควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

- เจ้าหน้าทีไ่ ด้รับรู้
- ให้ จนท.ปภ.ทุกคนเข้า - จัดให้มีการฝึกปฏิบัติ
- จัดทาแผนปฏิบตั ิการตามความเสี่ยงภัย
แผนการปูองกันและ ร่วมประชุมเชิง
การนาแผนไปใช้เมือ
ด้านต่าง ๆ และแผนการอพยพประชาชนจาก บรรเทาสาธารณภัยไม่ ปฏิบัติการ
เกิดสถานการณ์จริง
พื้นที่เสี่ยงภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายและ
เท่ากัน
ระเบียบกาหนด
- การนาแผนไปสู่การ
- การฝึกซ้อมการปูองกันสาธารณภัยให้
ปฏิบัติ
เป็นไปตามตามที่กฎหมายและระเบียบกาหนด
- สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานของ
กิจการอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร) ทีมกู้ชีพกู้ภัย

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ติดตามประเมินผลการ
- ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี
ควบคุมภายในอย่าง
ความชานาญ
สม่าเสมอ
- ขาดเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน
- ขอสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ทางด้านช่าง
ประจา สนง.ปภ.

- การนาแผนไปสู่การ
ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ สา
ธารณภัย

จัดให้มีการประชุม จนท.
เพื่อทบทวนแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 39 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานฝุายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
- ดาเนินการประกาศเขตการให้การให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณี
ฉุกเฉิน
- ประเมินความเสียหายจากสภาพ
ข้อเท็จจริงและข้อมูลการขอรับการ
ช่วยเหลือให้เป็นไปตามระเบียบแล
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
- วางระบบการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
และดาเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
- ทาหน้าที่ฝุายเลขานุการคณะกรรมการ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัด
(ก.ช.ภ.จ) และสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับ
อาเภอ (ก.ช.ภ.อ.)
- สนับสนุนและบริหารจัดการงบกลางและ
เงินทดรองราชการในอานาจผู้วา่ ราชการ
จังหวัดรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานใบสาคัญการขอโอนเงิน
ชดใช้เงินทดรองราชการ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

-ได้รับรายงาน
เหตุด่วนฯ ล่าช้า
- เอกสารหลักฐานที่
ส่งขอยืมเงินทดรอง
ราชการฯ เพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- จัดประชุมเพื่อขอ
อนุมัติดาเนิน การให้
ความช่วยเหลือให้ทัน
ภายในระยะเวลา ที่
กาหนด

- ประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือให้เร็ว
ที่สุดเมื่อได้ รับรายงาน
เหตุด่วน
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
ขอยืมเงินทดรองราชการ
- เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องประชุมเพื่อให้
ความช่วย เหลือ
ผู้ประสบภัยฯ

- เมื่อได้รับรายงาน
เหตุด่วนฯ ให้ดาเนินการ
ประกาศเขตฯ เร็วที่สุด
- รวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายฯ
- ดาเนินการประชุมให้
อยู่ในห้วงเวลาการใช้
เงินทดรองราชการฯ

-รายงานเหตุด่วนฯ
บางพืน้ ที่ยังมีความ
ล่าช้า
-จัดทารายละเอียด
เบิกจ่ายเงินทดรอง
ราชการฯ
- ระยะเวลาในการ
ประชุมกระชัน้ ชิดกับ
การให้ความช่วยเหลือ

-เร่งดาเนินการประกาศ ฯ
ให้เร็วที่สุด
-ลงทะเบียนควบคุมการขอ
โอนเงินชดใช้เงินทดรอง
ราชการ
- ดาเนินการประชุมให้ทัน
ต่อการช่วยเหลือ

สานักงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 40 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

งานแสวงหาข้อเท็จจริง/ งานสืบเสาะ
และพินิจ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและภูมิ
หลังของจาเลย และสภาพความผิดหรือ
พฤติการณ์แห่งคดี รวมทั้งความเสียหาย
การบรรเทาผลร้าย ตลอดจนความรู้สึก
สานึกผิด และการเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น เพื่อจะเข้าใจถึงสภาพปัญหา
และความเสี่ยงในการกระทาผิดซ้าของ
จาเลย และเสนอรายงานความเห็นต่อ
ศาล ให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการพิจารณาคดี ได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อจาเลย
มากที่สุด

งานตรวจพิสูจน์
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้รับการตรวจ
พิสูจน์ ทางด้านสภาพร่างกาย ด้านจิตใจ
และสภาพภูมิหลังทางสังคม เพือ่ วิเคราะห์
ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผูเ้ สพหรือผู้
ติดยาเสพติดและสามารถใช้กระบวนการ
บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้
หรือไม่และวิธีการใดจะเหมาะสมกับผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์ โดยจัดทารายงานและ
ความเห็น เสนอคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยกาหนดแผนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดที่เหมาะสมต่อไป

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-การวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสืบเสาะและ
พินิจ และการจัดทา
รายงานเสนอ
ความเห็นต่อศาล ยัง
ไม่สอดคล้องกับคา
พิพากษาของศาล
เท่าที่ควร

-มีการตรวจกลั่นกรอง
การจัดทารายงานและ
ความเห็นที่เสนอต่อ
ศาล โดยผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้น

-มีการกาหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ ของการ
ปฏิบัติงาน เรื่องความ
สอดคล้องของคา
พิพากษากับความเห็น
ตามรายงานการ
สืบเสาะและพินิจ

-การเสนอความเห็น
ให้ศาลนาวิธีใช้
อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว มาใช้กับ
จาเลย ยังขาดแนว
ทางการเสนอ
ความเห็นและการ
พิพากษาของศาลที่
ชัดเจนเหมาะสม

-ปรับปรุงรายงานการ
สืบเสาะและจัดทารายงาน
ความเห็นต่อศาล
-ประสานความเข้าใจกับ
ศาลในการกาหนดแนว
ทางการใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
จาเลย
-อบรมและพัฒนาบุคลากร
ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้กลั่นกรอง
งานตามลาดับ

-การจัดทารายงานและ
ความเห็นในการเสนอ
แผนบาบัดฟืน้ ฟูฯ ยัง
ไม่สอดคล้องกับแนว
ทางการวินิจฉัยกาหนด
แผนการฟื้นฟูฯของ
คณะอนุกรรมการ อัน
เนื่องมาจากข้อจากัด
ในเรื่องสถานที่บาบัด
ฟื้นฟูฯ

- การกาหนดหลักเกณฑ์
ในการเสนอความเห็น
เกี่ยวกับแผนการบาบัด
ฟื้นฟูฯและมีกระบวนการ
ตรวจกลั่นกรองการ
เสนอรายงาน/ความเห็น
ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาต่อไป

- กาหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ ของการ
ปฏิบัติงาน เรื่องการ
สอดคล้องของการเสนอ
ความเห็นกับคาวินจิ ฉัย
ของคณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด

- การมีข้อจากัดใน
เรื่องสถานที่บาบัด
ฟื้นฟูไม่เพียงพอ ส่งผล
ให้แผนการบาบัดฟื้นฟู
ฯ ไม่เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ ส่งผล
ให้มีการหวนกลับไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือทาผิดในลักษณะ
อื่นอีกได้

- หน่วยงานระดับนโยบาย
ประกาศจัดตั้งสถานที่บาบัด
ฟื้นฟูฯให้เพิ่มมากขึ้น โดย
อาศัยหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่มีศักยภาพ
และความสามารถในการ
แก้ไขบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 41 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานควบคุมและสอดส่อง
เพื่อช่วยเหลือ แนะนาตักเตือน ให้ผู้ถูกคุม
ความประพฤติ ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข และลดการกระทาผิดซ้า

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ผู้กระทาความผิด ไม่
ปฏิบัติตามคาสัง่ ศาล
หรือข้อกาหนดเงื่อนไข
ของศาลดังนี้
1.ไม่มารับทราบเงื่อนไข
ของศาลหรือมาร่วม
วางแผนในการแก้ไขฟื้นฟู
2. ไม่มารายงานตัวต่อ
พนักงานคุมประพฤติ
3.ไม่ทางานบริการสังคม
หรือสาธารณประโยชน์ตาม
คาสัง่ ศาล
4.ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนการแก้ไขฟืน้ ฟู

- ประชุมพนักงานคุม
ประพฤติในสายงาน
ควบคุมสอดส่อง เพื่อให้
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุม
ประพฤติ พ.ศ.2559
อย่างเคร่งครัด
- กาชับให้นาหลักและ
วิธีการปฏิบัติงานตาม
หนังสือเวียนของสานัก
พัฒนาการคุมประพฤติ
ที่ว่าด้วยงานสอดส่อง
- หลังจากผู้กระทา
ความผิดมารับทราบ
ข้อกาหนดเงื่อนไขแล้ว
ควรมีการปฐมนิเทศให้
เกิดความเข้าใจถึงผล
ของการปฏิบัติและไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขศาล
ต่อการดาเนินชีวิต

- พนักงานคุมประพฤติ
สามารถวางแผนการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ชัดเจน
- พนักงานคุมประพฤติ
ได้นาหลักวิชามาใช้กับ
ผู้กระทาผิดได้อย่างมือ
อาชีพ
- ผู้ถูกคุมความประพฤติ
สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขหรือคาสั่งของ
ศาลและสามารถพ้นการ
คุมความประพฤติด้วยดี

- ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติหรือ
ข้อกาหนดของศาล
เนื่องจากส่วนใหญ่
ผู้กระทาความผิดมี
อาชีพเกษตรกรรม
หลังหมดฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว ต้องอพยพถิ่น
ฐานประกอบอาชีพ
รับจ้างยังต่างจังหวัด

- การปฐมนิเทศจะต้อง
กาชับให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
โดยเคร่งครัด
- พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องนาหลักวิชาชีพมาใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยนา
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ควบคุมและสอดส่องตาม
ระเบียบกระทรวงยุติธรรม
และ พรบ.คุมประพฤติ พ.ศ.
2559 มาใช้
- มีการบูรณาการทางานกับ
ภาครัฐและเอกชน (ภาคี
เครือข่ายและอาสาสมัคร)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 42 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด สามารถปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการจนเป็นที่พอใจ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-ผู้เข้ารับการฟื้นฟูไม่
ปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
คณะอนุกรรมการ ตาม
พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดและ
ระเบียบคณะอนุกรรมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ดังนี้
1. ผู้ประกันไม่นาตัวผู้
เข้ารับการฟื้นฟูมาฟัง
คาวินิจฉัย
2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
ไม่เข้ารับการบาบัด
แบบควบคุมตัวและ
แบบไม่ควบคุมตัว
3. การส่งตัวเข้ารับ
การบาบัดในค่ายบาบัด

- ประชุมพนักงานคุม
ประพฤติผู้รับผิดชอบงาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด พ.ศ.2545 ดังนี้
1.ประสานกับงานเลขาฯ
ก่อนมีการอ่านคาวินิจฉัย โดย
ขอดูตารางนัดฟังคาวินิจฉัยใน
แต่ละวันและให้มีการ
โทรศัพท์ติดตามก่อนถึงวันนัด
2.ก่อนการอ่านคาวินิจฉัย
ควรตรวจสอบรายชื่อว่าตรง
กับบัตรประจาตัวประชาชน
หรือไม่
- พนักงานคุมประพฤติจะต้อง
มีการปฐมนิเทศถึงผลดีผลเสีย
ในกรณีปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ตามคาวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการถึงวิถีการ
ดาเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน
- ในการส่งตัวผู้เข้ารับการ
บาบัดแบบควบคุมตัวก่อนขึ้น
รถยนต์ จะต้องมีการ
ตรวจเช็คบุคคลและหาสิ่งผิด
กฎหมาย เพื่อปูองกันการ
หลบหนี หรือนาสิ่งผิด
กฎหมายเข้าในค่ายบาบัด
- จัดให้มีพนักงานคุมประพฤติ
ควบคุมดูแลจนกระทั่งถึงสถานที่
รับเข้าบาบัด

- พนักงานคุมประพฤติ
สามารถมีการวาง
แผนการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ
- ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะอนุกรรมการฯ
และพรบ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด จนเป็นที่พอใจของ
คณะอนุกรรมการ
- ในการส่งตัว ไม่เกิด
เหตุหลบหนีและ
พนักงานคุมประพฤติ
สามารถนาผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯถึงสถานที่ฟนื้ ฟู
โดยปลอดภัย
- ผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่เข้า
รับการบาบัดที่
โรงพยาบาลสามารถ
ปฏิบัติตามคาแนะนา
ของแพทย์และไม่ปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขการฟื้นฟูฯ

- ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯไม่
เข้ารับการฟื้นฟูตาม
แผนการฟื้นฟูที่
คณะอนุกรรมการ
กาหนด
- ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติดถูกจับกุมใหม่ใน
ระหว่างการฟื้นฟู
- สถานทีบ่ าบัดแบบ
ควบคุมตัวมีไม่เพียงพอ
ต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟู
ทาให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
ที่คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย ให้เข้า
โปรแกรมควบคุมตัวไม่
เกิดความเกรงกลัวหรือ
เข็ดหลาบ

- การปฐมนิเทศจะต้องมี
ผู้ปกครองในกรณีประกันตัว
ร่วมรับฟัง เพื่อจะได้ชว่ ย
กาชับให้ผู้เข้ารับการฟืน้ ฟู
ปฏิบัติ
- มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานราชการและ
ภาคเอกชนในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- พนักงานคุมประพฤติ
จะต้องออกสอดส่องตาม
ความจาเป็น เพื่อเป็นการ
กาชับผู้เข้ารับการฟื้นฟูแบบ
ไม่ควบคุมตัวให้สามารถ
ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยโดย
เคร่งครัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 43 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการดาเนินการรับตัวผู้ต้องขัง
เพื่อให้มีการกาหนดแนวทางการควบคุม
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เหมาะสม เกิดประสิทธิผลต่อ
การดาเนินงานของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบคอบเพียงพอใน
การดาเนินการตาม
ระเบียบ

- เผยแพร่กฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่
และผู้ต้องขังทราบ
- มีมาตรการหรือบทลงโทษ
ที่ชัดเจนสาหรับผูไ้ ม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ
- กากับ ดูแลในกระบวนการ
รับตัวให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด
- มีแดนแรกรับ
- มีห้องแรกรับ/มีการ
ปฐมนิเทศผูต้ ้องขังเข้าใหม่
- มีมาตรการกาชับ กากับ
ดูแล ในกระบวนการรับตัว
ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครัด

- จากการดาเนินการ
เผยแพร่กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ทาให้เจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจมากขึ้นและ
ทาให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ได้อย่างถูกต้อง

- เจ้าหน้าที่บางส่วนยัง
ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ข้อบังคับ
- หมายศาลกับตัว
ผู้ต้องขังมาไม่พร้อมกันผู้ต้องขังที่ออกศาล/เข้า
ใหม่มักจะซุกซ่อนของมี
ค่าและสิ่งของต้องห้าม
เข้ามาในเรือนจา

- ดาเนินการจัดทาคู่มือ
สาหรับการปฏิบัติให้กับ
เจ้าหน้าที่
- ดาเนินการกาชับ กากับ
ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามระเบียบมากขึ้น

- ผู้ต้องขังไม่มีความวิตก
กังวล
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบอย่างได้ถูกต้อง

- ผู้ต้องขังเข้าใหม่อาจ
ซุกซ่อนสิ่งของต้องห้าม
(ยาบ้าโทรศัพท์มือถือ)
เข้ามาในเรือนจา
- หมายศาลกับตัว
ผู้ต้องขังมาไม่พร้อมกัน

- ดาเนินการจัดทาคู่มือสาหรับ
การปฏิบัติให้เจ้าหน้าที
- ดาเนินการกาชับ กากับดูแล
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบมากขึ้น

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- จากการดาเนินการ
เผยแพร่กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ทาให้เจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจมากขึ้นและ
ทาให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ได้อย่างถูกต้อง

- เจ้าหน้าที่บางส่วนยัง -ดาเนินการกาชับ กากับ
ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ
ระเบียบมากขึ้น
- ไม่ตรวจสอบหมายศาล
ให้รอบคอบ เพียงพอ
เนื่องจากผู้ต้องขังบาง
รายอาจมีหลายคดี แต่
หมายศาลในทะเบียน
ประวัติ (รท.101) มีไม่
ครบทุกคดี จึงปล่อยตัว
โดยไม่ทราบว่ามีคดีต้อง
ควบคุมตัวค้างอยู่

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

ผู้ต้องขังเข้าใหม่ยังไม่
ทราบระเบียบปฏิบตั ิ

ด้านการดาเนินการปล่อยตัวผูต้ ้องขัง
เพื่อให้มีการกาหนดแนวทางการควบคุม
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เหมาะสม เกิดประสิทธิผลต่อ
การดาเนินงานของหน่วยงานโดยเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบคอบ ระมัดระวัง
ในการปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กาหนด

- เผยแพร่กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
ให้เจ้าหน้าที่และ
ผู้ต้องขังทราบ
- มีมาตรการหรือ
บทลงโทษทีช่ ัดเจน
สาหรับผูไ้ ม่ปฏิบตั ิตาม
กฎ ระเบียบ
- กากับ ดูแลในกระบวนการ
ปล่อยตัวให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 44 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการดาเนินการจาแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง
เพื่อให้มีกระบวนการในการดาเนินงาน
จาแนกลักษณะผู้ต้องขังที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
ด้านการดาเนินการควบคุมผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจา
เพื่อให้เรือนจาสามารถปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุมให้มีความสอดคล้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมิให้ผู้ต้องขังหลบหนี

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

-เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
จาแนกฯไม่ครอบคลุม
และไม่เป็นปัจจุบัน

- มีมาตรการในการ
กาชับ กากับดูแลในการ
ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

ผู้ต้องขังมีความวิตก
กังวลในด้านต่างๆ
ซึ่งอาจส่งผลให้ทาร้าย
ตนเอง หรือพยายาม
หลบหนี เป็นต้น

- จากการดาเนินการ
เผยแพร่กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ทาให้เจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจมากขึ้นและ
ทาให้จ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ได้อย่างถูกต้อง
-ผู้ต้องขังไม่กระทาผิด
วินัยภายในเรือนจา

- มีการปฐมนิเทศ
ผู้ต้องขังเข้าใหม่
- ฝึกระเบียบ วินัยให้กับ
ผู้ต้องขังและแนะนาการ
ใช้ชีวิตในเรือนจารวมทัง้
สถานที่
- ฝึกผู้ต้องขังออกกาลังกาย
- มีคู่มือให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
- จาแนกผู้ต้องขังเข้าฝึก
วิชาชีพกับฝุายฝึกวิชาชีพ
- มีรถยนต์รับ-ส่ง
- ไม่มีผู้ต้องขังแหกหัก
ผู้ต้องขังไปศาล
หลบหนีระหว่างไป-กลับ
- ตารวจมารับตัวผู้ต้อง ศาลฯ
ไปศาลฯ-กลับจากศาลฯ

ด้ า นการด าเนิ น การควบคุ ม ผู้ ต้ อ งขั ง ผู้ต้องขังมีโอกาส
ไปศาล
ลักลอบนาสิ่งของ
เพื่อให้เรือนจา สามารถปฏิบัติงานด้าน
ต้องห้ามเข้าสู่เรือนจา
ดาเนินการควบคุมผู้ต้องขังไปศาล อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการดาเนินการควบคุมผู้ต้องขังออก
ทางานภายนอกเรือนจา
เพื่อปูองกันผู้ต้องขังหลบหนีภายนอก
เรือนจา

ผู้ต้องขังมีโอกาส
ลักลอบนาสิ่งของ
ต้องห้ามเข้าสู่เรือนจา

- ดาเนินการตาม
ระเบียบข้อบังคับ อย่าง
เคร่งครัด
- มีคาสั่งการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจนตามระเบียบ

- เจ้าหน้าทีป่ ฺฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ผู้ต้องขังปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับได้
อย่างถูกต้อง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
เพียงพอ ในการปฏิบัติ อบรมฯ เพิ่มเติม
ตามระบบการจาแนก
แบบใหม่ จึงทาให้
ขาดประสิทธิผลใน
ดาเนินการ
- ผู้ต้องขังหลบหนีกอง
งาน
- ผู้ต้องขังค่อนข้างมี
งานให้ทาน้อย
(แรงงานรับจ้าง) ทาให้
ว่างงานและอาจหลบหนี
กองงานตัวเองได้

- ให้เจ้าหน้าที่ประจากอง
งานควบคุมอย่างเคร่งครัด
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมอย่างเคร่งครัด

- ผู้ต้องขังแอบซุกซ่อน - ประสานความร่วมมือกับ
สิ่งของต้องห้าม เข้ามา เจ้าพนักงานตารวจ
ในเรือนจา
ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ
- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมอย่างเคร่งครัด และ
มีการตรวจค้นอย่างละเอียด
- การลักลอบนาสิ่งของ - ทาการตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง
ต้องห้ามเข้ามาภายใน อย่างละเอียดทั้งก่อนและ
เรือนจา
หลังการออกทางาน
- อันตรายจากการ
- หมั่นตรวจสอบสภาพของ
เดินทางและความ
ยานพาหนะและใช้ความ
พร้อมของยานพาหนะ ระมัดระวังเป็นอย่างมาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 45 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการดาเนินการควบคุมผู้ต้องขังไป
ผู้ต้องขังมีโอกาส
โรงพยาบาลหรือรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล ลักลอบนาสิ่งของ
เพื่อให้เรือนจา มีการวางแผนเกีย่ วกับการ ต้องห้ามเข้าสู่เรือนจา
ควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ด้ า นการด าเนิ น การเลื่ อ นและลดชั้ น
ผู้ต้องขัง
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเลื่อน - ลด
ชั้น นักโทษเด็ดขาดมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ที่ ว างไว้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง

-เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความเข้าใจด้านการ
เลื่อนและลดชั้น
ผู้ต้องขังไม่ครอบคลุม
และไม่เป็นปัจจุบัน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

-ใช้เจ้าหน้าที่จานวน ๒
คน ต่อ ผู้ต้องขัง ๑ คน
-จาเครื่องพันธนาการ
ระหว่างไปโรงพยาบาล
ภายนอก

-ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนี

- มีมาตรการในการ
กาชับ กากับดูแลในการ
ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

- จากการดาเนินการ
เผยแพร่กฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ทาให้เจ้าหน้าที่มี
ความเข้าใจมากขึ้นและ
ทาให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
ได้อย่างถูกต้อง
- ผู้ต้องขังมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
- มีความสนใจ ใฝุเรียนรู้
ในสาขาอาชีพต่าง ๆ

ด้านการดาเนินการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังไม่พร้อมที่จะ - ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ผู้ต้องขัง
รับการพัฒนาพฤตินิสยั ให้มีรายได้ที่สามารถ
เพื่อให้กระบวนการในการแก้ไขพัฒนาพฤติ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว
นิสัยและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้ต้องขัง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการดาเนินการฝึกวิชาชีพ
เพื่อให้เรือนจามีการวางแผนเกีย่ วกับการ
ฝึกวิชาชีพ ในด้านของการจัดหา ตลอดจน
การดูแลรักษาทรัพย์สนิ ของเรือนจา ให้
เป็นไปด้วยความเหมาะสม และมีการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขาดแคลนวัตถุดบิ ที่ใช้ วางแผนการฝึกวิชาชีพ - ผู้ต้องขังตั้งใจเข้ารับ
ในการฝึกวิชาชีพ เช่น โดยใช้วัสดุที่หาได้ใน
การฝึกวิชาชีพ
ไม้เบญจพรรณ
ท้องถิ่น หรือวัสดุรไี ซเคิล
เป็นต้น

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

-ผู้ต้องขังมีโอกาส
ติดต่อบุคคลภายนอก
อาจซุกซ่อนยาเสพติด
มาทางทวารหนักหรือ
ทางช่องปากกลืนกิน
เข้าไปแล้วจึงมาถ่าย
อุจจาระออกเพื่อเอา
ยาเสพติดนัน้
- เจ้าหน้าที่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เคร่งครัดตาม
กฎ ระเบียบข้อบังคับที่
วางไว้

-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมอย่างเคร่งครัด

- ดาเนินการจัดทาคู่มือ
สาหรับการปฏิบัติให้กับ
เจ้าหน้าที่
- ดาเนินการกาชับ กากับ
ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ตามระเบียบมากขึ้น

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- ผู้ต้องขังกลัวการไม่
ยอมรับของสังคม
- การกลับไปกระทา
ผิดซ้าอีก

- นาครอบครัวเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพฤตินสิ ัย
ผู้ต้องขัง
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ที่มั่นคง

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- ผู้ต้องขังไม่นาไป
ประกอบเป็นอาชีพ
หลังพ้นโทษ

- ประสานกับหน่วยงานของ
รัฐและเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการฝึกวิชาชีพ
- มีการติดตามภายหลังจาก
พ้นโทษไปแล้ว โดยประสาน
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 46 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการดาเนินการฝึกวิชาชีพ (ต่อ)
ผู้ต้องขังไม่สนใจใน

ด้านการดาเนินการดูแลสุขภาพอนามัย
ผู้ต้องขัง
เพื่อให้มีกระบวนการในการดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ เหมาะสม
สอดคล้อง กับข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่า
สาหรับการปฏิบตั ิต่อผู้ต้องขังขององค์การ
สหประชาชาติ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ดาเนินการจัดฝึกวิชาชีพ
วิชาชีพที่เรือนจาจัดการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น
ฝึกให้
เช่นการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา
ช่างเชื่อม ช่างปูกระเบื้อง
ให้กับ ผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขังไม่สนใจใน
- ดาเนินการฝึกวิชาชีพ
วิชาชีพที่เรือนจาจัดการ หลายสาขาทั้งทางด้าน
ฝึกให้
การเกษตรและการปศุ
สัตว์

- จากการดาเนินการฝึกฯ
ทาให้ผู้ต้องขังสามารถ
นาไปประกอบอาชีพ
ภายหลังพ้นโทษได้

- ผู้ต้องขังไม่เห็น
ความสาคัญหรือมีความ
ชานาญเพียงพอที่จะ
นาไปประกอบเป็นอาชีพ
หลังพ้นโทษ
- ผู้ต้องขังไม่นาไป
ประกอบเป็นอาชีพหลัง
พ้นโทษ

- ให้เจ้าหน้าทีช่ ีให้เห็น
ประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้ได้
หลังพ้นโทษ

เรือนจาจังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย. 62

ผู้ต้องขังไม่สนใจใน
- ดาเนินการจัดฝึกวิชาชีพ
วิชาชีพที่เรือนจาจัดการ อบรมหลักสูตรระยะสั้น
ฝึกให้
เช่นการซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟูา ช่างเชื่อม
ช่างปูน ให้กับ ผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขังไม่ให้ความ
- การดาเนินการด้านการ
ร่วมมือในการ
รักษามาตรฐาน การรักษา
ดาเนินการตามแผนการ ผู้ต้องขังปุวยตามอาการ
รักษา
- การดาเนินการด้านการ
ควบคุมและปูองกันโรค

- จากการดาเนินการฝึกทา
ให้ผู้ต้องขังสามารถนาไป
อาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ
ประกอบ

ความแออัดของผู้ต้องขัง - การดาเนินงานด้านการ
ในเรือนจาเป็นอุปสรรค ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ต่อการจัดการด้าน
อย่างต่อเนื่อง
สุขาภิบาล

- ผู้ต้องขังตั้งใจเข้ารับการ
ฝึกวิชาชีพ

- ประสานกับหน่วยงานของรัฐ เรือนจาจังหวัดบุรีรมั ย์/
และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
30 ก.ย. 62
การฝึกวิชาชีพ
- มีการติดตามภายหลังจาก
พ้นโทษไปแล้ว โดยประสาน
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- ให้เจ้าหน้าที่ชีให้เห็น
เรือนจาจังหวัดบุรีรมั ย์/
ประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้ได้
30 ก.ย. 62
หลังพ้นโทษ

- ผู้ต้องขังไม่เห็น
ความสาคัญหรือมีความ
ชานาญเพียงพอที่จะ
นาไปประกอบเป็นอาชีพ
หลังพ้นโทษ
- จากการดาเนินการทาให้ -ผู้ต้องขังปุวยบางรายไม่ -ดาเนินการแจ้งนัดการตรวจ
ผู้ต้องขังปุวยได้รับการ
มารักษาตามนัด
รักษาโรคอย่างต่อเนื่องโดยมี
รักษาตามแผนการรักษา
บัตรนัด
- จากการดาเนินการ การ
-ดาเนินการวางมาตรการการ
ควบคุมและปูองกันโรค
-โรคต่างๆทีม่ าตาม
ควบคุมโรคร่วมกับงานควบคุม
ระบาดทีเ่ กิดขึ้นในเรือนจาฯ ฤดูกาลยังมีอยู่
โรค สานักงานสาธารณสุข
สามารถจัดการได้
จังหวัด โรงพยาบาลบุรรี ัมย์
- จากการดาเนินการจัด - การดูแลสุขภาพ
- ดาเนินการประสานขอความ
อบรมให้ความรู้ด้าน
อนามัยต้องมีการ
อนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้
สุขภาพอนามัยได้รับความ ส่งเสริม อบรมให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็น
ร่วมมือจากผู้ต้องขังและ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทัน ประจาอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ ทาให้ประสบ ต่อโรค
ความสาเร็จตามเปูาหมาย

เรือนจาจังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย. 62

เรือนจาจังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย. 62

- 47 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ด้านการดาเนินการเตรียมความพร้อมให้กับ
ผู้ต้องขังก่อนปล่อย
เพื่อให้เรือนจา มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผตู้ ้องขังทุกคนที่ได้รับ
การปล่อยตัว
ด้านการดาเนินการปูองกันและปราบปราม
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเรือนจา
เพื่อปูองกันมิให้มีการลักลอบนายาเสพติดเข้า
สู่เรือนจาฯ ในทุกรูปแบบ เพื่อให้เรือนจา เป็น
พื้นที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง

ความเสี่ยง
ผู้ต้องขังขาดความ
เชือ่ มั่นที่จะกลับเข้าสู่
สังคมอีกครั้ง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- จัดอบรมตามโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยโดยเชิญวิทยากร
ภายนอกจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่
ผู้ต้องขัง
มีความพยายามลักลอบ 1.งดรับพัสดุ
นายาเสพติดและ
2.งดรับของฝากจากญาติ
โทรศัพท์มือถือเข้าไปใน ผู้ต้องขัง
เรือนจาอย่างต่อเนื่อง
3.ตรวจค้นบุคคล สิ่งของ
ยานพาหนะเข้าออก
เรือนจา
4.ตรวจสอบแนวรั้วไฟฟูา
แนวกาแพงเรือนจา
5.ติดหลอดไฟฟูาแสงสว่าง
เพิ่มเติมรอบพื้นที่นอก
กาแพงเรือนจา
6.กาจัดวัชพืชออกจาก
พื้นที่เพื่อปูองกันการซุก
ซ่อนหรือเพื่อให้สามารถ
เห็นพื้นที่ได้ชัดเจน
7. จู่โจมตรวจค้นทุกวัน
“หนึ่งพัศดี หนึ่ง
เปูาหมาย”

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ผู้ต้องขังสามารถนาไปใช้ - ผู้ต้องขังบางรายไม่เห็น - ให้เจ้าหน้าทีช่ ี้ให้เห็น
ประกอบอาชีพได้หลังพ้น ความสาคัญหรือมีความ ประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้ได้
โทษ
ตัง้ ใจที่นาความรู้ที่ได้รับ หลังพ้นโทษ
ไปใช้ประโยชน์

เรือนจาจังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย. 62

1.1 ตรวจค้นผู้ต้องขังไป-กลับศาล
อย่างละเอียด
1.2 บารุงรักษาโทรทัศน์วงจรปิดทุก
จุดอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะด้านหลัง
เรือนจาฯ และเรือนพักญาติ ให้ใช้การ
ได้ตลอดเวลา
1.3 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดใน
ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสงสัย
1.4 ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังก่อน
ออกไปศาลและตรวจซ้าเมื่อกลับมา
จากศาล หากผลการตรวจพบสาร
เสพติด ให้รายงานศาลทราบ เพื่อ
ปูองกันการเสพยาเสพติดระหว่างการ
ควบคุมที่ศาล
1.5 ประสานงานกับหน่วยงาน ปปส.
จังหวัดและภาค 4 ด้านการข่าวอย่าง
สม่าเสมอ
1.6 จู่โจมตรวจค้นอย่างเข้มข้น
สม่าเสมอทุกจุด
1.7 กาหนดมาตรการตรวจค้นตัว
เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกก่อนเข้า
ไปภายในเรือนจาอย่างเคร่งครัด
1.8 กาชับเวรรักษาการณ์ให้ตรวจ
ความเรียบร้อยรอบแนวกาแพง
เรือนจาทั้งภายในและภายนอก ก่อน
นาผู้ต้องขังลงจากเรือนนอน
1.9 ผู้บัญชาการฯ สอดส่องและส่ง
รายงานพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กรม
ราชทัณฑ์ทราบในทางลับ

เรือนจาจังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย. 62

- จากการดาเนินการ
ดังกล่าวสามารถปูองกัน
การลักลอบนายาเสพติด
และโทรศัพท์มือถือเข้าไป
ในเรือนจาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.ผู้ต้องขังและญาติ มี
ความพยายามในการ
ลักลอบนา ยาเสพติด/
โทรศัพท์มือถือ เข้าสู่
เรือนจา ในรูปแบบและ
วิธีการต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา
2.เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ
ขาดจิตสานึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่

- 48 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ
เพื่อให้มีการกาหนดแนวทางการควบคุม
และปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เหมาะสม เกิดประสิทธิผลต่อ
การดาเนินงาน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ยังไม่เข้าใจกฎหมาย
ระเบียบฯ ใหม่ ที่
ชัดเจน เพียงพอ

- ดาเนินการแจ้งข้อ
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับให้ทราบ ทุก
คน
- ให้ทุกคนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด

- เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
- กฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ มีการ
แก้ไขปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- พยายามติดตามข่าวสาร
หรือข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้รู้ทันกฎหมาย
ระเบียบและข้องบังคับที่มี
การแก้ไข
- กาชับ กากับ ดูแล การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ให้
ถูกต้อง
ด้านการจัดเก็บข้อมูลผูต้ ้องขัง
-ขอมูลผู้ต้องขัง
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน ญาติและผู้ต้องขังได้รบั
-ผู้ต้องขังอาจมีชื่อและ -ให้เจ้าหน้าที่ธุรการประจา
เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผู้ต้องขัง รายบุคคลยังไม่
การควบคุม
การบริการที่สะดวด
นามสกุลเดียวกัน
ฝุายควบคุมฯควบคุมดูแล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็น
ครอบคลุมทุกด้าน
กรวดเร็วและพึ่งพอใจใน
อย่างเคร่งครัด
ประโยชน์ต่อการบริหารและจัดการ
การบริการด้วยระบบ
-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้ต้องขัง
คอมพิวเตอร์
ควบคุมอย่างเคร่งครัด
ผู้ต้องขังย้ายเรือนจา
มีความพยายามในการ -ใช้เจ้าหน้าที่ในการ
-ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนีใน ญาติผู้ต้องขังอาจรู้
-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เรือนจา สามารถปฏิบัติงานด้านการ หลบหนี
ควบคุมผู้ต้องขังระหว่าง ระหว่างขนย้ายไป
ความลับของทาง
ควบคุมอย่างเคร่งครัด(ชุด
ย้ายผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ขนย้ายไปเรือนจาอื่น
เรือนจาอื่น
ราชการได้ ในระหว่าง ปฏิบัติการพิเศษ)ของ
ประสิทธิผล
ตามระเบียบกรม
ขนย้ายไปเรือนจาอื่น เรือนจา
ราชทัณฑ์
-ใช้รถยนต์ของทาง
ราชการที่มีความมัน่ คง
แข็งแรงตามระเบียบ
กรมฯในการขนย้าย
-เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธปืนใน
การควบคุม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62
เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 49 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการควบคุมผู้ต้องขังที่ เรือนจา
มีความพยายามในการ
ชั่วคราว
หลบหนี
เพื่อให้การควบคุมผู้ต้องขังที่เรือนจา
ชั่วคราว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ด้านการให้การศึกษาและพัฒนาจิตใจ
เพื่อพัฒนาระบบงานการศึกษาและพัฒนา
จิตใจผู้ต้องขังให้บรรลุเปูาหมายตาม
นโยบายกรมราชทัณฑ์

พื้นที่จัดการไม่
เพียงพอเนื่องจาก
ปัจจัยความแออัดของ
ผู้ต้องขัง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ดาเนินการแจ้งข้อ
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับให้เจ้าหน้าที่
และผู้ต้องขังทราบโดย
ละเอียด
- ดาเนินการลงโทษ
ผู้ต้องขังที่กระทาผิดให้
เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับให้
ถูกต้อง

- ไม่มีผู้ต้องขังหลบหนี
ทั้งภายนอกและภายใน
ของเรือนจาชั่วคราวบ้าน
สง่างามแต่อย่างใด

- การลักลอบการ
กระทาผิดของผู้ต้องขัง
เช่น การลักลอบนา
สิ่งของต้องห้ามเข้ามา
ภายในเรือนจาชั่วคราว

- ดาเนินการจูโ่ จม ตรวจค้น
อย่างสม่าเสมอ
- สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด
- จัดทาคู่มือการควบคุม
ผู้ต้องขังในเรือนจาชั่วคราว
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

- จัดให้มีการเรียนการ
สอนระดับประถม มัธยม
และสายอาชีพ ปวช.
ปวส. โดยได้รับการ
สนับสนุนจากวิทยาลัย
การอาชีพ กศน. และมี
อาจารย์จากภายนอกเข้า
มาสอนและจัดอบรม
ธรรมโครงการเรือนจา
เรือนธรรม โดยมีการฟัง
เทศน์และปฏิบัติธรรม
โดยพระภิกษุจาก
ภายนอกเข้ามาให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง

- ผู้ต้องขังสามารถนา
ความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
หลังจากพ้นโทษ

- ผู้ต้องขังแออัด เกิน - จัดระบบหมุนเวียนการใช้
ความจุ จึงไม่สามารถ อาคารสถานที่
จัดการศึกษาได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 50 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ฝุายพัฒนายุทธศาสตร์
 โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ด้านอาชีพ
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือประชาชนวัยแรงงาน
ผู้ว่างงานผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้ที่
ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพจากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ ให้ได้มีงานทาเป็นการ
ชั่วคราวด้วยการจ้างงานให้ทางานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์ เพื่อให้มี
รายได้ในการดารงชีพทั้งต่อตนเอง และ
ครอบครัวเป็นการ ชั่วคราว และสามารถ
ฝึกพัฒนาทักษะฝีมือและพัฒนาศักยภาพ
ในสาขาอาชีพต่างๆ เป็นการสร้างโอกาส
และเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

๑. การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่โครงการฯ
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับ และ
กฎหมายต่างๆ
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ไม่ได้เข้า
ร่วมฝึกอบรมจริง หรือ
เข้าร่วมอบรมไม่ครบ
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
๓.ขาดการติดตามและ
ประเมินผลผู้เข้าร่วม
โครงการภายหลัง
สิ้นสุดการร่วม
โครงการฯ

- ประชุมเจ้าหน้าที่
สานักงานแรงงาน
จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัตงิ านโครงการฯ
และมอบหมายให้ศึกษา
ระเบียบและปฏิบัตติ าม
คู่มือการดาเนินงานอย่าง
เคร่งครัด
- จัดทาแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
ดาเนินงานโครงการฯ
โดยให้มีหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของชื่อสกุล เลขบัตร
ประจาตัวประชาชนของ
ผู้เข้ารับการฝึก
ตรวจสอบการลงลายมือ
ชื่อ หรือรอยประทับ
นิ้วหัวแม่มือของผู้เข้ารับ
การฝึกอาชีพในแต่ละวัน
การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นต้น
- มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ

จากการประเมินผลการ
ควบคุม พบว่า กิจกรรม
การควบคุมที่กาหนดไว้มี
การปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ แต่ยัง
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

จากการควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจาก
1. มีการโยกย้าย
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน
ทาให้การปฏิบัติงาน
โครงการฯไม่ต่อเนื่อง
๒. เปิดฝึกอบรมพร้อม
กันหลายรุ่น เจ้าหน้าที่
มีน้อย ทาให้การดูแล
ไม่ทั่วถึง

1.1 พัฒนาทีมงาน โดยใช้
การหมุนเวียนงาน
1.2 มอบหมายให้
อาสาสมัครแรงงานในพืน้ ที่
เป็นผู้ประสานงานในการ
ฝึกอบรมฯ
1.3 มอบหมายให้
อาสาสมัครแรงงานในพืน้ ที่
ติดตามและรายงานหลังจาก
สิ้นสุดโครงการ

สานักงานแรงงาน
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย 62

- 51 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

งานควบคุมการทางานของคนต่างด้าว
- การออกใบอนุญาตทางาน ต่ออายุ
ใบอนุญาตทางาน ตามพระราชกาหนดการ
บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๖๑
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ประกาศ ที่ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงให้เป็น
ปัจจุบันและทันสมัย

๑.เจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับพระราช
กาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.เจ้าหน้าที่อาจจะ
ทุจริตเรียกรับ
ผลประโยชน์
๓. ผู้รับบริการไม่ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว

งานจัดหางานไปทางานต่างประเทศ
- การแจ้งการเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ด้วยตนเองตาม ม.๔๘
- การแจ้งการเดินทางกลับไปทางาน
ต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับ
ประเทศไทยชั่วคราว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาตเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ปูองกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

ผู้ใช้บริการไม่ได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

หัวหน้าส่วนราชการ
การควบคุมที่มี อยู่อาจ
ตรวจสอบควบคุม ดูแล
ไม่เพียงพอ เนื่องจากขาด
ทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไป การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ประกาศที่ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งขอให้กรม
จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เชีย่ วชาญข้อกฎหมาย

๑.เจ้าหน้าที่และ
ผู้รับบริการยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับพระราช
กาหนดการบริหาร
จัดการการทางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เจ้าหน้าที่อาจจะ
ทุจริตเรียกรับ
ผลประโยชน์
๓. ผู้รับบริการไม่ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ให้ละเอียดทุกขั้นตอน โดย
ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่ม
งาน และหัวหน้าส่วนราชการ
2. ประชาสัมพันธ์ เอกสาร
แผ่นพับให้นายจ้างทราบถึง
หลักเกณฑ์วิธีการตาม
กฎหมาย
3. ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
อานวยความสะดวกอย่าง
เคร่งครัด
๔.ประสาน กรมฯ จัดฝึกอบรม
ข้อกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่
เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญมาก
ขึ้น

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดบุรีรมั ย์/
๓๐ ก.ย. ๖๒

๑. จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๒. กาหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จตาม พ.ร.บ.อานวย
ความสะดวก
๓. พิจารณาขออนุมัติ
อนุญาต ๒ ขั้นตอน โดย
ผ่านหัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่มงาน
๔. ตั้งกล่องรับความ
คิดเห็น
๕.จัดทาแบบสอบถาม
แบบสอบถามวัดความพึง
พอใจ

การอนุมัติ อนุญาต
ไม่เป็นไปตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย อาจมีการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์
และผู้ใช้บริการไม่ได้รับ
ความสะดวก

๑. หัวหน้าส่วนราชการควบคุม
ดูแล อย่างใกล้ชิด
2. กาชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบตั ิ
ตามประกาศกาหนดระยะเวลา
แล้วเสร็จของงานโดยเคร่งครัด
และสรุปผลการให้บริการในเรื่อง
ระยะเวลาของแต่ละบุคคล
3. สรุปแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไข
ปัญหาระหว่างเจ้าหน้าที/่
หัวหน้างาน และจัดทา
กรณีศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
ทุกกรณี
๔. สร้างบุคลากรเสริม/ทดแทน

สานักงานจัดหางาน
จังหวัดบุรีรมั ย์/
๓๐ ก.ย.๖๒

๑. ไม่มีเรื่องร้องเรียนว่า
เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์
๒.เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
พูดไม่สภุ าพ ๑ เรื่อง
๓.ประเมินแบบสอบถาม
ผู้ใช้บริการพึงพอใจร้อยละ
๙๒.๙๘

- 52 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานแผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์การควบคุม
เพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเปูาหมายของ
หน่วยงาน จังหวัด สานักงานประกันสังคม
และกระทรวงแรงงาน

งานประชาสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การควบคุม
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย และเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- การดาเนินงาน
โครงการยังไม่เป็นไป
ตามแผน
ปฏิบัติราชการ ที่
กาหนดไว้เนื่องจาก
การปรับเปลี่ยน
นโยบายของสานักงาน
ประกันสังคม รวมทัง้
ข้อจากัด
ด้านอัตรากาลัง

-จัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการและวางแผน
ติดตาม ประเมินผลการ
แผนงานโครงการราย
เดือน รายไตรมาส
และรายปี

- ยังไม่สามารถ
-จัดทาปฏิทินการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์งาน
สร้างการรับรู้ให้ทั่วถึง ประกันสังคม
กลุ่มเปูาหมาย ทั้งที่เป็น
ผู้ประกันตน สถาน
ประกอบการ นายจ้าง
และลูกจ้าง รวมไปถึงผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมี
จานวนมากขึ้น ตาม
นโยบายที่ขยายความ
คุ้มครองแรงงานนอก
ระบบและอาชีพอิสระ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน
-นาผลการดาเนินงาน
เสนอให้การประชุม
ประชุมประจาเดือน
ทุกเดือน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่
- การดาเนินงานบาง
โครงการยังไม่เป็นไป
ตามแผน
ปฏิบัติราชการ ที่
กาหนดไว้เนื่องจาก
การปรับเปลี่ยน
นโยบายของสานักงาน
ประกันสังคม รวมทัง้
ข้อจากัด
ด้านอัตรากาลัง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการ
ทบทวนและปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณประจาปี
เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- มีการระบุลักษณะ ปริมาณ
งานประมาณการวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งระยะเวลา
ที่คาดว่าจะต้องใช้ในการ
ดาเนินงานของแต่ละกลุ่ม
งาน/ฝุาย/ ส่วนงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหาร
เงินงบประมาณให้เพียงพอ
รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น
-ติดตาม การดาเนินงาน - ยังไม่สามารถ
- ติดตามผลการ
ให้ตรงตามกาหนดให้
ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินและประเมินผล สร้างการรับรู้ให้ทั่วถึง - พัฒนารูปแบบและเพิ่ม
การรับรู้งาน
กลุ่มเปูาหมาย ทั้งที่เป็น ช่องทางการประชาสัมพันธ์
ประกันสังคมผ่าน
ผู้ประกันตน สถาน
และการขยายเครือข่าย
กระบวนการสารวจ
ประกอบการ นายจ้าง อาสาสมัครแรงงาน และ
ความพึงพอใจของ
และลูกจ้าง รวมไปถึงผู้ เครือข่ายชุมชน
ผู้รับบริการ
มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมี
จานวนมากขึ้น ตาม
นโยบายที่ขยายความ
คุ้มครองแรงงานนอก
ระบบและอาชีพอิสระ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 53 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ส่วนงานเงินสมทบและการตรวจสอบ
งานเงินสมทบ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
เพื่อให้การรับขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง
และผู้ประกันตนเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
กฎหมายกาหนด

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- การขาดอัตรากาลัง
เนื่องจากมีขยาย
สานักงานสาขาแต่ไม่มี
การเพิ่มกรอบ
อัตรากาลัง
- สถานประกอบการ
ในข่ายให้ความ
คุ้มครองหลีกเลี่ยง
ไม่ขึ้นทะเบียนกองทุน
ประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน
- สถานประกอบการไม่
รู้กฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้อง

-การจัดแผนรณรงค์การ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการและการ
ออกให้ความรู้
ผู้ประกันตน

-ติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการต่าง ๆ

- การขาดอัตรากาลัง
เนื่องจากมีขยาย
สานักงานสาขาแต่ไม่มี
การเพิ่มกรอบ
อัตรากาลัง
- สถานประกอบการ
ในข่ายให้ความ
คุ้มครองหลีกเลี่ยง
ไม่ขึ้นทะเบียนกองทุน
ประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน
- สถานประกอบการ
ไม่รู้กฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่ถูกต้อง

- จัดทาโครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรฯ
- จัดทาเอกสารเพื่อใช้
ประกอบการปฏิบัตงิ าน
- การจัดประชุมชี้แจงให้
ความรู้ ผู้ประกอบการ
นายจ้าง ผูป้ ระกันตน
ลูกจ้าง ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการขยายความ
คุ้มครองแก่ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40
- โครงการเตรียมความ
พร้อมนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
- การเพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาน
ประกันสังคมมากขึ้น เช่น
รายการวิทยุ
สื่อสังคมออนไลน์
สื่อดิจิทัล
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบันทึกข้อมูล
ประกันสังคมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
การชาระเงินสมทบผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(E
payment) และผ่านหน่วย
บริการต่าง ๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 54 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์
- งานประสานการแพทย์
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสารสนเทศจะช่วยให้
การดาเนินงานบรรลุตามเปูาประสงค์ที่
กาหนด
- งานทะเบียน
วัตถุประสงค์ของการควบคุม
เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทะเบียนนายจ้าง
ผู้ประกันตนลูกจ้าง เป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย
- งานการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์การควบคุม
เพื่อให้มั่นใจว่า การรับจ่ายเงิน สดเงิ นฝาก
ธนาคารเงินทดรองเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบี ย บที่ ก าหนดบั น ทึ ก บั ญ ชี ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานมีการ
โยกย้าย ทาให้ขาด
ความต่อเนื่องของ
ผู้ดูแลระบบทีช่ านาญ
งาน
- นายจ้างแจ้งข้อมูล
การจ้างล่าช้าและไม่
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
- เจ้าหน้าทีบ่ ันทึก
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั

-การจัดแผนรณรงค์การ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการและการ
ออกให้ความรู้
ผู้ประกันตน

-ติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการต่าง ๆ

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานมีการโยกย้าย ทาให้
ขาด ความต่อเนื่องของ
ผู้ดูแลระบบที่ชานาญ
งาน
- นายจ้างแจ้งข้อมูล
การจ้างล่าช้าและไม่
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
- เจ้าหน้าทีบ่ ันทึก
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั

- การใช้บริการรับ
ชาระเงินสมทบของ
นายจ้าง และ
ผู้ประกันตน ใน
ระหว่างวันที่ 15 ของ
ทุกเดือนมี
ปริมาณมาก การรับ
เงินอาจผิดพลาด
- ระเบียบแนวปฏิบัติมี
การปรับเปลี่ยนแก้ไข
- เอกสารประกอบการ
รับ – จ่ายเงินไม่
ครบถ้วน

-ควบคุมกากับดูแลและ
ตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบต่าง ๆ

-การติดตามประเมินผล
การดาเนินงานการเงิน
และบัญชี

-การจัดแผนรณรงค์การ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการและการ
ออกให้ความรู้
ผู้ประกันตน

-ติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการต่าง ๆ

- การใช้บริการรับ
ชาระเงินสมทบของ
นายจ้าง และ
ผู้ประกันตน ใน
ระหว่างวันที่ 15 ของ
ทุกเดือนมี
ปริมาณมาก การรับ
เงินอาจผิดพลาด
- ระเบียบแนวปฏิบัติมี
การปรับเปลี่ยนแก้ไข
- เอกสารประกอบการ
รับ – จ่ายเงินไม่
ครบถ้วน

- การจัดการความรู้ (KM) ภายใน
สานักงานเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างเจ้าหน้าที่
- การจัดประชุมชี้แจงนายจ้าง
ผู้ประกันตน และผู้เกีย่ วข้อง
- โครงการขยายเครือข่าย
ประกันสังคมมาตรา 40
- โครงการเตรียมความพร้อม
นักเรียน นักศึกษาเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
- การแบ่งแยกงานในความ
รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่แต่ละ
คนอย่างชัดเจน

- เพิ่มช่องทางการรับชาระ
เงินสมทบผ่านธนาคารใน
ความตกลงไปรษณีย,์ ร้าน
สะดวกซื้อ
- การรณรงค์ให้นายจ้าง
ชาระเงินสมทบด้วยการสัง่
จ่ายเช็คแทนเงินสด
- เพิ่ ม ระบบการตรวจสอบ
ยอดเงินและหลักฐานการรับ
เงินทุกครั้ง
- ติดตามระบบการสอบทาน
เจ้าหน้าที่จ่ายเงินอย่าง
เคร่งครัดเป็นประจา
- จัดเจ้าหน้าที่เพิ่ มในวันที่มี
การรับช าระเงิ นสมทบจาก
นายจ้างมีเป็นจานวนมาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 55 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
งานสิทธิประโยชน์
วัตถุประสงค์การควบคุม
1.เพื่อให้ผู้ประกันตน ลูกจ้างและผู้มีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมาย
2. เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยจ่าย
ประโยชน์ทดแทนและเงินทดแทนถูกต้อง
ครบถ้วน ตามข้อกาหนดกฎหมาย

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- นายจ้างผูป้ ระกันตน
ลูกจ้าง ไม่รสู้ ิทธิ
ประโยชน์พึงได้รับตาม
กฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง

-การจัดแผนรณรงค์การ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการและการ
ออกให้ความรู้
ผู้ประกันตน

-ติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการต่าง ๆ

- นายจ้างผูป้ ระกันตน
ลูกจ้าง ไม่รสู้ ิทธิ
ประโยชน์พึงได้รับตาม
กฎหมาย
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง

- เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น SSO
Connect , จดหมายข่าว
- การจัดประชุมชี้แจง
นายจ้าง ผูป้ ระกันตน และ
ผู้เกี่ยวข้อง
- โครงการขยายเครือข่าย
ประกันสังคมมาตรา 40
- โครงการเตรียมความ
พร้อมนักเรียนนักศึกษาเพื่อ
เข้าสู่ตลาดแรงงานเปิด
เว็บไซต์www.sso.go.th
โทรศัพท์สายด่วน 1506
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคในสถาน
ประกอบการ
- สนับสนุนส่งเสริม
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ศึกษาพัฒนา
ตนเองผ่านระบบe-learning
และการจัดการความรู้ (KM)
ขององค์กร
- จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน
และรวบรวมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 56 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

การติดตามผลการดาเนินงานภารกิจของ
หน่วยงาน
1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของ
กระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านอุตสาหกรรมใน
เขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2) ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล การ
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการ
จดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค
3) จัดทาแผน ส่งเสริม และพัฒนา
อุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
รวมทั้งประสานและติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนดังกล่าว
4) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาและ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมใน
เขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับ
ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุม่
จังหวัด

- เนื่องจากหน่วยงานมี
ภารกิจที่ต้องดาเนินการ
ให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามภารกิจทั้งในระดับ
กระทรวงฯ และระดับ
จังหวัด เป็นจานวนมาก
และมีเงื่อนเวลาในการ
กากับ อีกทั้งการ
มอบหมายให้ดาเนินงาน
โครงการฯ กิจกรรม
ต่างๆตามนโยบาย
กระทรวงฯ ที่มอบหมาย
มาเร่งเด่วน โดยไม่ได้
กาหนดไว้ในแผนฯ
ล่วงหน้าทาให้การ
ดาเนินงานบางเรื่องอาจ
เกิดความล่าช้า

๑. การกากับ ติดตาม และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน ใน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการติดตาม
ประเมินผล (iPlan) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ทุก
เดือน
๒. การประชุมสานักงานฯ
ประจาทุกเดือน

- มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
งานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการติดตาม
ประเมินผล (iPlan )ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นประจาทุกเดือน ผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนฯ ที่กาหนดไว้
- ทุกกลุ่มมีการรายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนฯ
และโครงการสาคัญทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย ในการประชุม
หน่วยงานเป็นประจาทุก
เดือนผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเปูาหมายที่
กาหนด ทันเวลา
- เนื่องจากมีโครงการฯ
กิจกรรมเร่งด่วนตาม
นโยบายกระทรวงฯ
มอบหมายหน่วยงาน
ดาเนินการ ซึ่งไม่ได้
กาหนดไว้ในแผนฯ
ล่วงหน้า และต้องรอความ
ชัดเจนแนวทางดาเนินงาน
อาจทาให้บางเรื่องเกิด
ความล่าช้าได้

- เนื่องจากหน่วยงานมี
ภารกิจที่ต้องดาเนินการ
ให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามภารกิจทั้งในระดับ
กระทรวงฯ และระดับ
จังหวัด เป็นจานวนมาก
มีเงื่อนเวลาในการกากับ
อีกทั้งการมอบหมายให้
ดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมต่างๆ ตาม
นโยบายกระทรวงฯ ที่
มอบหมายมาเร่งเด่วน
โดยไม่ได้กาหนดไว้ใน
แผนฯ ล่วงหน้า และ
ต้องรอความชัดเจน
แนวทางดาเนินงาน ทา
ให้การดาเนินงานบาง
เรื่องอาจเกิดความล่าช้า

๑. การกากับ ติดตาม และ
รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงาน ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศการ
ติดตามประเมินผล (iPlan)
ของกระทรวงอุตสาหกรรม
ทุกเดือน
๒. การประชุมสานักงานฯ
ประจาทุกเดือน

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรมั ย์
30 ก.ย. 62

- 57 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ยังมีพัสดุทไี่ ม่ตรงกับ
การสั่งซื้อ
- ยังมีรายการจัดหา
พัสดุในราคาแพง
เกินไป
- การจัดส่งยังล่าช้า

- กาหนดราคากลางให้
ถูกต้อง และกาหนด
Spec ให้ชัดเจน
- ดาเนินการปรับตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- มีการออกคาสั่ง
- เก็บรวบรวมเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง

- การควบคุมที่มีอยู่
- ยังมีพัสดุทไี่ ม่ตรงกับ
สามารถลดความเสี่ยงได้ การสั่งซื้อ
ในระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่ - การจัดส่งยังล่าช้า
เพียงพอ เนื่องจากยังมี
พัสดุที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการ

- กาชับให้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ลงโทษกรณีมีผู้กระทาผิด
ระเบียบ

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
บุรรี ัมย์/
30 ก.ย. 62

- ทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุและ
ครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบนั
ครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
ตามที่บนั ทึกในบัญชี

1) ลงทะเบียนเพื่อ
ควบคุมรับพัสดุ
2) เก็บรักษาพัสดุให้
ถูกต้องตามบัญชี
3) การจ่ายพัสดุ
- ตรวจสอบความถูก
ต้องใบขอเบิก
- ลงทะเบียนทุกครั้งที่
มีการจ่าย
4) ควบคุมดูแลพัสดุที่มี
อยู่ให้พร้อมใช้งานได้ตอ
ลดเวลา
- กรณีพัสดุชารุดต้อง
ซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้
โดยเร็ว

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่
เพียงพอ

- เข้ารับฟังการประชุม/
อบรม เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ทางาน
- จัดทาทะเบียนคุมพัสดุโดย
นาเทคโนโลยีมาใช้ เช่น
ตาราง excel ในการบันทึก
ข้อมูลเบิกจ่ายพัสดุ เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นปัจจุบัน

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

- รายการครุภัณฑ์
ที่มีอยู่ไม่ตรงกับ
เอกสารที่มีอยู่
- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบยังขาด
ทักษะความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องที่
รับผิดชอบ และการ
จัดทาทะเบียนคุมพัสดุ
ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน

- 58 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
การตรวจสอบพัสดุ และ
ตรวจนับพัสดุประเภทที่
คงเหลืออยู่ พร้อมทั้ง
รายงานพัสดุครุภัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่
เพียงพอ

- ไม่มีการจาหน่าย
พัสดุ/ครุภัณฑ์ที่
เสื่อมสภาพหรือหมด
ความจาเป็น ประจาปี
งบประมาณ

- กาชับ/ติดตามให้
ดาเนินการจาหน่ายพัสดุ
พัสดุ/ครุภัณฑ์ประจาปี
งบประมาณ

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- แจ้งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบทะเบียนคุม
วัสดุครุภัณฑ์ ใช้แบบ
พิมพ์ของ ทบ. ใน
การควบคุมวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ของสานักงาน

- ติดตามผลการตรวจสอบ
พัสดุประจาปี ของ สตน.
ทบ.

- การจัดทาทะเบียนคุม
วัสดุครุภัณฑ์ไม่
ใช้แบบพิมพ์ของ ทบ.ใน
การควบคุม

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ตามโครงการที่ สนง. คลัง
จว.บ.ร.และพิจารณา
เจ้าหน้าที่พัสดุย้ายหมุนเวียน
ประจา สง.สด.จว.บ.ร.หรือ
อาเภอที่ใกล้ที่สุด

สานักงานสัสดีจงั หวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
- ไม่มีการจาหน่ายพัสดุ/
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
ครุภัณฑ์ ประจาปี
วางแผนการจัดหา ควบคุมดูแล ให้มีความ
ถูกต้อง โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้อง
กับ งบประมาณและตอบสนองงานตาม
ภารกิจ ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทาทะเบียนคุม
วัสดุครุภัณฑ์ ไม่ใช้
แบบพิมพ์ของ ทบ.ใน
การควบคุม

ความเสี่ยง
- สิ่งอุปกรณ์ชารุด ไม่
สามารถหาหลักฐานการ
ได้มา จาหน่ายได้
ปัจจัยเสี่ยง
- หลักฐานการได้มาของ
สิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้
รับมา

- ประสานหน่วยเหนือตาม - ติดตามผลการตรวจ
สายการส่งกาลังบารุง ขอ บัญชีคุมพัสดุครุภณ
ั ฑ์ของ
จาหน่ายสิ่งอุปกรณ์
หน่วย
เป็นสาย ๆ
- จัดทาบัญชีคมุ สิ่ง
อุปกรณ์

ความเสีย่ ง
- ประสานหน่วยเหนือตามสาย สานักงานสัสดีจงั หวัด
- สิ่งอุปกรณ์ชารุด ไม่
การส่งกาลังบารุงและส่ง
บุรีรัมย์/
สามารถหาหลักฐานการ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
30 ก.ย. 62
ได้มา จาหน่ายได้
ปัจจัยเสี่ยง
- หลักฐานการได้มาของ
สิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่ได้
รับมาเป็นเวลานาน ไม่
ทราบแหล่งที่มา

- 59 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
- บุคลากรขาดความรู้
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
ด้านพัสดุ เนื่องจากไม่มี
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
ความรู้ ความชานาญเฉพาะ
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ ด้าน
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
- ข้อจากัดของบุคลากร มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ น้อย ทาให้การปฏิบัตงิ าน
ที่เกี่ยวข้อง
เกิดความล่าช้า
- การปฏิบัตงิ านของ
เจ้าหน้าที่ซาซ้
้ อน หลาย
ด้าน อาจเกิดข้อผิดพลาด
ได้ระดับหนึง่

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ออกคาสั่งมอบหมายงาน
ด้านการเงินและบัญชีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
- ทารายงานจัดซื้อจัดจ้างต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อขอ
อนุมัติให้ดาเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
- มีการสอบทานการ
ปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และผู้บงั คับบัญชา
ตามลาดับ
- รายงานผลการดาเนินงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ผลการประเมินการควบคุม
ภายมีความเพียงพอและ
ปฏิบัตติ ามอย่างต่อเนื่องทา
ให้งานสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์การบริหารงาน
พัสดุมีความผิดพลาดน้อยลง

- การขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัตงิ าน
อาจจะส่งผลให้การจัดซื้อ
จัดจ้างไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ

- รวบรวมจัดหา ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัตงิ านด้านการพัสดุ
- กาชับให้เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัตงิ าน
โดยยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้เกิดทักษะ
และความชานาญ
- วางแผนการปฏิบตั ิงานการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ให้รัดกุม
- การจัดหาพัสดุ ให้ดาเนินการ
ตามความจาเป็น
- ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในเรื่องที่
เกิดข้อสงสัย
-ส่งเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
งานการเงินและบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 60 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
1. ระเบียบฯ
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
กฎหมายในการ
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
ปฏิบัติงานมีจานวน
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
มาก
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ 2. มีการแก้ไข
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
กฎระเบียบใหม่
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 3. เจ้าหน้าที่มีความรู้
ที่เกี่ยวข้อง
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่เพียงพอ
4. ความไม่เสถียร
ของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. ปฏิบัติตามวิธีการและ
ขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. จัดทาคาสั่งมอบหมาย
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน
เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
4. จัดทาแผนความต้องการ
พัสดุ
5. จัดทาแผนจัดซือ้ พัสดุ
6. จัดทาทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุ
7. ตรวจรับพัสดุตาม
ระยะเวลาที่กาหนดและตาม
รายละเอียดคุณลักษณะงาน
8. มีทะเบียนคุมใบเบิกพัสดุ
9. มีการตรวจสอบ
รายละเอียดเอกสารและ
พัสดุดว้ ยความรอบคอบ
ก่อนลงนามตรวจรบทุกครั้ง

การควบคุมภายในมี
ความเพียงพอและมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่
ยังมีความเสี่ยงอยู่

1.ระเบียบฯ มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ต้องศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม
2. ความไม่เสถียรของ
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบฯ ทีน่ ามา
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ

1. ปฏิบัติตามวิธีการและ
ขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน
3. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
4. จัดทาแผนความต้องการ
พัสดุ
5. จัดทาแผนจัดซื้อพัสดุ
6. จัดทาทะเบียนคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุ
7. ตรวจรับพัสดุตามระยะเวลา
ที่กาหนดและตามรายละเอียด
คุณลักษณะงาน
8. มีทะเบียนคุมใบเบิกพัสดุ
9. มีการตรวจสอบรายละเอียด
เอกสารและพัสดุด้วยความ
รอบคอบก่อนลงนามตรวจรบ
ทุกครั้ง

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 61 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
บางรายยังขาดความรู้
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
ความเข้าใจในระเบียบ
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
1. การกาหนดราคา
ที่เกี่ยวข้อง
กลางคุณลักษณะ
เฉพาะวัสดุ/ครุภัณฑ์
โดยผู้ใช้พสั ดุ ไม่
สมบูรณ์เพียงพอ
หรือไม่สมบูรณ์
ถูกต้อง หรือไม่
เหมาะสม
2. ผู้ใช้พัสดุ กลุ่ม/
ฝุาย ไม่วางแผนในการ
จัดหาพัสดุ หรือไม่
ดาเนินการ
ตามแผน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

มีการแจ้งเวียนและชี้แจง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
ทราบโดยทั่วกัน

สามารถควบคุมความเสีย่ ง
ให้ลดลงได้ระดับหนึ่ง
เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือเวียนด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างมีออกมา
ใหม่เรื่อยๆ เจ้าหน้าที่ยัง
มีความรูไ้ ม่เพียงพอ ต้อง
ศึกษาข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน

ประชุม/ชี้แจงให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง และส่ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับระเบียบดังกล่าว

สานักงานประมงจังหวัด
บุรีรัมย์/

1. กาหนดให้มี
คณะกรรมการกาหนด
ราคากลางและทบทวน
คุณลักษณะหรือเงื่อนไข
ต่าง ๆ โดยเฉพาะงาน
จ้างเหมาก่อสร้าง/
ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง
เพื่อเป็นการปูองกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ความผิดพลาดในการ
จัดซื้อ/จ้าง
2.จัดทาแผนการ
จัดซื้อ/จัดจ้างและ
พิจารณากาหนดลาดับ
ความสาคัญในการจัดหา

กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่สามารถลด
ความเสี่ยงลงได้ในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้

คณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง/
คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือ
งานก่อสร้าง ไม่มี
ความรู้ ความชานาญ
เพียงพอ

1.ชี้แจงและทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ ระเบียบ
และกฎกระทรวง ที่
เกี่ยวข้อง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ และถือปฏิบัติ
2. ทบทวน และทาความ
เข้าใจ และชี้แจงสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ/
จัดจ้างให้กับกลุ่ม/ฝุาย ที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ

สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย. 62

30 ก.ย. 62

- 62 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
การจัดทาแผนจัดซื้อ
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
จัดจ้างพัสดุ
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เกี่ยวข้อง

- มีการปรับปรุง
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุใหม่
- ได้รับงบประมาณ
จากจังหวัด

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ติดตามวิเคราะห์
เปรียบเทียบแผนความ
ต้องการใช้พัสดุประจาปี
ของหน่วยงานฯ

การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอ

ความเสี่ยง
ที่ยงั มีอยู่

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อาจไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร เนื่องจากมี
ข้อมูลในการจัดทา
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เพียงพอ
1.มีการทบทวนบทบาท การควบคุมที่มีอยู่
1.จากัดด้วยเรื่อง
หน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถลดความเสี่ยงได้ บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่
ให้เหมาะสม
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
รับผิดชอบ
2.ปฏิบัติตามระเบียบที่ เพียงพอ
2.แผนการจัดซื้อจัด
เกี่ยวข้อง
จ้างอาจจะไม่สมบูรณ์
3.หนังสือเวียน
เท่าที่ควรเนื่องจาก
กรมบัญชีกลาง
ข้อมูลในการจัดทา
สานักงบประมาณ
แผนจัดซื้อจัดจ้างไม่
เพียงพอ

-จัดส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม
- ปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานลดลง

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

ประสานงานหรือปรึกษา
ผู้รับผิดชอบในการจัดทา
แผนเพื่อกาหนดการใช้
พัสดุให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน

สานักงานพลังงาน
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

หารือผู้รับผิดชอบเพื่อร่วม
หาทางแก้ไขการจัดลาดับ
ความสาคัญและเวลาที่ต้อง
การใช้พัสดุและดาเนินงาน
จัดทาแผนให้ชัดเจน และส่ง
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบเข้ารับ
การอบรมกับหน่วยงาน
ที่จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ทั้งองค์กรภายใน/นอก
หน่วยงาน

สานักงานพลังงาน
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

บุคลากรไม่เข้าใจแนว -จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การ
ทางการปฏิบัติงาน อบรมอย่างต่อเนื่อง
จัดซื้อจัดจ้าง
ในบางกรณี

สานักงานพาณิชย์
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 63 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
- การเบิกจ่ายพัสดุไม่
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
ถูกต้องตามระเบียบ
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
และไม่ทนั ตาม
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
กาหนดเวลา
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
ยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บันทึกข้อมูลในระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- จัดทาแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณด้านพัสดุ
- ประชุมชี้แจงการ
เบิกจ่ายงบประมาณด้าน
พัสดุ
- การควบคุม กากับ
ติดตาม โดยหนังสือ
ราชการ และการประชุม
เร่งรัด ติดตาม

- ภารกิจงานมีปริมาณ
มากทาให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ทันตาม
กาหนดเวลา
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ
และแนวทางที่เปลี่ยนไป
- บุคลากรมีการ
เปลี่ยนแปลง

- เบิกจ่ายพัสดุไม่ทัน
กาหนดเวลา
- การจัดหาพัสดุไม่
เป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้
- การจัดทาเอกสาร
เบิกจ่ายพัสดุไม่ถูกต้อง
- การจัดทาทะเบียน
พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน
- สถานที่จดั เก็บพัสดุ
ไม่เป็นระเบียบ
- มีพัสดุที่ไม่สามารถใช้
การได้จานวนมาก

เจ้าหน้าที่ศึกษาทาความ
เข้าใจการปฏิบัติงานใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
สม่าเสมอ

การควบคุมภายในที่มีอยู่
ยังไม่มีความเพียงพอ
เนื่องจากระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการ
และการปฏิบตั ิงานใน
ระบบ e-GP
เสมอ

มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบเข้ารับ สานักงานส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพียง 1 คน การอบรมอย่างสม่าเสมอ
ปกครองท้องถิ่น
ซึ่งยังไม่เพียงพอ และ
จังหวัดบุรรี ัมย์/
ต้องมีการเข้ารับการ
30 ก.ย. 62
อบรม เพื่อรับความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น

- กาหนดมาตรการควบคุม สานักงานพัฒนาชุมชน
การเบิกจ่ายพัสดุ
จังหวัดบุรีรัมย์/
- จัดทาระบบสารสนเทศ
30 ก.ย. 62
ควบคุม และติดตามการ
เบิกจ่ายพัสดุ
- สร้างแรงจูงใจในการ
พิจารณาความดีความชอบ
- ประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เจ้าหน้าที่ทุกคน
- จัดทาคู่มือ แนวทาง การ
ดาเนินงานการเบิกจ่ายพัสดุ
- จัดทากิจกรรม 5 ส.
- จัดจาหน่ายพัสดุที่ใช้การ
ไม่ได้

- 64 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
1.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
ดารงตาแหน่ง
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
เจ้าหน้าที่พสั ดุ เพื่อ
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุ
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ ครุภัณฑ์โดย ตรง
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
2.การจัดหาพัสดุไม่
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ เพียงพอกับความ
ที่เกี่ยวข้อง
ต้องการ
3.การจัดซื้อไว้ตรง
ตามความต้องการ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

1.จัดทาคาสัง่ มอบ
หมายการปฏิบัติงานใน
ฝุายให้เป็นผู้รบั
ผิดชอบงานพัสดุ
2.จัดหาพัสดุให้ได้เท่าที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
และได้จัดสรรให้ทั่วถึง
กัน
3.ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างทุก
กรณี

- ติดตามการดาเนินการ
ในระหว่างปฏิบัติงาน
โดยนา เข้าระเบียบวาระ
การจัดประชุม
ประจาเดือน
- ประเมินการควบคุม
ด้วยตนเองปีละ ๒ ครั้ง
- ประเมินโดยเจ้า
พนักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์ ปีละ ๒ ครั้ง

๑. พัสดุที่จัดหามาแล้ว
ไม่นาไปใช้ประโยชน์
หรือ ไม่ตรงตามความ
ต้องการ ทาให้เกิดการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ
ของทางราชการ
๒. ไม่มีที่เก็บพัสดุเพียง
พอทาให้ควบคุมการ
เบิก จ่ายไม่ได้
๓. มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างปีงบประมาณ
ล่าช้า
๔. การจัดหาวัสดุบาง
ชนิดไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ
๕. ไม่จัดทาบัญชีพัสดุ
ไม่งบบัญชีพัสดุส่งให้ผู้
บัง คับบัญชาตรวจสอบ
ประจาเดือน
๖. การจัดเก็บพัสดุ
ครุภัณฑ์ ไม่เป็น
ระเบียบ
ยากต่อการเบิกจ่าย
๗. ไม่สารวจพัสดุ
ครุภัณฑ์ ให้เป็น
ปัจจุบัน จึงทาให้พัสดุ
ครุภัณฑ์ ขาดไม่
เพียงพอต่อ การ
เบิกจ่าย

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

๑. ควรให้ผใู้ ช้มีสว่ นร่วมใน
สานักงานที่ดินจังหวัด
การกาหนดความต้องการโดย
บุรีรัมย์/
การสารวจหรือสอบ ถาม หรือ
30 ก.ย. 62
จัดทาโครงการแผนการ
ปฏิบัตงิ านการใช้วสั ดุ
๒. ในการกาหนดความ
ต้องการ ควรพิจารณาจาก
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ความ
ต้องการจริงจานวนที่ใช้ใน
อดีต
๓. จัดให้มีการควบคุมการ
เบิก – จ่าย คาสั่งแต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจนและ
เป็นปัจจุบนั
๔. จัดหาที่เก็บพัสดุให้เป็น
สัดส่วน
5. พัฒนาอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ

- 65 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ไม่มเี จ้าหน้าที่พัสดุ
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
โดยตรงการปฏิบัติงาน
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
กฎระเบียบอาจไม่
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
สมบูรณ์เจ้าหน้าที่ผู้ใช้
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ วัสดุไม่มีความพร้อม
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
ความเข้าใจระเบียบพัสดุ
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- การปฏิบัติตาม พรบ.

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

-จัดให้เข้าอบรมหลักสูตร
ซึ่งมีระยะสั้นกับจังหวัด
หรือศึกษาข้อมูลจาก
ระเบียบของ
กระทรวงการคลัง

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่
เพียงพอ

ไม่มเี จ้าหน้าที่พัสดุ
โดยตรง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ซึ่งมี
งานในตาแหน่งปริมาณ
มากอาจทาให้ มีการ
สับสนในกฎระเบียบ

๑. พิจารณาดาเนินการแก่
ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี
และสั่งกาชับให้ดาเนินการ
ตามคาสั่งและหนังสือสั่งการ
๒. จัดทามาตรฐานปริมาณ
การใช้พัสดุแต่ละชนิด

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- มีการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ
- กาหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯ
พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น
ระเบียบใหม่ อาจเกิด
ข้อผิดพลาด ใน
ขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน

ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมฯ และศึกษา พรบ.
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สอบถามคลังจังหวัด หรือ
กรม เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- มีการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างระเบียบ กลั่นกรอง ตามลาดับชั้น
กระทรวงการคลัง ต้องถือ ในรูปแบบของคณะกรรมการ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง
- ศึกษาคู่มือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- สอบถามผู้รู้
ผู้เชี่ยวชาญ ในการ
ปฏิบัติงาน

- 66 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
-มอบหมายเจ้าหน้าที่
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
ไม่ตรงกับความรู้
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
ความสามารถ
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ -เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
ความเข้าใจด้านพัสดุ
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ไม่ครอบคลุมและไม่
ที่เกี่ยวข้อง
เป็นปัจจุบัน
-เจ้าหน้าที่อาจหลงลืม
หรือละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่เร่งด่วน
-เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
ควบคุมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ไม่เป็น
ปัจจุบนั
- การจัดหาพัสดุยังไม่
เพียงพอกับความ
ต้องการใช้งาน
- ไม่เก็บรักษาพัสดุใน
ที่ปลอดภัย
- ไม่มีการขออนุมัติ
เบิกจ่ายพัสดุตาม
ระเบียบ
- การบารุงรักษา
พัสดุให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผมู้ ี
ความรู้ ความสามารถด้าน
พัสดุปฏิบตั ิหน้าที่งาน
พัสดุประจาสานักงานฯ
- ให้มีการทางานเป็นทีม
ที่มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือมีการ
โยกย้าย
- เจ้าหน้าที่ควรหมั่น
ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
- ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ที่มี
คุณธรรมซื่อสัตย์และ
โปร่งใส

- มีการกากับ ดูแล และ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โดยผู้บงั คับบัญชา
- เจ้าหน้าที่ต้อง
ลงทะเบียนควบคุมวัสดุ
และครุภัณฑ์ให้เป็น
ปัจจุบนั

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

- การควบคุมที่มีอยู่
- เจ้าหน้าที่มีภารกิจ
สามารถลดความเสี่ยงได้ใน หลากหลาย และ
ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่
ปัจจุบนั ต้องทางานใน
เพียงพอ
ระบบ ซึ่งอาจทาให้มี
ความเสี่ยงในการ
ทางานไม่ทันเวลา
- ยังไม่มีสถานที่จัดเก็บ
พัสดุได้อย่างปลอดภัย
- การดาเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน
กาหนด

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

-เข้าอบรม/ประชุม เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการทางาน
- จัดทาทะเบียนคุมพัสดุโดย
นาเทคโนโลยีมาปรับใช้
- กาชับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พสั ดุฯ
- มีสารวจความต้องการใช้
งานพัสดุทุกๆ 3 เดือน
- จัดทาห้องเก็บพัสดุ และ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแล
- จัดให้มีการทบทวน
แผนการบารุงรักษาพัสดุทุก
6 เดือน

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 67 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- เจ้าหน้าที่ทาการ
ตรวจสอบวัสดุทุกเดือน และ
ตรวจสอบครุภณ
ั ฑ์ ทุก 6
เดือน
- ให้มีการสอบทานจาก
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
- จัดทาแผนการปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี
- สารวจความต้องการใช้งาน
พัสดุ ก่อนดาเนินการจัดหา
พัสดุ เพื่อให้เพียงพอและตรง
กับความต้องการใช้งาน
- จัดทาแผนการจัดหา
พัสดุประจาปีของสานักงานฯ
- จัดหาตูเ้ ก็บรักษาโดยเฉพาะ
หรือเก็บรักษาในตู้ทกุ ครั้งที่
เบิกใช้งาน เช่น อาวุธปืน
- จัดทาใบเบิกและขอ
อนุญาตการเบิกจากหัวหน้า
พัสดุทุกครั้ง
- วางแผนการบารุงรักษา
พัสดุหรือสารวจพัสดุที่ชารุด
อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง เพื่อ
จะได้ซ่อมแซมอย่างสม่าเสมอ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 68 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ขาด
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
ความรู้ความเข้าใจ อัน
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
อาจทาให้ปฏิบัตไิ ม่
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ ระเบียบฯ และหนังสือ
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
สั่งการที่เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบควบคุมดูแล
ทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด
ความข้อผิดพลาด
หรือไม่ถูกต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมที่มีอยู่
อาจไม่เพียงพอเนื่องจาก
มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.
และระเบียบใหม่
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจ
ขาดความเชี่ยวชาญ

การปฏิบัติอาจไม่
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.
และระเบียบ เนื่องจาก
มีการประกาศใช้ใหม่
เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. ประสานกรมให้จัด
สานักงานจัดหางาน
ฝึกอบรมเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
จังหวัดบุรีรัมย์/
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
๓๐ ก.ย. ๖๒
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติศึกษา
ทาความเข้าใจ
พระราชบัญญัติฯ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ครุภัณฑ์เก่าที่จัดซื้อ การจัดทาทะเบียนคุม
การควบคุมพัสดุถือ
1. ครุภัณฑ์เก่าที่จัดซื้อ 1. ลงพื้นที่ทา Check List
สานักงานสาธารณสุข
ครุภณ
ั ฑ์ที่มีตัวตนอยู่จริงของ
ก่อน มีความคลาด
ตามข้อกาหนด
ปฏิบัติตามระเบียบและ ก่อน ยังคงมีความ
จังหวัดบุรีรัมย์/
แต่
ล
ะหน่
ว
ยงาน
แล้
ว
น
ามา
เคลื่อน และ/หรือไม่ ประกอบด้วย
ข้อกาหนดในระดับหนึ่ง คลาดเคลื่อน และ/
30 ก.ย. 62
ตรวจสอบกั
บ
ทะเบี
ย
นคุ
ม
ปรากฏอยู่ในทะเบียน 1. การจัดทาทะเบียนคุม ทั้งนี้ ยังคงมีบางขั้นตอน หรือไม่ปรากฏอยู่ใน
ทรัพย์สิน ทั้งครุภณ
ั ฑ์และ
คุม
วัสดุคงคลัง
ที่ยังไม่บรรลุ
ทะเบียนคุม
2.ไม่มีการบันทึก
2. การจัดทาทะเบียนคุม วัตถุประสงค์การควบคุม 2. ยังคงพบว่ามีการ ครุภณั ฑ์ต่ากว่าเกณฑ์
แต่งตั้งคณะ กรรมการ
ทะเบียนทรัพย์สินให้ ทรัพย์สิน
ภายใน
เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไป 2.
ตรวจสอบตามสภาพการณ์ที่
เป็นปัจจุบัน
ใช้ที่หน่วยงานอื่นโดย เกิดขึ้น ทั้งกรณีพัสดุสูญหาย
3. ทรัพย์สินอยู่ไม่ตรง
ไม่ได้แจ้งให้งานพัสดุ และชารุดเสื่อมสภาพ แล้วนา
กับในทะเบียนคุม
ทราบ เป็นเหตุให้
ข้อมูลที่ได้จากการสรุป ในข้อ
ทรัพย์สินไม่ตรงกับ
1. ไปปรับปรุงทะเบียนคุม
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน
3. กาชับให้ทุกหน่วยงานต้อง
แจ้งงานพัสดุทุกครั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนหรือโอนครุภัณฑ์ไปใช้
ที่หน่วยงานอื่น

- 69 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
- เนื่องจากมีการ
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
ปรับปรุงเรื่องการจัดซื้อ
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
จัดจ้าง ตามพ.ร.บ.จัดซื้อ
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
จัดจ้างและการบริหาร
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ตั้งแต่ 23 สิงหาคม
ที่เกี่ยวข้อง
2560 เจ้าหน้าที่

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

๑. การกาชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานพัสดุให้
ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม/อบรม เพื่อให้เกิด
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
ความรู้ความเข้าใจในการ
เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ความเข้าใจ อาจทาให้ จัดซื้อจัดจ้างและการ
เกิดความล่าช้า และการ บริหารพัสดุภาครัฐ จาก
ดาเนินการตาม
หน่วยงานต่างๆ
กระบวนการจัดซื้อ จัด
จ้างอาจไม่ครบถ้วน

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- การปรับโครงสร้างสานักงาน
อุตสาหกรรม มีการกาหนดให้
มีตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เจ้าพนักงานพัสดุ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง ได้เข้า
ร่วมการประชุม/อบรมเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ที่จัดโดยกระทรวงฯ
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
- เนื่องจากการปรับปรุงในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างใหม่ตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการ
ดาเนินการที่ถูกต้อง ชัดเจน ได้
มีการสอบถาม ขอคาปรึกษา
ข้อแนะนาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเช่น งานตรวจสอบ
ภายใน กองกฎหมายและมีการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาคส่วน
ต่างๆ ผ่านทาง line Group

- เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงใหม่ ในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ 23
สิงหาคม 2560
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
แนวทางการดาเนินการ
ที่ถูกต้อง ชัดเจน อาจทา
ให้เกิดความล่าช้า และ
การดาเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อ จัด
จ้างอาจไม่ครบถ้วน

๑. การกาชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานพัสดุให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม/
อบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ จาก
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการ
ประสาน สอบถาม ขอ
คาปรึกษา แนะนา และ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่าง
หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย. 62

- 70 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ต่อ)
- เพื่อให้การบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ไม่ได้จัดทาทะเบียน
ของรัฐมีประสิทธิและประสิทธิผล มีการ
พัสดุ และทะเบียน
วางแผนการจัดหา ให้มีความถูกต้อง
ประวัติการซ่อมบารุง
โปร่งใส เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
พัสดุให้เป็นปัจจุบัน
งบประมาณและตอบสนองงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
- การปรับเปลี่ยน
พระราชบัญญัติ
ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
และการบริหาร
ทรัพย์สิน ทาให้อาจ
เกิดข้อผิดพลาด

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยงั มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

ควบคุมติดตามและ
กาชับเจ้าหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบศึกษาระเบียบ
และดาเนินการตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด

ตรวจสอบเอกสาร
เกี่ยวกับทรัพย์และพัสดุ
และสังเกตพฤติกรรม
การทางานของผู้รับผิด
ชอบงาน

ยังไม่เปลี่ยนทะเบียน
คุมครุภัณฑ์ เป็น
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
และยังไม่ได้ลงรหัส
ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน

ควบคุมติดตามและกาชับ
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบศึกษา
ระเบียบและดาเนินการตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- การปรับเปลี่ยน
พระราชบัญญัติ
ระเบียบว่าด้วยการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
และการบริหาร
ทรัพย์สิน ทาให้อาจ
เกิดข้อผิดพลาด

- การจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติ
ระเบียบว่าด้วยการบริหาร
พัสดุภาครัฐและการบริหาร
ทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อศึกษา
เรียนรู้ตลอดเวลา

สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 71 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่มีอยู่
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
- การสั่งจ่ายเงิน
- มีการกากับโดย
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง บางครั้งลงลายมือซื่อ ไม่ เคร่งครัด และปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน
ตามระเบียบให้ถูกต้อง
ความเสี่ยง
- การโอนเงิน
งบประมาณ ไม่ทัน
กาหนดเวลาในการเบิก
จ่ายเงินโดยเฉพาะ
งบประมาณการเรียก
เกณฑ์
ปัจจัยเสี่ยง
งบประมาณที่จะได้รบั
โอนและงานที่จะ
ปฏิบัติอยู่ระหว่างต้น
งบประมาณของ
แต่ละงวด

- ประสานหน่วยเหนือ
ตามสายงาน
การงบประมาณ ถึง
ปัญหาข้อขัดข้อง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- การควบคุมที่มีอยู่
- การสั่งจ่ายเงิน
สามารถลดความเสี่ยงได้ใน บางครั้งลงลายมือซื่อ
ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่
ไม่ครบถ้วน
เพียงพอ

- มีการกากับโดยเคร่งครัด
และปฏิบตั ิตามระเบียบให้
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- การควบคุมที่มีอยู่
ความเสี่ยง
สามารถลดความเสี่ยงได้ใน - การโอนเงิน
ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่
งบประมาณ ไม่ทัน
เพียงพอ
กาหนดเวลาในการเบิก
จ่ายเงินโดย
เฉพาะงบประมาณการ
เรียกเกณฑ์

- ประสานหน่วยเหนือตาม
สายงานการงบประมาณ ถึง
ปัญหาข้อขัดข้อง อย่าง
ต่อเนื่อง

สานักงานสัสดีจงั หวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 72 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (ต่อ)
ความเสี่ยง
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง - การจัดทาบัญชีเกณฑ์
คงค้าง ตามผังบัญชี
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยเสี่ยง
เจ้าหน้าที่มีการย้าย
หมุนเวียนตามระยะเวลา
การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง และไม่มีความรู้
ในระบบงาน
- หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีที่เป็น
ข้าราชการ ปัจจุบันเป็น
ลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งยัง
ไม่มีความชานาญอาจทา
ให้เกิดความผิดพลาดได้
และ มีการเข้า - ออกบ่อย
ทาให้การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน/บัญชีไม่ต่อเนื่อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานสัสดีจงั หวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมตามโครงการ
ที่ สนง.คลัง จว.บ.ร.และ
รร.กง.กง.ทบ.จัด
- ประสานหน่วยเหนือ
ที่รับผิดชอบขอเปิดการ
อบรมเป็นห้วง ๆ ตาม
ปีงบประมาณ

- ติดตามผลการส่ง
รายงานการเงิน
ประจาเดือนและการ
ตรวจบัญชีของ สตน.
ทบ.

ความเสีย่ ง
- การจัดทาบัญชีเกณฑ์
คงค้าง ตามผังบัญชี
ระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจัยเสีย่ ง
- เจ้าหน้าที่มีการย้าย
หมุนเวียนตามระยะเวลา
การปฏิบัติงานไม่
ต่อเนื่อง

- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมตามโครงการที่ สนง.
คลัง จว.บ.ร.และ รร.กง.กง.
ทบ.จัดและพิจารณา
เจ้าหน้าที่การเงินย้าย
หมุนเวียนประจา สง.
สด.จว.บ.ร.หรืออาเภอที่
ใกล้ที่สุด

- ออกคาสั่งมอบหมายงาน
ด้านการเงินและบัญชีเป็น
ลายลักษณ์อักษร
- การรายงานข้อมูลการเบิก
จ่ายเงินต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ทุกสิ้นเดือน
จากรายงานการเงิน
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
สมุดคุมการจ่ายเงินทาง
KTB corporate online งบ
เทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ประเภทต่าง ๆ
- ตรวจสอบการจัดทาบัญชี

- ผลการประเมินการควบคุม
ภายมีความเพียงพอและ
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องทา
ให้งานสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์การบริหารงาน
การเงิน/บัญชีมีความ
ผิดพลาดน้อยลง

- การขาดความรู้ ขาด
ความชานาญความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานอาจจะ
ส่งผลให้การเบิกจ่ายบาง
รายการไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบ

- กาชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สานักงาน
ศึกษารายละเอียดของระเบียบที่ การท่องเที่ยวและกีฬา
เกี่ยวข้องก่อนการเบิกจ่าย
จังหวัดบุรีรัมย์/
- ปรึกษาหน่วยงาน
30 ก.ย. 62
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่เกิดข้อ
สงสัย
- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับงาน
การเงินและบัญชีอย่างต่อเนื่อง

- 73 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (ต่อ)
1. ระเบียบฯ ข้อ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
กฎหมายที
่ใช้ในการ
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง
ปฏิบัติงานมีจานวน
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
มาก
2. ระเบียบการเบิก
จ่ายเงินบางข้อไม่
ชัดเจน
3. เอกสารที่ใช้ใน
การเบิกจ่ายมีจานวน
มาก
4. เจ้าหน้าที่มีความรู้
ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับระเบียบฯ ข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินในระบบ
gfmis
6. ความไม่เสถียร
ของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

1. คาสั่งมอบหมาย
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน
2. มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน
เข้ารับการฝึกอบรบ
3. ปฏิบัติตามระเบียบ
ฯ ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการแจ้งเวียนและชี้แจง
บางรายยังขาดความรู้
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้
ความเข้าใจในระเบียบ ทราบโดยทั่วกัน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

การควบคุมภายในมี
1. เจ้าหน้าที่ขาด
1. คาสั่งมอบหมายหน้าที่
ความเพียงพอและมีการ ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่ หรือเข้าใจ
2. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ก็ยังมีความเสี่ยง
คลาดเคลื่อนใน
เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ระเบียบฯ เนื่องจากมี
3. ปฏิบัติตามระเบียบฯที่
การเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวข้อง
2. ความไม่เสถียร
ของระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
3. เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบฯ ทีน่ ามา
ปฏิบัติงาน ไม่
เพียงพอ

สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สามารถควบคุมความเสีย่ ง
ให้ลดลงได้ระดับหนึ่ง
เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

สานักงานประมงจังหวัด
บุรีรัมย์/

กฎหมาย ระเบียบด้าน
การเงินการคลังมีออกมา
ใหม่เรื่อยๆ ต้องศึกษา
ข้อมูล ให้เป็น
ปัจจุบนั

ประชุม/ชี้แจงให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบการเงินการ
คลัง และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมเกี่ยวกับระเบียบ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

30 ก.ย. 62

- 74 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่มีอยู่
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (ต่อ)
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ผลการเบิกจ่ายเงิน
1. เร่งรัดกลุ่ม/ฝุายต่างๆ
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง ในระบบ GFMIS
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่เป็นไปตามมติ ครม. แผนงาน และขอเบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน
และแผนการ
ใช้จ่ายเงินที่ตั้งไว้
2. จัดทารายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้
ทุกกลุ่ม/ฝุาย เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปฏิบัติงาน
และจานวนเงินให้เป็นไป
ตามแผนการปฏิบัตงิ าน
- การส่งใบขอเบิก
- กาหนดแผนการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เบิกจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
เดินทางไปราชการ
- สร้างความเข้าใจใน
ล่าช้า
หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
- วันที่ระบุในการ
ให้แก่ผู้ยื่นหลักฐานขอ
เขียนใบขอเบิก
เบิก
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการไม่
ตรงกับคาสั่งออก
ปฏิบัติงาน

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ให้ทราบ
ทุกเดือน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. กลุ่ม/ฝุาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินจาก
ส่งใบสาคัญเพื่อ
กลุม่ /ฝุาย ที่เกี่ยวข้อง
เบิกค่าใช่จ่ายล่าช้า
2. การดาเนินงานของ
แต่ละกลุ่ม/ฝุาย ล่าช้า
กว่าแผนปฏิบัติงาน
ที่กาหนดไว้

- สร้ า งความเข้ า ใจใน - วันที่ระบุในการ
หลั กเกณฑ์ การเบิ กจ่ า ย เขียนใบขอเบิก
และหลั ก ฐานเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการ
ต่างๆ'ที่เกี่ยวข้องกับการ เดินทางไปราชการ
เบิกจ่ายเงิน
ไม่ตรงกับคาสั่งออก
- จัดระบบการจัดเก็บ
ปฏิบัติงาน
เอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการเบิก
จ่ายเงิน

- จัดทาสรุปวันที่เขียนเขียน
ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการเป็น
ประจาทุกเดือน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

สานักงานสถิติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 75 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (ต่อ)
- เจ้าหน้าที่ยังขาด
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ความละเอี
ยดถี่ถ้วน
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง
รอบคอบ ในการ
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
บันทึกบัญชีแต่ละ
รายการ
- ขาดบุคลากรที่มี
ความชานาญในการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ได้มีการลาออกของ
พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชัว่ คราว
- การปฏิบัติงานด้าน
GFMIS ต้องเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายระเบียบ
และกฎเกณฑ์จึง
จาเป็นต้องศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และตรวจสอบคาสั่ง
ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบนั
- การเบิกจ่ายไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
และไม่ทนั ตาม
กาหนดเวลา

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- กาชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัตงิ านให้ตรวจสอบ
หรือสอบทานยอดการ
เบิกจ่ายและตรวจสอบ
ทะเบียนคุมต่างๆ เป็น
ประจาทุกเดือน
- บันทึกรายการ
เบิกจ่ายอย่างละเอียด
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์

- ติดตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เป็น
ประจาทุกเดือน พร้อม
ทั้งเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
ต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

- กาชับเจ้าหน้าทีท่ ี่
เกี่ยวข้องศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังอย่าง
เคร่งครัด และตรวจสอบ
คาสั่งต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง
- จัดทาแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณ
- ประชุมชี้แจงการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
- การควบคุม กากับ
ติดตาม โดยหนังสือ
ราชการ และการประชุม
เร่งรัด ติดตาม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความละเอียดถี่ถ้วน
รอบคอบ ในการ
บันทึกบัญชีแต่ละ
รายการ

- ตรวจสอบการบันทึก
รายการในทะเบียนคุมต่างๆ
เป็นประจาทุกเดือน เพื่อจะ
ได้ปรับปรุงแก้ไขหากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

สานักงานสถิติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- มีการแจ้งเวียน
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง และ
หลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่
การเงินทราบและถือ
ปฏิบัติ

- ความเข้าใจใน
ระเบียบ หลักเกณฑ์
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่อาจ
คลาดเคลื่อนทาให้การ
ปฏิบัติงานผิดพลาดได้

- มีการทบทวนระเบียบ
หรือวิธีการปฏิบัติงานเป็น
ประจาทุกเดือน

สานักงานสถิติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- ภารกิจงานมีปริมาณ
มากทาให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่ทันตาม
กาหนดเวลา

- เบิกจ่ายไม่ทนั
กาหนดเวลา
- การจัดทาเอกสาร
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบ
และแนวทางที่
เปลี่ยนไป
- บุคลากรมีการ
เปลี่ยนแปลง

- กาหนดมาตรการควบคุมการ สานักงานพัฒนาชุมชน
เบิกจ่าย
จังหวัดบุรีรัมย์/
- จัดทาระบบสารสนเทศ
30 ก.ย. 62
ควบคุม และติดตามการ
เบิกจ่าย
- สร้างแรงจูงใจในการ
พิจารณาความดีความชอบ
- ประชุมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ เจ้าหน้าที่ทุกคน
- จัดทาคู่มือ แนวทาง การ
ดาเนินงานการเบิกจ่าย

- 76 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (ต่อ)
1.กรอบอัตรากาลัง
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง หัวหน้างานการเงิน
กรมที่ดินยังไม่ได้
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

1.มีการจัดทาคาสั่ง
มอบหมายการปฏิบัติ
งานในฝุาย
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มา
2.มีการสอนแนะงาน
ดารงตาแหน่ง
ฝึกอบรมวิธีการบันทึก
2.การบันทึกบัญชี/นาส่ง บัญชี/การนาส่งข้อมูล
ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS เข้าระบบ GFMIS
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่การเงินผู้
ปฏิบัติเป็นข้าราชการมี
๑ คนมีหน้าที่รบั จ่ายเงินและงานอื่นด้าน
ต่างๆ

-จัดให้กระจายการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
ด้านสารบรรณ เพื่อลด
ความผิดพลาดลง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ติดตามการดาเนินการใน
ระหว่างปฏิบตั ิงาน โดยนา
เข้าระเบียบวาระการ
ประชุม ประจาเดือน
- ประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง ปีละ ๒ ครั้ง
- ประเมินโดยเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรมั ย์ ปีละ
๒ ครั้ง
- ติดตามการการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การเงินโดยหัวหน้าฝุาย
อานวยการ/เจ้าพนักงาน
สาขา/ส่วนแยก
- ติดตามโดยเจ้าหน้าที่
การเงินของสานักงานที่ดิน
จังหวัดจากรายงานใน
ระบบ GFMIS
- จากการตรวจราชการ
ของเจ้าพนักงานที่ดิน
จังหวัดประจาปี
- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้
ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอ

๑. การรับ การบันทึก
บัญชีการนาเงินรายได้
ฝากธนาคาร
๑.๑ การบันทึกรายการ
ผ่านระบบ GFMIS ยังมี
การผิดพลาด ทาให้
งบการเงินผิดพลาด
คลาด เคลื่อน ไม่
สามารถแก้ไขด้วยตนเอง
ได้ ต้องให้ส่วนกลาง
แก้ไขปรับปรุง
1.2 เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชียังไม่ได้รับการ
อบรมวิธีการนาส่งและ
รับเงินรายได้ด้วยวิธี
Web online ยังเป็น
วิธีการใหม่

๑. การบันทึกบัญชี
๑.1 เพิ่มเจ้าหน้าที่การเงินใน
ระดับจังหวัดให้มีหน้าที่นา ส่ง
ข้อมูลเชิงระบบให้ แก่
หน่วยงานย่อย แจ้งให้
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน
ย่อยตรวจสอบระบบ การ
นาส่งข้อมูลเองทาง
อินเตอร์เน็ต
๑.2 จัดให้มีการฝึก อบรม
วิธีการนาส่งข้อมูลเข้าระบบ
GFMIS ด้วยวิธี Web online
ตามวิธีการตรวจสอบข้อมูลว่า
ได้นาส่งข้อมูลเข้าระบบถูก
ต้องครบถ้วนถ้านา ส่งเข้าผิด
จะแก้ไขอย่างไร

สานักงานที่ดินจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

๑. การรับ - จ่ายและ
เก็บรักษาเงินไม่มีการ
แบ่งแยกหน้าที่
๒. เนื่องจากบุคลากรมี
น้อย ทาให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรงทาหลาย
งานขั้นตอนในบุคคล
เดียว

๑. ไม่มอบหมายให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีหน้าทีร่ ับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่สาคัญตั้งแต่ต้นจน
จบ (เป็นการช่วยกัน)
๒. มีการสอบทานงานทุกครั้ง
ก่อนเบิกจ่าย
๓.ตั้งคาสั่งมอบงานให้
พนักงานราชการ

สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 77 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (ต่อ)
- การปฏิบัติตาม
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินของ
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
กรมคุมประพฤติ ต้อง
ถือปฏิบัติให้ถูกต้อง
และมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- มีการตรวจสอบ
กลั่นกรอง ตามลาดับชั้น
ในรูปแบบของ
คณะกรรมการ
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง
- ศึกษาคู่มือ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
- สอบถามผู้รู้
ผู้เชี่ยวชาญ ในการ
ปฏิบัติงาน
- เจ้าหน้าที่
เงินผลพลอยได้
ผู้ปฏิบัตงิ านยังไม่
มีการดาเนินการจัดทางบ
เข้าใจระเบียบฯ ทาให้ เดือน ส่งไปยังกรม
เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ราชทัณฑ์เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

- มีการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินในรูปแบบของ
คณะกรรมการ
- กาหนดตัวชี้วัด
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงาน

ยังเกิดข้อผิดพลาด
ในขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติ ยังไม่
สามารถดาเนินการได้
ตามกาหนดเวลา
ผิดพลาดคลาดเคลื่อนใน
การจัดทาเอกสาร

งานเงินผลพลอยได้
ขาดการประสานงานที่
ดีระหว่างผู้มีหน้าที่
จัดซื้อ และผู้ทาหน้าที่
บันทึกบัญชี ทาให้เกิด
ความคลาดเคลื่อน
ของบัญชี
- เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน เงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติ ยังไม่ 1. การจัดทาทะเบียน
ยังไม่เข้าใจระเบียบฯ มีการดาเนินการจัดทางบ สามารถดาเนินการได้
คุมลูกหนี้ ทะเบียนคุม
ทาให้เบิกจ่ายเงินไม่ เดือน ส่งไปยังกรม
ตามกาหนดเวลา
เจ้าหนี้ทุกประเภท ไม่
ถูกต้อง
ราชทัณฑ์เพื่อตรวจสอบ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนใน เป็นปัจจุบัน
ความถูกต้อง
การจัดทาเอกสาร

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมฯ และศึกษา พรบ.
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สอบถามคลังจังหวัด หรือ
กรม เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง

สานักงาน
คุมประพฤติจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

กาชับการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

-กาชับให้เจ้าหน้าที่เงินร้าน
สงเคราะห์ฯ ดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้

เรือนจาจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 78 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (ต่อ)
- เจ้าหน้าที่การเงิน
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง จัดทาบัญชีล่าช้าไม่
เป็นไปคาสั่งของกรม
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

บังคับคดี
- เจ้าหน้าที่ธุรการไม่ได้
ดาเนินการให้เจ้าหน้าที่
ลงชื่อในใบเบิกใบเสร็จ
และในสั่งจ่ายให้
ครบถ้วนทุกรายการ

- เนื่องจากปริมาณ
ใบสาคัญในการ
เบิกจ่ายมีจานวนมาก
อาจทาให้เกิดความ
ผิดพลาดในการ
ตรวจสอบ ใบสาคัญ
เบิกจ่าย ซึ่งมีข้อจากัด
ในด้านอัตรากาลัง
- เนื่องจากมีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่
เรื่อยๆ ผู้เบิกบางราย
ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่
ถูกต้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

-ผู้อานวยการสานักงาน
กาชับให้นักบัญชีเร่งรัด
จัดทาบัญชีให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาและ
กาชับให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
ควบคุมการเบิกจ่าย
ใบเสร็จและใบสัง่ จ่ายทุก
ครั้ง

-บัญชีแล้วเสร็จสามารถ
จ่ายเงินให้แก่คู่ความใน
คดีได้ตามกาหนด
-เจ้าหน้าที่การเงินลง
ลายมือชื่อในทะเบียนคุม
ใบเสร็จและใบสัง่ จ่ายทุก
ครั้งที่เบิกจ่าย

-เจ้าหน้าที่การเงิน
จัดทาบัญชีลา่ ช้า

-ผู้อานวยการสานักงาน
ตรวจสอบการจัดทาบัญชี
แสดงรายการรับ-จ่าย ทุก
สิ้นเดือน
-เจ้าหน้าที่ลงชื่อในใบ -ผู้อานวยการสานักงาน
เบิกใบเสร็จและในสั่ง ตรวจสอบการเบิกจ่ายใน
จ่ายไม่ครบถ้วน ทุก
ทะเบียนคุมใบเสร็จและ
รายการ
ใบสั่งจ่ายทุกสิ้นเดือน

สานักงานบังคับคดี
จังหวัดบุรีรัมย์/
๓๐ ก.ย. ๖2

- กาชับให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และ
ทักท้วง แก้ไข
ให้ถูกต้อง ตรงตาม
ระเบียบก่อนการ
เบิกจ่ายทุกใบสาคัญ
- ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ทราบแนว
ทางการเบิกจ่ายที่
ถูกต้อง รวดเร็วก่อน
การเบิกจ่าย
- ให้เจ้าหน้าที่ติดตาม
ระเบียบใหม่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษา
เรียนรู้ให้เข้าใจ
นาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

จากการควบคุมตาม
ขั้นตอนของการ
ตรวจสอบใบสาคัญ
ถึงแม้ว่าจะตรวจสอบให้
ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย
ทุกครั้ง ยังพบ
ข้อผิดพลาดอยู่บา้ ง
เนื่องจากระเบียบการ
เบิกจ่ายมีการปรับปรุง
อัตราการเบิกจ่ายใหม่ ๆ
อยู่บ่อยครั้ง ทาให้ผู้เบิก
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ต้องใช้เวลามากในการ
ตรวจสอบให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกาหนด

- ใบสาคัญการเบิกจ่าย
ยังพบข้อผิดพลาดอยู่
บ้าง เนื่องจากค่าใช้จ่าย
บางรายการที่นามา
เบิกจ่ายในรายละเอียด
ระบุไม่ชัดเจนมีการ
ทักท้วงแก้ไข
- ผู้เบิกบางรายยังไม่
เข้าใจแนวทางและ
วิธีการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
ตรงตามหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายที่
ปรับปรุงใหม่ ๆ และ
แนบหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายยัง
ไม่ครบถ้วน ทาให้ต้อง
ใช้เวลามากในการ
ตรวจสอบให้ถูกต้องตาม
ระเบียบกาหนด

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย.๖2

- ให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน
กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ทราบแนวทางปฏิบัตทิ ี่มีการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ปีงบประมาณ
- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาคู่มือ
และ
ระเบียบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาให้เข้าใจและเพิ่ม
ความแม่นยาในการนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้า
รับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะความชานาญมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- 79 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (ต่อ)
- เนื่องจากมีการ
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ
และอัตรา
การเบิกจ่ายที่ถูกต้องตาม
เรื่อย ๆ ผูเ้ บิกบางรายไม่ ระเบียบกาหนดรวมถึง
เข้าใจหลักเกณฑ์ที่
ตรวจสอบสิทธิและ
ถูกต้อง
หลักฐานต่าง ๆ ของบุคคล
ในครอบครัวอย่าง
ระมัดระวัง
- บันทึกรายการเบิกจ่าย
ทุกครั้ง และให้ผู้เบิก
รับรองสาเนาถูกต้องใน
หลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายทุกราย

- ผลจากการควบคุม
สามารถลดข้อผิดพลาด
ได้ดีพอสมควร เจ้าหน้าที่
ยังต้องใช้เวลามากในการ
ตรวจสอบบุคคลใน
ครอบครัว และสิทธิที่พึง
จะได้รับอย่างละเอียด
รวมถึงหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายที่มี
การเปลีย่ นแปลงแก้ไขอา
จะจะต้องใช้เวลามากใน
การตรวจสอบ

- การระบุข้อมูลต่าง ๆ
ในใบสาคัญ
การเบิกจ่าย รวมถึง
หลักฐานประกอบ
การเบิกจ่ายทีไ่ ม่ถูกต้อง
ก็สามารถนาไปสู่การ
ผิดพลาดในการเบิกจ่าย
ได้ง่าย

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย.๖2

- งบประมาณทีไ่ ด้รบั
จัดสรรมีจานวน
มาก ซึ่งมีการแยก
กิจกรรมหลัก
รหัสงบประมาณที่
แตกต่างกัน ทาให้
เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย

- ยังพบข้อผิดพลาดบ้าง
เล็กน้อยในการ
ลงทะเบียนควบคุมการ
เบิกจ่าย เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
แยกประมาณการ
กิจกรรมหลักตามระบบ
GFMIS ทาให้เกิด
การสับสนมากขึ้น และ
การควบคุมการ
เบิกจ่าย ทาให้สามารถ
เร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้

เนื่องจากปริมาณงานใน
การเบิกจ่ายมี
จานวนมาก ในการ
บันทึกบัญชีแต่ละ
รายการเนื่องจากต้อง
ควบคุมตามกิจกรรม
หลัก ซึ่งมีจานวนมาก
แยกหลายรายการ
ควบคุมอย่างละเอียด
มากขั้นตอน
บางครั้งยังขาดข้อมูล
บางส่วนไปบ้าง
จาเป็นต้องสอบทาน
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน
ของบุคคลในครอบครัวให้
ละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ เมื่อมี
การเบิกจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
- ให้ผู้เบิกรับรองสาเนาถูกต้อง
ในหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายและรับรองข้อมูลที่ระบุ
ไว้ในใบสาคัญการเบิกจ่ายทุกครั้ง
- เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบการ
เบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องใหม่ ๆ
ให้ถูกต้องและแม่นยา เพื่อ
ปูองกันการผิดพลาด และการ
ทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- กาชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หรือสอบทานยอดการเบิกจ่าย
ในบัญชีควบคุมแต่ละประเภท
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- บันทึกรายการเบิกจ่าย
อย่างละเอียด หลายขั้นตอน
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
สมบูรณ์

- ลงทะเบียนควบคุม
รายการเบิกจ่าย
ทุกครั้ง โดยแยกประเภท
และกิจกรรม
ย่อยของส่วน/กลุม่ /ฝุาย
- ควบคุมงบประมาณ
แยกตาม
ประมาณการทีไ่ ด้รับแต่ละ
ใบโอนงวด
- ตรวจสอบยอดเงินหรือ
สอบทาน
ยอดเงินทุกประเภทอย่าง
น้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย.๖2

- 80 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ความเสี่ยง
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (ต่อ)
เนื่องจากการเบิก
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง จ่ายเงินงบประมาณ
บางไตรมาสยังไม่เป็น
ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ไปตามเปูาหมายที่
สานักงบประมาณ
กาหนด

- ระเบียบ แนวการ
ปฏิบัติงานมีการ
ปรับเปลี่ยน เนื่องจาก
นโยบายจากสานักงาน
ประกันสังคมและ
กระทรวงแรงงาน
กาหนดเพิ่มเติม

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1. จัดทาแผนปฏิบัติการ
และการใช้จ่าย
งบประมาณให้ได้
เปูาหมายตามที่สานัก
งบประมาณกาหนด
2. ผู้บริหารสานักงาน
อุตสาหกรรม ประชุม
และติดตามผลการ
เบิกจ่าย และเร่งรัดการ
ใช้งบประมาณเป็น
ประจาทุกเดือน
3. ติดตาม และปรับ
แผนฯเป็นระยะๆ เพื่อให้
สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
เปูาหมาย (รายไตรมาส)

- ประชุมหน่วยงานเป็น
ประจาทุกเดือน โดยมีการ
ติดตามผลการดาเนินงาน
และผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ และเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนฯที่กาหนด
โดยมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปีได้
99.66 %
- เนื่องจากมีโครงการฯ
กิจกรรมเร่งด่วนตาม
นโยบายกระทรวงฯ
มอบหมายหน่วยงาน
ดาเนินการ ซึ่งไม่ได้
กาหนดไว้ในแผนฯจะต้อง
มีการปรับแผนปฏิบัติงาน
และการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้
สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
เปูาหมายราย ไตรมาส

- เนื่องจากการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแต่
ละไตรมาสยังไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายที่สานัก
งบประมาณกาหนด

1. จัดทาแผนปฏิบัติการ
สานักงานอุตสาหกรรม
และการใช้จ่ายงบประมาณ
จังหวัดบุรีรัมย์/
ให้ได้เปูาหมายตามที่สานัก
30 ก.ย. 62
งบประมาณกาหนด
2. ผู้บริหารสานักงาน
อุตสาหกรรม ประชุมและ
ติดตามผลการเบิกจ่าย และ
เร่งรัดการใช้งบประมาณ
เป็นประจาทุกเดือน
3. ติดตาม และปรับแผนฯ
เป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามเปูาหมาย
(รายไตรมาส)

-ควบคุมกากับดูแลและ
ตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบต่าง ๆ

- การติดตามประเมินผล
การดาเนินงานการเงิน
และบัญชีผา่ นระบบ
ออนไลน์ทงั้
เงินงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ

- ระเบียบ แนวการ
ปฏิบัติงานมีการ
ปรับเปลี่ยน เนื่องจาก
นโยบายจากสานักงาน
ประกันสังคมและ
กระทรวงแรงงาน
กาหนดเพิ่มเติม

- ส่งเสริมสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านได้
ฝึกอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ทงั้ ยังเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน

สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 81 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงานสารบรรณ
- เพื่อให้สามารถดาเนินการงานสารบรรณ
มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ
ในการเก็บหนังสือ รวบรวม ยืม ทาลาย
และตอบสนองงานของบุคลากรใน
สานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ความเสี่ยง

- ผู้รับผิดชอบงานสาร
บรรณรับหนังสือไม่
ครบถ้วน

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่
- ทาทะเบียนรับ
หนังสือ ณ จุดบริการ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- การควบคุมที่มีอยู่
สามารถลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่
เพียงพอ
- ผู้รับผิดชอบงาน
- ทาทะเบียนคุมการ - การควบคุมที่มีอยู่
สารบรรณ ไม่สามารถ รับ - ส่ง หนังสือให้
สามารถลดความเสี่ยงได้ใน
ติดตามหนังสือที่ส่งให้ เจ้าของเรื่องหรือแต่ละ ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่
ผู้รับในแต่ละกลุ่ม/
กลุ่ม/ฝุาย และมีการเซ็น เพียงพอ
ฝุาย ได้ชัดเจนเมื่อมี
รับหนังสือทุกครั้ง
การทวงถาม
(สะดวก/รวดเร็วในการ
ค้นหา และการติดตาม
หนังสือ)
- แยกแฟูมจัดเก็บไว้ใน
ที่ ที่เจ้าหน้าที่ทุกคน
สามารถค้นหาได้สะดวก
- กาหนดเป็นตัวชี้วัด
KPI ของผู้ที่รับผิดชอบ
งานสารบัญ
- การออกเลขทะเบียน - มีทะเบียนส่งหนังสือ - การควบคุมที่มีอยู่
ส่งหนังสือ ใน
(ที่จัดทาด้วยมือ )
สามารถลดความเสี่ยงได้ใน
ระบบงานสารบรรณ
ระดับหนึ่งแต่ยงั ไม่
อิเล็กทรอนิกส์จังหวัด
เพียงพอ
บุรีรัมย์ ยังไม่เป็น
ปัจจุบนั

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- รับหนังสือไม่
ครบถ้วน

- ทาแฟูมรายการลงรับ
หนังสือในแต่ละวัน

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- เมื่อมีการติดตาม
หนังสือ ยังไม่สามารถ
แจ้งให้ทราบได้วา่ ผู้รับ/
เก็บหนังสือเป็นใคร

- จัดทาขั้นตอน/คู่มือ การ
ทางานด้านเอกสาร/รับ
หนังสือ/เสนอหนังสือ/เก็บ
หนังสือ และปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

มีความล้าช้าในการ
ควรมีการตรวจสอบเป็นราย
ลงทะเบียนส่งหนังสือ สัปดาห์ / รายเดือน ในการ
ในระบบงานสารบรรณ ลงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จังหวัด
บุรีรัมย์

สานักงานคลังจังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- 82 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงานสารบรรณ (ต่อ)
- เพื่อให้สามารถดาเนินการงานสารบรรณ
มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ
ในการเก็บหนังสือ รวบรวม ยืม ทาลาย
และตอบสนองงานของบุคลากรใน
สานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- การลงรับหนังสือยังมี
ความผิดพลาด
- การออกเลขหนังสือส่ง
ภายใน และภายนอกยัง
พบว่ามีจุดอ่อนบ้าง
เล็กน้อย
- การใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณยังไม่มีความ
ชานาญในระบบ
- ขาดการจัดการการ
ทางานทางธุรการอย่าง
เป็นระบบ

- กาชับให้เจ้าหน้าที่มีความ
ละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
- จัดทาแฟูมเสนองานแยก
ตามประเภทของเรื่อง
- กาชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ศึกษาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้
มีความชานาญ

- ผลการประเมินการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอและ
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องทา
ให้งานสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์งานสารบรรณ
มีความผิดพลาดน้อยลง

- การใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนกลางได้มีการแจ้งให้
ใช้เป็นระบบในการรับ ส่ง หนังสือหลัก ส่วนกลาง
จะลงรับหนังสือก็ต่อเมื่อ
ได้ส่งเข้าทางระบบ การที่
เจ้าหน้าที่ยังไม่ชานาญใน
ระบบทาให้การส่งหนังสือ
เข้าส่วนกลางมีความล่าช้า

- กาชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหนังสือที่
ส่งเข้าระบบทุกครั้งว่าส่วนกลาง
ได้รับหรือไม่
- เมื่อมีการจัดอบรมการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
จากส่วนกลางก็ได้มอบให้
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเข้าร่วม
อบรม

สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

- มอบหมายให้บุคลากร
มากกว่าหนึ่งคนในการ
ดาเนินงานทางธุรการ
เพื่อลดความผิดพลาด
รวดเร็ว ถูกต้อง

- งานสารบรรณใน
บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ธุรการมีจานวนมาก และ
หลากหลายตามภารกิจ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน

- ระบบงานสารบรรณ
ที่เจ้าหน้าที่ธุรการของ
หน่วยงานได้จัดทายัง
ไม่เป็นระบบที่เอื้อต่อ
การดาเนินงานของ
หน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพ

- จัดระบบการคัดแยกและ
สานักงานพัฒนา
เก็บเอกสาร
ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์/
- จัดทาดัชนีควบคุมแฟูม
30 ก.ย. 62
เอกสาร
- จัดลาดับความสาคัญ
เร่งด่วน
- จัดประชุมอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
- ใช้ระบบสารสนเทศในการ
ควบคุมเอกสาร

- 83 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านการบริหารงานสารบรรณ (ต่อ)
- เพื่อให้สามารถดาเนินการงานสารบรรณ
มีความถูกต้อง ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ
ในการเก็บหนังสือ รวบรวม ยืม ทาลาย
และตอบสนองงานของบุคลากรใน
สานักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

1.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบไม่ถูก ต้อง
ครบถ้วน
2.ระยะเวลาการเดินทาง
ของหนังสือ
สั่งการล่าช้า
3.การรับหนังสือในระบบ
คอมพิวเตอร์
ไม่สามารถตรวจ สอบการ
หนังสือซ้าได้

1. เน้นย้าเจ้าหน้าที่ให้ให้
ปฏิบัติตามระเบียบงานสาร
บรรณโดยเคร่งครัด
2. ได้ดาเนินการจัดส่ง
หนังสือสั่งการทาง
จดหมายอิเล็กทรอ- นิกส์
เพื่อลดระยะเวลา
ในการเดินทางของ
หนังสือสั่งการต่างๆ
3. กาชับและเน้นย้าให้
เจ้าหน้าที่ลงรายละ- เอียด
การรับหนังสือให้ครบถ้วน
เพื่อลดการซ้าซ้อนของงาน

- ติดตามการดาเนินการใน
ระหว่างปฏิบัติงาน โดย
นาเข้าระเบียบวาระการจัด
ประชุมประจาเดือน
- ประเมินการควบคุมด้วย
ตนเองปีละ ๒ ครั้ง
- ประเมินโดยเจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ปีละ
๒ ครั้ง

๑. การรับและส่งหนังสือ
๑.๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบไม่ครบถ้วน
๑.2 การเดินทางของ
หนังสือสั่งการช้า เป็น
สาเหตุให้การตอบโต้
หนังสือช้าไปด้วย
๑.3 การเก็บ
หนังสือเวียนไม่เป็น
หมวดหมู่ เนื่องจากมีตู้
เก็บเอกสารไม่เพียงพอ
สถานที่คับแคบ
1.4 การรับหนังสือใน
ระบบคอมพิวเตอร์ไม่
สามารถตรวจสอบการรับ
หนังสือซ้าได้ทาให้เสีย
เวลาในการปฏิบัติงานที่
ต้องปฏิบัติงานซ้าซ้อน

๑. จัดให้มีคาสั่งแบ่งงานและ
สานักงานที่ดินจังหวัด
มอบหมายหน้าที่เป็นลายลักษณ์
บุรีรัมย์/
อักษร
30 ก.ย. 62
๒. อบรม สอนแนะ ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๓. จัดเก็บเอกสาร ให้เป็น
หมวดหมู่ในฝุายแผนกฯให้
สะดวกต่อการค้นหา
4. แจ้งปัญหาการปฏิบัติ งานให้
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไข

๒. การโต้ตอบหนังสือ
ราชการ
๒.๑ การเดินทางของ
หนังสือสั่งการช้า เป็น
สาเหตุโต้ตอบหนังสือช้า
ไปด้วย

๑. จัดให้มีการควบคุมดูแลให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระเบียบสานักนายก รัฐมนตรีว่า
ด้วย งานสารบรรณ
๒. เร่งรัดการปฏิบัติงานให้ตรง
ตามกาหนดเวลาและถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ
๓ จัดเก็บเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา
เมื่อต้องการหาเอกสารเรื่องใดให้
ค้นพบได้อย่างรวดเร็ว

- 84 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

บุคลากร ไม่เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน

มีความจาเป็นต้องขอ
อัตรากาลังเพิม่

ความไม่ชัดเจนของงานที่
ต้องปฏิบัติ

ขาดแคลนบุคลากรใน
การปฏิบัติงาน

- บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจ และขาด
ประสบการณ์ในการ
ทางาน

- มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน โดยผ่าน
หัวหน้ากลุ่มงาน และ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงาน

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
ความเข้าใจ
ประสบการณ์ ความ
ชานาญ ในการ
ปฏิบัติงาน

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณงานที่ได้รับ
มอบหมายทาให้งานที่
ได้รับมอบหมายไม่มี
ประสิทธิภาพ

- มอบหมายภารกิจงานให้
บุคลากรปฏิบัตมิ ากกว่า
บทบาทหน้าที่ประจา
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ให้ได้ทันระยะเวลาที่
กาหนด

- การปฏิบตั ิงานภายใต้
ภาวะที่ต้องรับผิดชอบงาน
จานวนมากและ
หลากหลายเนื่องจาก
จานวนบุคลากรไม่
เพียงพอและเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน

- มอบหมายการปฏิบตั ิ
หน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ไม่
ตรงกับความรู้
ความสามารถ

- บุคลากรไม่เหมาะสม
และไม่สมดุลกับภาระ
งาน ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อนงานที่มี
ประสิทธิภาพน้อย
- ขาดสมรรถนะที่
เพียงพอต่อภารกิจงาน
- ขาดแรงจูงใจ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน -เจ้าหน้าที่ละเลยการ
ที่มอบหมายเป็นระยะ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

- มีการพิจารณาความรู้
ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่โดย
คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ก่อนมอบหมายงาน
- เจ้าหน้าที่ยังขาด
-จัดทาแผนกาลังคนภาพ -ติดตามประเมินผล
ประสบการณ์เทคโนโลยี จังหวัดและมีการจัดทา
แผนงานโครงการต่าง ๆ
ที่ได้ปรับเปลี่ยน
แผนการพัฒนาบุคคลากร
- เจ้าหน้าที่มีปริมาณ
ระดับจังหวัด
งานในความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น
- เจ้าหน้าที่มีการโอน
ย้าย การปฏิบตั ิงาน

- เจ้าหน้าที่ยังขาด
ประสบการณ์เทคโนโลยี
ที่ได้ปรับเปลี่ยน
- เจ้าหน้าที่มีปริมาณ
งานในความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น
- เจ้าหน้าที่มีการโอน
ย้าย การปฏิบตั ิงาน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

มีการพัฒนาและสนับสนุนให้
สานักงานการปฏิรูป
บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อ
ที่ดินจังหวัดบุรีรมั ย์/
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่
30 ก.ย. 62
เหลืออยู่
- อบรมแนะนาความรู้เดิม
ที่ทาการปกครองจังหวัด
และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ศึกษา
บุรีรัมย์/
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
30 ก.ย. 62
การใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง
- ขอเพิ่มจานวนอัตรากาลัง
สานักงานพัฒนาชุมชน
- พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
จังหวัดบุรีรมั ย์/
- สร้างแรงจูงใจ
30 ก.ย. 62

-ปรับเปลีย่ นหน้าที่รับผิดชอบ
-กาหนดผลการปฏิบัติหน้าที่
นั้น เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล

เรือนจาจังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย. 62

- ส่งเสริมสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้ได้รับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกีย่ วข้อง
อย่างต่อเนื่อง
- การจัดการความรูภ้ ายใน
สานักงานเพื่อถ่ายทอด
ประสบการณ์ทางานระหว่าง
เจ้าหน้าที่

สานักงานประกันสังคม
จังหวัดบุรีรมั ย์/
30 ก.ย. 62

- 85 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
ด้านอาคารสถานที่
1. จัดสถานที่ในการทางานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บเอกสาร
และสะดวกกับประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ
2. เพื่อสร้างภูมิทัศสถานที่ในการทางานให้
น่ามอง น่าอยู่

การกากับดูแลการใช้รถของราชการ
1. เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพดี มี
ความปลอดภัยพร้อมใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
2. เพื่อควบคุมปริมาณการใช้นามั
้ น
เชื้อเพลิง
3. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ
สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
บุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

1. สถานที่มีพนื้ ที่
จากัดทาให้การจัดเก็บ
เอกสารไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

1. จัดสถานที่ทางานให้ การควบคุมภายในมี
เป็นระเบียบร้อย (5ส) ความเพียงพอและมีการ
อยู่เสมอ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2. จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบติดสันแฟูมระบุ
งานของแต่ละแฟูมให้
ชัดเจน

สถานที่มีพนื้ ที่จากัด
คับแคบทาให้พื้นที่ใน
การจัดเก็บเอกสารไม่
เพียงพอ

1. จัดสถานที่ทางานให้เป็น
ระเบียบร้อย (5ส) อยู่เสมอ
2. จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบติดสันแฟูมระบุงาน
ของแต่ละแฟูมให้ชัดเจน

- การใช้รถยนต์
ราชการไม่ถูกต้องและ
ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ตาม
ระเบียบฯ

- จัดทาทะเบียนควบคุม
การใช้รถยนต์ราชการ
- ชี้แจงระเบียบการใช้
รถยนต์ราชการ
- จัดสรรงบประมาณการ
ซ่อมบารุง

- ใช้รถยนต์ราชการไม่
ถูกต้องตามระเบียบ
- การลงข้อมูลใน
ทะเบียนควบคุมไม่เป็น
ปัจจุบนั
- ไม่ดาเนินการซ่อม
บารุงตามงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร

- กากับ ควบคุม การใช้
สานักงานพัฒนาชุมชน
รถยนต์ราชการให้เป็นไป
จังหวัดบุรีรัมย์/
ตามระเบียบฯ
30 ก.ย. 62
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุม
การใช้รถยนต์ราชการ
- ลงทะเบียนคุมให้เป็น
ปัจจุบนั
- ใช้มาตรการ และ
บทลงโทษ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
- ควบคุม ตรวจสอบ การใช้
งบประมาณซ่อมบารุง

- การใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิบัติตามความเคยชิน
ประกอบกับภารกิจงาน
เร่งด่วนทาให้เกิดความ
ละเลยในการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ
- รถยนต์ราชการ
เสื่อมสภาพเนื่องจากการ
ใช้งานที่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ

- 86 ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
การกากับดูแลการใช้รถของราชการ (ต่อ)
1. เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพดี มี
ความปลอดภัยพร้อมใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
2. เพื่อควบคุมปริมาณการใช้นามั
้ น
เชื้อเพลิง
3. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

๑. สภาพ/อายุการใช้
งานรถราชการ
๒. ความระมัดระวัง
ในการขับขี่ของ
พนักงานขับรถ
ราชการ/การเก็บรักษา
รถ/กฎจราจร/สภาพ
ร่างกายจิตใจ
3.ปริมาณการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง

๑. การปฏิบัติตาม
ระเบียบนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
๒. การปฏิบัติตาม
กระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

ไม่มีหลักฐานการขอ
อนุญาตใช้รถยนต์
ราชการ และไม่ได้
จัดทาทะเบียนคุมไม
บอกระยะทางในการ
ใช้รถยนต์ ให้เป็น
ปัจจุบนั

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การควบคุมภายในมี
จากการควบคุมที่มีอยู่
ความเพียงพอและมีการ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เนื่องจาก
เคร่งครัด
1.สภาพ/อายุการใช้
งานรถราชการ
2.ความระมัดระวังใน
การขับขี่ของพนักงาน
ขับรถราชการ/การเก็บ
รักษารถ/กฎจราจร/
สภาพร่างกายจิตใจ
3. การใช้น้ามัน
เชื้อเพลิง
๑) จัดให้มีการขออนุญาต ตรวจสอบเอกสารบันทึก การบันทึก ขอใช้
ใช้รถยนต์ทุกครั้ง
ขอใช้รถยนต์ราชการ
รถยนต์ไม่เป็นปัจจุบัน
๒) จัดให้มีการบันทึก
และสังเกตพฤติกรรม
ระยะ ทางในการใช้
การทางานของ
รถยนต์ แต่ละครั้ง
ผู้รับผิดชอบงาน
๓) ประชุมชี้แจง
บุคลากร ให้เข้าใจระบบ
การใช้ รถยนต์ทาง
ราชการ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ/
กาหนดเสร็จ

- ตรวจเช็คสภาพรถยนต์
ตามระยะเวลาทีกาหนด
- พัฒนาพนักงานขับรถ
ราชการโดยการส่งเข้ารับ
การอบรมวินัยจราจร
- ควบคุมปริมาณการใช้
น้ามันเชื้อเพลิงให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในแต่
ละเดือน

สานักงานแรงงาน
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

๑) จัดให้มีการขออนุญาต
ใช้รถยนต์ทุกครั้ง
๒) จัดให้มีการบันทึกระยะ
ทางในการใช้รถยนต์ แต่ละ
ครั้ง
๓) ประชุมชี้แจงบุคลากร ให้
เข้าใจระบบการใช้รถยนต์
ทางราชการ

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดบุรีรัมย์/
30 ก.ย. 62

ลายมือชื่อ ......................................................
(นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ)
ตาแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ .............. เดือน …...................... พ.ศ. ................

