แบบ ปค. 5
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตาบลแม่เงิน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
สานักงานปลัด
1. กิจกรรม
งานนโยบายและแผน
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเป็นไปตาม
กาหนดเวลาและระเบียบข้อ
กฎหมายที่เกีย่ วข้องเพื่อนาไป
จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ
2. กิจกรรม
งานการเจ้าหน้าที่
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

จุดอ่อน
- การประชาคมจัดทาแผน
ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
สาเหตุ
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เห็นความสาคัญในการจัด
ประชาคมแผนพัฒนาและ
ประชาชนส่วนใหญ่ยุ่งอยู่
กับการประกอบอาชีพของ
ตนเอง
จุดอ่อน
- มีผู้ประสงค์โอน/ย้ายมา
ดารงตาแหน่งที่ว่างน้อย
สาเหตุ
- พื้นที่เทศบาลอยู่ห่างไกล
ตัวอาเภอและจังหวัด

- ควบคุมตรวจสอบ
การจัดทาแผนชุมชน
อย่างสม่าเสมอ
- ให้คาแนะนา
ประชาชนเกี่ยวกับ
การประชาคม
เพื่อให้ตระหนักถึงการ
จัดทาแผนพัฒนา
ของ อปท.

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

- ควบคุมตรวจสอบการ
- ส่วนใหญ่จานวน
จัดทาแผนชุมชนอย่าง
ผูเ้ ข้าร่วมประชาคม
สม่าเสมอ
มีแต่ผสู้ ูงอายุ
- ให้คาแนะนาประชาชน
เกี่ยวกับการประชาคม
เพื่อให้ตระหนักถึงการจัดทา
แผนพัฒนาของ อปท.
- จัดทาการประชาคม
ในเวลาที่หมู่บ้านกาหนด

- ปรับการรับโอน/ย้าย - ติดตามประเมินผลจาก
บุคลากรในตาแหน่งที่ การปฏิบัตริ าชการ
เกื้อกูล เพื่อให้มี
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งตาม
ภาระหน้าที่

- พื้นที่เทศบาลอยู่ห่างไกล
จึงมีจานวนผูส้ นใจและ
ประสงค์โอน/ย้ายในอัตรา
ที่ว่างน้อย

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ส่งเสริมให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ การ
ประชาคมเรื่องของการ
จัดทาแผนพัฒนาอย่างทั่วถึง
และดูช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมที่
ประชาชนส่วนใหญ่
ว่างจากการประกอบอาชีพ
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
-หัวหน้าสานักปลัด
- ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล

- อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่
บุคลากร
- ปรับการรับโอน/ย้าย
บุคลากรในตาแหน่งที่
เกื้อกูล
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

- นักทรัพยากร
บุคคลชานาญการ
- หัวหน้าฝ่าย
อานวยการ
- หัวหน้าสานักปลัด
- ปลัดเทศบาล

-2ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
3. กิจกรรม
งานบริหารทั่วไป
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ดาเนินการตามระเบียบ
งานสารบรรณ

กองคลัง
4. กิจกรรม
งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การรับเงินตาม พ.ร.บ.
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บ
ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการและบันทึกในระบบ
ครบถ้วน

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

จุดอ่อน
- คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
- เอกสารยังไม่ได้จัด
ผูร้ ับผิดชอบ
หมวดหมู่ให้ชัดเจน
สาเหตุ
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิงานยัง
ไม่มีความรู้เพียงพอ

- ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อขอ
ทาลายหนังสือตามระเบียบ
งานสารบรรณ

จุดอ่อน
- ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการปฏิบัติงาน
สาเหตุ
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีละเลย
ไม่ยื่นแสดงรายการเสีย
ภาษี หรือแสดงรายการ
เสียภาษีไม่ถูกต้อง ไม่
ครบถ้วน

- ตรวจสอบการรับเงิน การ - การจัดทาแผนที่ภาษีไม่
นาส่งเงินและการนาฝากเงิน สมบูรณ์
- มีการเปลีย่ นแปลงสิทธิ์ใน
การครอบครองและไม่ได้
แจ้งให้เทศบาลทราบ
รวมถึงการแสดงเอกสารไม่
ครบถ้วน

- ทะเบียนคุมผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษีครบทุกราย
- การถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทาง
ราชการที่กาหนด

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- เอกสาร/หนังสือราชการมี - อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่
จานวนมากไม่มีการจาแนก บุคลากร
หมวดหมูย่ ากแก่การค้นหา - ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

- เพิ่มการประชาสัมพันธ์
มากขึ้น
- ส่งบุคลากรเข้าอบรม
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เจ้าพนักงาน
ธุรการ
- หัวหน้าฝ่าย
อานวยการ
- หัวหน้าสานักปลัด
- ปลัดเทศบาล
กองคลังเทศบาล
ตาบลแม่เงิน

-3ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
5. กิจกรรม
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(การจัดซื้อจัดจ้าง)
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ
และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
เจ้าหน้าที่ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
และผู้วา่ จ้างกับผูร้ ับจ้าง

ความเสี่ยง

จุดอ่อน
- การจัดซื้อจัดจ้างมี
ปริมาณมาก การ
ดาเนินการล่าช้า
สาเหตุ
- บุลากรมีจานวนไม่
เพียงพอ
- สินค้าบางรายการ
จาเป็นต้องใช้แต่ไม่
สามารถซื้อหรือจ้างได้
เพราะระเบียบทางราช
กาหนด
- ราคากลางมีความผัน
ผวน งบประมาณที่ตั้งไว้
เกิดปัญหา

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
- ซักซ้อม วางแผนการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- การถือปฏิบัติตาม
ระเบียบของทาง
ราชการที่กาหนด

- จัดทารายงานการจัดซื้อ
จัดจ้าง
- สุ่มตรวจและสอบทานการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ปริมาณงานมากเกิด
- ส่งบุคลากรเข้าอบรม
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน - ระยะเวลาดาเนินการถึง
- นโยบายเร่งด่วน
30 กันยายน 2564
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถอ่ งแท้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองคลังเทศบาล
ตาบลแม่เงิน

-4ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองช่าง
6. กิจกรรมงานสารวจ ออกแบบ
เขียนแบบก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การสารวจ ออกแบบ
เขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ตาม
ข้อกาหนดของแบบก่อสร้างและ
บริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ
และโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือ
เท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและ
คุ้มค่ามากทีส่ ุด
7. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้งานควบคุมอาคาร ได้
ตามข้อกาหนดของแบบก่อสร้าง
และเป็นไปตามระเบียบและ
โปร่งใส รวมถึงใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัด
และคุ้มค่ามากที่สดุ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

จุดอ่อน
- บุคลากรมีจานวนไม่
เพียงพอในงานสารวจ
ระดับหรือแนวต่างๆ ซึ่ง
ต้องมีบุคลากรอย่างน้อย
4 คน ดาเนินการ
สาเหตุ
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติไม่เพียงพอ เช่น
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ

- ขออัตราบุคลากรของ
กองช่าง เทศบาลตาบล
แม่เงินเพิ่มไปที่ ก.ท.จ.
เชียงราย
- ให้เจ้าหน้าที่นา
เครื่องมือเครื่องใช้
ส่วนตัวมาใช้เพื่อช่วยให้
การปฏิบัติงานคล่องตัว
มากขึ้น

จุดอ่อน
- บุลากรมีจานวนไม่
เพียงพอ
สาเหตุ
- วัสดุบางส่วนไม่ได้
มาตรฐาน

- ตรวจสอบวัสดุ
- ให้เจ้าหน้าที่เท่าที่มีอยู่
อุปกรณ์ก่อนใช้งานและ ปฏิบัติงานมากขึ้นในการ
ให้ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่อนทุกครั้ง
- ให้โบนัสเจ้าหน้าทีเ่ พื่อ
สร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส่วนตัวที่นามาใช้เสีย่ งต่อ
ไวรัส และความเร็วของ
เครื่องในการทางาน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติไม่เพียงพอ เช่น
ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
- บุลากรมีจานวนไม่
เพียงพอในงานสารวจระดับ
หรือแนวต่างๆ ซึ่งต้องมี
บุคลากรอย่างน้อย 4 คน
ดาเนินการ

- ส่งบุคลากรเข้าอบรม
- การใช้กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

กองช่างเทศบาล
ตาบลแม่เงิน

- วัสดุบางส่วนไม่ได้
มาตรฐานตามที่กาหนด
- บุลากรมีจานวนไม่
เพียงพอตรวจสอบวัสดุ
อุปกรณ์ก่อนการใช้งาน

- ส่งบุคลากรเข้าอบรม
- การใช้กฎหมายระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

กองช่างเทศบาล
ตาบลแม่เงิน

-5ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
8. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การดาเนินการด้าน
สาธารณะโดยจัดให้มีและดูแล
รักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
สาหรับประชาชนเพื่อพัฒนาเมือง
ให้น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

9. กิจกรรมงานผังเมือง
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกฎหมายข้อบังคับของ
การผังเมืองและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องที่จะนามาบังคับประกอบ
การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาเมืองด้านการคมนาคม
ขนส่งสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จุดอ่อน
- บุลากรมีจานวนไม่
เพียงพอ
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ
ระบบต่างๆ เช่น ประปา
ไฟฟ้า
สาเหตุ
- พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
เป็นภูเขา

- ขออัตราบุคลากรของ
กองช่าง เทศบาลตาบล
แม่เงินเพิ่มไปที่ ก.ท.จ.
เชียงราย
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรม

- งบประมาณในการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าอบรมมีจากัด
- ไม่มีเจ้าหน้าที่โอน/ย้ายมา
กองช่าง

- บุลากรมีจานวนไม่
เพียงพอ
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ
ระบบต่างๆ เช่น ประปา
ไฟฟ้า
- พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
เป็นภูเขา

- ส่งบุคลากรเข้าอบรม/ฝึก
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนอยู่เสมอ
- ขออัตราบุคลากรของกอง
ช่าง เทศบาลตาบลแม่เงิน
เพิ่มไปที่ ก.ท.จ.เชียงราย
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

กองช่างเทศบาล
ตาบลแม่เงิน

จุดอ่อน
- ประชาชนขาดมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย
ประกอบการพิจารณา
อนุญาตก่อสร้างอาคาร
สาเหตุ
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ
กฎหมายประกอบการ
พิจารณาอนุญาต
ก่อสร้างอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรม

- งบประมาณในการส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าอบรมมีจากัด
- ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

- การประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง
กฎหมายประกอบการ
พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง
อาคารและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องยังไม่ทั่วถึง
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ส่งบุคลากรเข้าอบรม
- ขออัตราบุคลากรของกอง
ช่าง เทศบาลตาบลแม่เงิน
เพิ่มไปที่ ก.ท.จ.เชียงราย
- ปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญที่สานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองและ
ผังเมืองจังหวัด
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

กองช่างเทศบาล
ตาบลแม่เงิน

-6ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
กองการศึกษา
10. กิจกรรมงานศึกษาปฐมวัย
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารและมีสภาพแวดล้อม
ปลอดภัย
- เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาประกอบด้วยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
เป็นไปตามกระบวนการและระยะ
ที่กาหนด

ความเสี่ยง

จุดอ่อน
- บุลากรมีจานวนไม่
เพียงพอ
- เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ
ระบบต่างๆ เช่น ประปา
ไฟฟ้า
สาเหตุ
- พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่
เป็นภูเขา

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

- กาชับครู/ครูผู้ดูแล/
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ดูแล
เด็กอย่างใกล้ชิด
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรม

- สามารถป้องกันและลด
ความเสีย่ งได้

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

1. อ่างล้างมือสาหรับเด็กไม่
เพียงพอ ห้องน้าอบอ้าว
2. บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนของการ
จัดทาแผนการศึกษา

- ตั้งงบประมาณปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อเด็กเล็ก
- ประชุมซักซ้อม กากับ
ดูแลและจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษา
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
เทศบาลตาบล
แม่เงิน

-7ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
11. กิจกรรมป้องกันโรคและ
ควบคุมการระบาดของโรคมือเท้า
ปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ป้องกันโรคโควิด 19
วัตถุประสงค์
- เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคมือเท้าปาก
- เพื่อป้องกันเบื้องต้น และการ
ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ให้เป็น
โรคมือเท้าปาก
- เพื่อให้เด็กใยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสุขภาพดีในสภาพแวดล้อมที่ดี

ความเสี่ยง

จุดอ่อน
- ครูและผู้ปกครองขาด
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

- ปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏิบัติของกระทรวง
สาธารณสุขและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามการแพร่
ระบาดของโรคอย่าง
ใกล้ชิด

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ทาความสะอาดตาม
- ครูและผู้ปกครองขาด
- ส่งบุคลากรเข้าอบรม
มาตรฐานทีเ่ หมาะสมภายใน ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง - ขออัตราบุคลากรของกอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ช่าง เทศบาลตาบลแม่เงิน
เพิ่มไปที่ ก.ท.จ.เชียงราย
- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชน ผู้ปกครองอยู่
เสมอ
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
เทศบาลตาบล
แม่เงิน

-8ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดาเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์
12. กิจกรรมงานธุรการ (การ
จุดอ่อน
ติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
- ครูขาดความรู้ความ
งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน)
เข้าใจอย่างถ่องแท้
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การติดตามประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่

- ตรวจสอบตาม
- หน่วยงานที่ขอรับการ
ระเบียบ หนังสือสั่งการ สนับสนุนไม่เข้าใจระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย ของทางราชการ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- หน่วยงานที่ได้รับเงิน
- ส่งบุคลากรเข้าอบรม
อุดหนุนรายงานสรุปผลการ - ตรวจสอบตามระเบียบ
ดาเนินงานล่าช้า
หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย
- ระยะเวลาดาเนินการถึง
30 กันยายน 2564

ชื่อผู้รายงาน

วันที่

(นายดารงค์ จันแปงเงิน)
นายกเทศมนตรีตาบลแม่เงิน
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
เทศบาลตาบล
แม่เงิน

