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แบบ ปอ.1
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับองค์กร
(ตามระเบียบฯ ข้ อ 6)
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
การประเมินการควบคุมภายในของ เทศบาลตําบลดงมะดะ สําหรับงวดตังแต่ว นั ที 1 เดื อน ตุลาคม
พ.ศ. 2557 ถึงวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ได้ดาํ เนิ นการตามแนวทางการติ ดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึงกําหนดอยู่ในเอกสารคําแนะนํา การจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลดงมะดะ ได้จดั ให้มีขึนตามทีกําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือสร้างความมันใจอย่างสมเหตุสมผลการดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลดงมะดะ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึงรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สินการป้ องกันหรื อลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั วไหล การสิ นเปลือง หรื อการทุจริ ต ด้าน
ความเชือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึงรวมถึงระเบียบปฏิบตั ิของฝ่ ายบริ หาร
แนวคิด ของการสร้างความมันใจอย่างสมเหตุ สมผลรวมถึงความมันใจจะได้รับผลอย่างคุม้ ค่าตาม
ต้นทุนทีใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลพินิจในการประเมินผลประโยชน์ที
จะได้รับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของบระบบฯ ทังนี ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ทีจะ
ได้รั บซึงรวมถึง การลดความเสี ยงที ทําให้หน่ ว ยงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนด นอกจากนี อาจเกิ ด
ข้อผิดพลาดหรื อความเสี ยหายและความผิด ปกติทีไม่อาจสื บทราบได้ เนื องจากมีข ้อจํากัดที แฝงอยู่ในการ
ควบคุมภายในซึงรวมถึงโอกาสของการหลีกเลียงหรื อละเลยการควบคุม รวมทังข้อจํากัดด้านทรัพยากรด้าน
กฎหมายหรื อเกียวกับระเบียบของทางราชการ อีกทังประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลียนแปลงไปตามเวลา
เนืองจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป
จากผลการประเมินดังกล่าวเชือว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตําบลดงมะดะ สําหรับงวดตังแต่
วันที 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที 30 กันยายน 2558 เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามทีกล่าวในวรรค
แรก ภายใต้ขอ้ จํากัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนทีมีนยั สําคัญ ดังนี

1. สํานักปลัดเทศบาล
ผลการประเมินพบว่า สํานักปลัดเทศบาลฯ มีภารกิจตามคําสั งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง
แบ่งออกเป็ น 7 งานได้แก่ งานบริ หารทัวไป งานนโยบายและแผน งานนิติการ งานธุรการ งานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานการเจ้าหน้าที งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ พบว่างานนโยบายและแผน งานนิ ติ การ งาน
ธุรการ และงานการเจ้าหน้าที มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมแล้ว
- งานบริหารทัวไป พบความเสียง ในภารกิจ 4 กิจกรรมคือ
1. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน
2. กิจกรรม/โครงการฟื นฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่างยังยืน โดยการส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ นสินค้า
OTOP ขยายฐานลูกค้าและจัดหาตลาดให้อย่างยังยืน
3. งานตรวจสอบภายใน ยังไม่มีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงาน จึงเป็ นสาเหตุหนึ งทีทําให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การปฏิบตั ิงาน กฎหมาย ระเบียบ คําสัง เป็ นต้น
4. กิจกรรมปกป้ องสถาบันกษัตริ ย ์ ยังคงมีกลุ่มบุคคลเคลือนไหวและให้ร้ายต่อสถาบัน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบความเสียง 2 ภารกิจ คือ
1. กิจกรรมป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด ยังไม่บรรลุผลเนื องจากมีก ารแพร่ ระบาดอยู่เป็ น
จํานวนมาก ซึงแหล่งผลิตทีมาจากประเทศเพือนบ้านทําให้ไม่สามารถควบคุมการแพร่ กระจายได้
2. กิจกรรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบตั ิจากลมพายุฤดูร้อนและภัยแล้งยังเป็ นความเสี ยง
ทีเกิดขึนเป็ นประจําทุกปี จําเป็ นต้องเตรี ยมการรับมือไว้ จึงจําเป็ นต้องมีมาตรการป้ องกันแก้ไขให้
ทันต่อเหตุการณ์
- งานส่ งเสริมสุ ขภาพ พบความเสียง 1 ภารกิจ คือ
1. ไม่มีบุคลากรทีมีความรู้ดา้ นส่งเสริ มสุขภาพให้แก่ประชาชนโดยตรง
จากการติ ดตามประเมิน ระบบการควบคุมภายในพบจุดอ่อน กิ จกรรมลดภาวะโลกร้ อน เนื องจาก
ไม่ได้รับความร่ ว มมือจากประชาชนในการลดการเผาในที โล่งแจ้ง การลักลอบตัด ไม้ทาํ ลายป่ ายังคงมีอยู่
กิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระบวนการค้ายาเสพติดมีความซับซ้อนมากขึนประกอบกับเป็ น
เส้นทางผ่านการเดินทางสัญจร ไป-มา ของประชาชนจึงมีการจับกุมผูก้ ระทําผิดอยูบ่ ่อยครัง เด็กและเยาวชนมี
แนวโน้มจะมีการเสพ การค้าเพิ มมาก กิจกรรมฟื นฟูเศรษฐกิจ ปั ญหาการเพิ มตลาดยังเป็ นปั ญหาใหญ่ทีไม่
สามารถดําเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ประกอบกับมีการผลิตสินค้าชนิ ดเดียวกัน หรื อคล้ายกันมากมาย
หลายหมู่บา้ น และอาจพบในพืนทีภาคอืน ๆ ด้วย จึงเป็ นปั ญหาในการแย่งตลาดกัน และพบความเสี ยงใหม่
จากการบังคับใช้ก ฎหมาย งานนิ ติ ก าร การติด ตามลูก หนี ภาษีเทศบาล การบังคับใช้กฎหมายเทศบัญญัติ
เกี ยวกับ พ.ร.บ.สาธารณะสุ ข และการดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชน งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ซึ งไม่มี
เจ้าหน้าทีทีมีความรู้ความถนัดด้านส่งเสริ มสุขภาพ สุขอนามัยทีจะมาให้บริ การแก่ประชาชน การดูแลสุ ขภาพ
จําเป็ นต้องอาศัยผูท้ ีมีความรู้โดยเฉพาะ

2. กองคลัง
ผลการประเมินกองคลัง พบว่ามีภารกิจตามคําสังแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง จํานวน 5 งาน
คือ งานการเงินและบัญชี งานวิชาการและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานธุรการ
การควบคุมภายในของกองคลังฯ พบว่างานงานวิชาการและบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งาน
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานธุรการ สามารถบริ หารความเสียงบรรลุวตั ถุประสงค์
พบจุ ด อ่อนใน งานการเงิ น และบัญชี กิ จ กรรมการตรวจฎี ก าก่อนอนุ มตั ิเบิ ก จ่ ายเงิ น งบประมาณ
หน่วยงานภายในหรื อผูเ้ บิกจ่ายไม่แนบหลักฐานครบถ้วนเช่น ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หรื อหนังสื อสั ง
การทีอนุญาตให้เบิกจ่ายได้ รายการจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานราชการ และองค์กรประชาชน หลักเกณฑ์การ
ให้การอุดหนุนตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. กําหนดให้หน่ วยงาน , องค์กรทีขอรับ
เงินอุดหนุนจะต้องรายงานผลให้เทศบาลทราบหลังดําเนิ นโครงการเสร็ จ แต่ย งั คงมีหน่ วยงานราชการ และ
องค์กรประชาชนทีไม่ได้ปฏิบตั ิตาม การรายงานล่าช้าต้องติดตามทวงถามบ่อยครัง และยังมีการอุดหนุนจึงเป็ น
จุดอ่อนทีต้องปรับปรุ งต่อไป
3. กองช่ าง
ผลการประเมินกองช่างพบว่ามีภารกิจตามสังแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง จํานวน 4 งาน
คือ งานด้านธุรการ งานสํารวจและออกแบบ งานประมาณการก่อสร้างและควบคุมอาคาร งานผังเมือง
จากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พบจุดอ่อนทียังมีความเสียงในภารกิจ 4 งานคือ
1. งานด้านธุรการ
2. งานด้านการสํารวจและออกแบบ
3. งานด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
4. งานควบคุมการก่อสร้าง
1. งานด้านธุรการกองช่าง ยังขาดการติดตาม การรับ –ส่ งหนังสื อ การเสนอ การรายงานและพิมพ์
เอกสารต่าง ๆ ทีเกียวข้องภายในกองช่าง ยังมีความล่าช้า และขาดผูต้ ิดตามเนื องจากต้องใช้ผปู้ ฏิบตั ิงานทีมีอยู่
รับผิดชอบหรื อปฏิบตั ิงานพร้อมกัน ๆ กันหลายหน้าที ยังมีความเสียงทีต้องควบคุมต่อไป
2. งานเขียนแบบยังมีรายละเอียดต่าง ๆ ทีกําหนดไว้ยงั ไม่มีความสมบูรณ์ เนื องจากขาดบุคลากรด้าน
ช่างทีรับผิดชอบ ต้องใช้ผปู้ ฏิบตั ิงานทีมีอยูร่ ับผิดชอบหรื อปฏิบตั ิงานพร้อม ๆ กันหลายหน้าทีเช่นเดียวกัน
3. งานประมาณราคาก่อสร้าง ยังมีความเสียง เนื องจากราคาวัสดุบางชนิ ดไม่มีในมาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์
และราคาทีแท้จริ งไม่เป็ นไปตามบัญชีของกระทรวงพาณิ ชย์จาํ เป็ นต้องตรวจสอบและประสานการปฏิบตั ิมาก
ยิงขึน

4. งานควบคุมการก่อสร้าง ยังมีความเสียง เนืองจากมีเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิไม่เพียงพอ อาจเกิดปั ญหาใน
การควบคุมให้เป็ นไปตามมาตรฐานแบบแปลนทีได้ออกแบบไว้ เจ้าหน้าทีต้องปฏิบตั ิ หน้าที หลายอย่างใน
คราวเดียวกันจึงอาจผิดพลาดได้
4. กองการศึกษา
ผลการประเมินกองการศึกษาพบว่ามีภารกิจตามคําสังแบ่งงาน และภารกิจโครงสร้าง จํานวน 2 งาน คือ
1. งานบริ หารการศึกษา
2. งานส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จากการประเมินการควบคุมภายในตามแบบติดตาม ปย.3 พบว่ายังมีจุดอ่อนในกิจกรรมทัง 2 ภารกิจ คือ
1. งานบริ หารการศึกษา ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก การปฏิบตั ิหน้าทีของคณะกรรมการบริ หารศูนย์ยงั ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีทีต้องปฏิบตั ิ ขาดการดูแลพัฒนาศูนย์และติดตามการปฏิบตั ิหน้าทีของครู
การหาผลประโยชน์จากการประกอบอาหารในศูนย์เด็กเล็ก ขาดงบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ์สาํ หรับเด็ก
ในการออกกําลังกาย ออกกําลังกล้ามเนื อ และการพัฒนายังไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน รวมทังมาตรฐานทาง
การศึกษา และขาดบุคลากรด้านบริ หารการศึกษา ด้วย
2. งานส่งเสริ มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การส่ งเสริ มการศึกษายังไม่สามารถดําเนิ นการได้
อย่างเต็มทีเนืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ กรณี เด็กนักเรี ยนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เช่นค่ารถยนต์เดินทาง
ไป – กลับ การสนับสนุนทุนการศึกษา การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็ นต้น และยังขาดบุคลากรด้าน
บริ หารทําให้การบริ หารงานประสบปั ญหาเป็ นอย่างมาก กรณี ศาสนาและวัฒนธรรมได้ดาํ เนิ นการบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว
ทังนี เทศบาลตําบลดงมะดะ จักได้ดาํ เนิ นการปรับปรุ งแผนการติดตามการควบคุมภายในประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เรี ยบร้อยเพือใช้เป็ นเครื องมือในการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่ วยงาน
สําหรับความเสียงทีเกิดขึนใหม่จะได้จดั ทําวิธีการติดตามควบคุมและรายงานให้ทราบตามระเบียบ ข้อ 5 ใน
โอกาสต่อไป

(ลงชือ)

วาสนา บุญมา
( นางสาววาสนา บุญมา )
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ
วันที 20 ตุลาคม 2558

แบบ ปอ.2
สํานักปลัดเทศบาลตําบลดงมะดะ
รายงานการประเมินองค์ประกองของการควบคุมภายใน
ณ วันที 30 กันยายน 2558
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุ ป
(1)
(2)
สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดแนวทางในการควบคุมและจัด
วางระบบภายในให้เกิดความน่ าเชือถือและทัศนคติทีดี
ต่ อองค์ก ร โดยเน้น ยําในการปฏิบัติ ต ้องตังใจในการ
ปฏิบตั ิราชการ มีความซือสัตย์ มีจริ ยธรรมมีความโปรด
ในในการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล และกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าทีไว้ดงั นี
- สภาพแวดล้อมการควบคุมของสํานัก ปลัด ฯ ใน
1.1 ปรัชญาของผู้บริหารและรู ปแบบการทํางาน
- ผู้บ ริ หารมี ทัศ นคติ ที ดี แ ละสนั บ สนุ น การปฏิ บัติ ภาพรวมมีความเหมาะสม ผูบ้ งั คับบัญชามีส่วนทําให้
หน้าที ภายในองค์ก ร การติ ด ตามผลการทํางาน การ การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยมี
ทัศนคติ ทีดี ต่ อการจัด วางระบบควบคุ มภายใน ให้
ตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
- ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อการรายงาน การควบคุ ม ความสํา คัญ ต่ อ การปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ กฎหมาย
งบประมาณ และการดําเนินการตามระเบียบแบบแผนที คําสัง หนังสือสังการ โดยเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิ
- มีการมอบหมายหน้าทีการงาน การกระจายอํานาจ
การจัด การความเสี ยงจากการดําเนิ น งานการพิจ ารณา
จัดการป้ องกันและลดความเสียง
- มี ก ารกํา หนดด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมเป็ น
1.2 ความซือสัตย์และจริยธรรม
- องค์กรมีขอ้ กําหนดด้านจริ ยธรรมและบทลงโทษเป็ น ภาพรวมขององค์กรเพือให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือ
ลายลักษณ์อกั ษร และเวียนให้พนักงานรั บทราบ โดย ปฏิบตั ิ พนักงานทุกคนทราบและยอมรับทีจะปฏิบตั ิ
พนักงานรับทราบและเข้าใจลักษณะพฤติกรรมทียอมรับ ตามมีก ารกําหนดด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมตาม
และไม่ยอมรับตามบทลงโทษข้อกําหนดของจริ ยธรรม ประกาศ อบต.ดงมะดะ เรื องประมวลจริ ยธรรมของ
- ฝ่ ายบริ หารกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นงานทีเป็ นไป ข้า ราชการ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลดงมะดะ
ได้ให้แก่พนักงานปฏิบตั ิเพือบรรลุเป้ าหมายทีเป็ นไปได้ จังหวัดเชียงราย ลงวันที 13 มกราคม 2552
มีก ารกํา หนดสิ งจู งใจที ยุติ ธรรมเพื อให้พ นัก งานเกิ ด - คําสั งเทศบาลตํา บลดงมะดะที 013/2555 เรื อง
แต่งตังคณะกรรมการจริ ยธรรมของเทศบาลตําบล
ความมันใจต่อการปฏิบตั ิทีดีต่อองค์กร

ดงมะดะ จังหวัด เชี ยงราย ลงวัน ที 14 มกราคม
2555
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตังได้คาํ นึงถึงความรู้ความสามารถ
ของแต่ ล ะตํา แหน่ ง เพื อให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก าร
กําหนดความรู้ ทักษะ ความสามารถตามตําแหน่ งงาน
ตามมาตรฐานตําแหน่ง
- มีการวางแผนการฝึ กอบรมให้แก่พนักงานตามความ
ต้อ งการขององค์ก รและสมัค รใจของพนัก งานอย่า ง
เหมาะสม
- การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านพิ จ ารณาจากการ
ประเมิน ปั จ จัยที มีผลต่ อความสําเร็ จของงานตามแบบ
ประเมินทีเป็ นมาตรฐาน
1.4 โครสร้ างองค์กร
- สํา นัก ปลัด เทศบาลฯ ได้วิเ คราะห์ส ภาพแวดล้อ ม
ภายในที มี ผ ลกระทบต่ อ การควบคุ ม โดยวิ เ คราะห์
โครงสร้างงานจากภารกิจงานประจําตามคําสังแบ่งงาน
ภารกิจงานประจํา สํานักปลัดฯ มีบุคลกรทังสิ น 19
คน แบ่งโครงสร้างและการปฏิบตั ิงานดังนี
(1) งานบริ หารงานทัวไป มีบุคลกร 11 คน
(2) งานนโยบายและแผน มีบุคลกร 2 คน
(3) งานนิติการ มีบุคลกร 1 คน
(4) งานธุรการ มีบุคลกร 1 คน
(5) งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคลกร 2
คน
(6) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีบุคลกร 2 คน

- มี ก ารกํา หนดแผนอัต รากํา ลังของบุ ค ลกรและ
กํา หนดมาตรฐานตํ า แหน่ งตามประกาศของ
คณะกรรมการจังหวัดฯ และมาตรฐานกลาง
- กําหนดความรู้ความสามารถตามอัตรา ตําแหน่งที
บรรจุแต่งตัง พร้อมทังได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ มเติมอย่างต่อเนือง
- มีการบันทึกข้อมูลผูท้ ีได้รับการศึกษาอบรมไว้ใน
สมุดประวัติและนํามาประกอบพิจารณาการปรับปรุ ง
หรื อเลือนระดับตําแหน่ง

- จากการติดตามผลตามแผนการควบคุม พบว่าทัง 7
กิจกรรมมีการควบคุมทีไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์จึงควรดําเนินการดังนี
1. กิ จกรรมป้ องกั น แก้ ไ ขภั ย พิ บั ติ ธรรมชาติ
(แผ่นดินไหว)
1.1 ฝึ กอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
1.2 ตรวจสอบและควบคุ มการก่ อสร้ างอาคารให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน
1.3 จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการกูช้ ีพ/ป้ องกันภัย
1.4 จัดเตรี ยมกําลังพล/และฝึ กซ้อมเป็ นประจํา
1.5 รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต สํา นึ ก ให้ แ ก่ ป ระชาชนได้
ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาทีเกิดจากการเผาทุก
ประเภท
1.6 ใช้มาตรการทางสังคมควบคู่ไปกับมาตรการทาง
กฎหมายดําเนินการกับผูท้ ีฝ่ าฝื นอย่างจริ งจัง
2. กิจกรรมป้ องกันภัยจากโรคติดต่อ
2.1 รณรงค์ให้ประชาชนให้ค วามร่ วมมือ ในการ

กําจัด แหล่งเพาะพัน ธุ์ยุงลายภายในบ้านตนเองโดย
การควํากะโหลกกะลา ถังนํา โอ่งนําเป็ นต้น
2.2 จัด ทํา โครงการประกวดแข่ ง ขัน โครงการ
หมู่บา้ นปลอดลูกนํายุงลาย
3. กิจกรรมป้ องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.1 จัดตังศูนย์ประสานงานต่อสู้เพือเอาชนะปั ญหา
ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
3.2 แต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ ศูนย์
ประสานงานฯ
3.3 จัด ทําโครงการทีส่ งเสริ มกิจ กรรมของเด็กและ
เยาวชน เช่ น โครงการ ทูบี นัม เบอร์ ว ัน , โครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
3.4 จัดทําโครงการฝึ กอบรมอาชีพให้ประชาชนและ
เยาวชนเพือให้มีรายได้พอเพียงต่อการเลียงชีพตนเอง
และครอบครัว
4. กิจกรรมฟื นฟูเศรษฐกิจ
4.1 จัด ทําโครงการฝึ กอบรมเพิ มทัก ษะต่ อยอดใน
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพิ มขึน
4.2 เสริ มสร้ างความรู้ เกี ยวกับการรวมกลุ่มอาชี พ
การส่งเสริ มกิจกรรมกลุ่มให้มีความมันคง
4.3 ฝึ กอบรมเสริ มสร้างความรู้ ดา้ นการตลาด และ
ส่ ว นราชการส่ ง เสริ มการจัด หาแหล่ง หรื อสถานที
จําหน่ายสินค้าและการบริ การให้แก่ประชาชน
5. กิจกรรมปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
5.1 ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
5.2 จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกและเผยแพร่ โครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริ
6. กิจกรรมปรองดองสานฉันท์
6.1 ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
6.2 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความรักความสามัคคี
7. กิจการส่งเสริ มสุขภาพของประชาชน
7.1 การรณรงค์ส่งเสริ มให้ความรู้เกียวกับการบริ โภค

1.5 การมอบอํานาจและหน้ าทีความรับผิดชอบ
- มีการมอบอํานาจและหน้าทีความรับผิดชอบให้กบั บุ
คลกรอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และแจ้งให้พนัก งาน
ทุกคนทราบ
คําสังแบ่ งงาน บุคลากรทังสิ น 19 คน ประกอบด้วย
นายสํา เริ ง ชัย รั ต น์ หัว หน้า สํา นัก ปลัด รั บ ผิด ชอบ
ควบคุมบังคับบัญชา ตามคําสังแบ่งงาน การบริ หารงาน
และมอบหมายการปฏิบตั ิหน้าทีของส่วนราชการภายใน
ของเทศบาล คําสังที 428/2558 ลว 25 ธ.ค. 2558 ทังนี
ภารกิจของสํานักปลัดมีมากประกอบกับบุคลกรยังขาด
ความรู้ค วามชํานาญเนื องจากส่ วนมาบรรจุ รับราชการ
ใหม่จึงยังมีความเสียงปรากฏอยูเ่ ช่น
1.5.1 กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน เป็ นความเสี ยงทีเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายนอก อันเกิดจากประชาชนไม่ให้
ความร่ ว มมือในการลดการเผาป่ าหรื อการเผาในที โล่ง
แจ้ง
1.5.2 กิ จกรร มป้ องกั น ภั ย จา กโรคติ ดต่ อจา ก
ไข้เลือดออก เป็ นความเสี ยงที เกิ ด จากสภาพแวดล้อม
ภายนอกเกิด จากการทีไม่สามารถควบคุมการเกิด ของ
ลูกนํายุงลาย อันมีสาเหตุจากมีแหล่งเพาะพันธุท์ ีมีอยูต่ าม
บ้านเรื อนของประชาชน
1.5.3 กิจกรรมป้ องกันปัญหายาเสพติด เป็ นความเสี ยง
ทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื องจากมีประชาชน
และเยาวชนติ ด ยาเสพติ ด เพิ มขึ นผูค้ ้า ผูข้ ายก็ เ พิ มขึ น
เช่นเดี ยวกัน สังเกตได้จากคดีทีเกิดขึนแทบทุก วันและ
บางคดี เกิ ด ในพืนที ของตําบลดงมะดะ ผูท้ ี เสพยาและ
ได้รับการบําบัดมักจํากลับมาเสพใหม่ไม่สามารถหลุด
พ้นได้
1.5.4 กิจกรรมฟื นฟูเศรษฐกิจ เป็ นความเสียงทีเกิดจาก
สภาพแวดล้อ มภายนอก อัน เกิ ด จากสิ น ค้า และการ

- คําสั งเทศบาลตําบลดงมะดะที 093/2558 ลงวันที
2 มีนาคม 2558 มอบหมายหน้าที และ แบ่งมอบการ
ปฏิบัติ งานได้ก ับ พนัก งานรั บผิด ชอบโดยคํานึ งถึ ง
ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความถนัด

บริ ก ารของประชาชนไม่มี ก ารปรั บปรุ งเปลี ยนแปลง
สร้างแนวคิดใหม่ และไม่มีความสามารถในการหาตลาด
เองได้ หรื อไม่ก็ผลิต สิ นค้าแล้วไม่รู้จะไปจําหน่ ายในที
ใด
1.5.5 กิ จกรรมป้ องกั น แก้ ไ ขภั ย พิ บั ติ ธรรมชาติ
(แผ่ น ดิ น ไหว) เนื องจากยัง ไม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจ
จะต้องตรวจสอบและควบคุ มการก่ อ สร้ างอาคารให้
เป็ นไปตามมาตรฐานและจัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการกู้
ชี พ /ป้ องกัน ภัย / จัด เตรี ย มกํา ลังพล/และฝึ กซ้อ มเป็ น
ประจํา
1.5.6 กิจกรรมปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ยังมีกลุ่มบุคคลเคลือนไหวต่อต้านต้องจัดกิจกรรมสร้าง
จิ ต สํ า นึ กและเผยแพร่ โครงการอัน เนื องมาจาก
พระราชดําริ
1.5.7 กิจกรรมปรองดองสานฉันท์
มีกลุ่มบุคคลทีมีความเห็นต่างเคลือนไหวต่อต้านควร จัด
กิจกรรมเสริ มสร้างความรักความสามัคคี
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้ านบุคลากร
- มีการกําหนดมาตรฐานและข้อกําหนดในการว่าจ้างบุ
คลกรอย่ า งเหมาะสม โดยเน้ น เรื องการศึ ก ษ า
ประสบการณ์ความซือสัตย์และมีจริ ยธรรม
- มี ก ารปฐมนิ เทศให้ ก ั บ พนั ก งานใหม่ และจั ด
ฝึ กอบรมพนักงานทุกคน รวมทังส่งไปเข้ารับการศึกษา
อบรมอย่างสมําเสมอและต่อเนือง
- การเลื อนตํา แหน่ ง และอัต ราเงิ น เดื อ น และการ
โยกย้ายขึ นอยู่ก ับผลการปฏิบัติ งาน ความซื อสัต ย์ มี
จริ ยธรรมเป็ นสําคัญ และการลงโทษเมือมีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายหรื อข้อกําหนดทางจริ ยธรรม
1.7 การตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ การกํากับดูแลให้เป็ นไปตามระบบการควบคุม

- มี น โยบายในการบริ หารงานบุ ค คลเป็ นไปใน
ลัก ษณะพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถมี ก ารสื อสาร
ภายในถึง วัต ถุ ประสงค์ข ององค์ก ร มีก ารกําหนด
เกี ยวกับการประเมิ น ผลการปฏิบตั ิ งานที เหมาะสม
ก่ อนการพิจ ารณาความดี ค วามชอบ เช่ น การเลือน
ระดับการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานประจําปี กระทํา
ปี ละ 2 ครัง

- มี แ ต่ ง ตังคณะกรรมการตรวจภายในตามคํา สั ง
เทศบาลตํา บลดงมะดะ ที 272/2558 และคําสั ง

ภายในทีกําหนด อย่างต่อเนื องและสมําเสมอ โดยการ
แต่งตังคณะกรรมการจังวางระบบตรวจสอบภายในทัง
ระดับกองและระดังเทศบาลฯ
สภาพแวดล้ อ มภายนอก ที มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ควบคุ ม ได้วิเ คราะห์ จ ากระเบี ย บที ออกมาบัง คับ ใช้
รวมถึงหนังสือสังการต่างๆ ซึงเกิดจากการยกฐานะจาก
อบต. เป็ นเทศบาลตําบลดงมะดะ ทําให้ระเบียบต่างๆ
ต้องศึกษาใหม่

2. การประเมินความเสียง
-วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการกํา หนดองค์ ป ระกอบการ
ควบคุมเพือให้ทราบกระบวนการระบุ ความเสี ยง การ
วิเคราะห์ การบริ หารความเสียง เหมาะสม เพียงพอ
-มีก ารกําหนดวัต ถุประสงค์ข องหน่ ว ยงานเป้ าหมาย
การดําเนิ นงานทีชัดเจนและวัดผลได้ และแจ้งเวียนให้
พนักงานทราบ
-ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการระบุและประเมิน
ความเสียง มีการระบุความเสี ยงทีอาจเกิดขึนจากปั จจัย
ทังภายในและภายนอก เช่ นการปรับลดบุ คลกร การ
ปรับปรุ งตําแหน่ง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิด
ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ การเปลียนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
-ดํา เนิ น การร่ วมกัน ในการกํา หนดเกณฑ์ ใ นการ
พิ จ ารณาระดั บ ความสํ า คั ญ ของความเสี ยง มี ก าร
วิเคราะห์ประเมินระดับความสําคัญหรื อผลกระทบของ
ความเสียงและความถีทีจะเกิดหรื อโอกาสทีจะเกิดความ
เสียง
2.1 สภาพแวดล้อมภายใน
2.1.1 ภารกิ จ งานประจํา วิ เ คราะห์ จ ากความ
เพียงพอของงานประจํา ตามคําสั งแบ่ งงานพบความ

เทศบาลตํา บลดงมะดะ ที 276/2558 ลงวัน ที 3
สิ งหาคม 2558 เพือตรวจติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติ ร าชการภายในประจํา ปี และตามแนว
ทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักปลัดฯ
และเทศบาล
- การตรวจติ ด ตามการปฏิบัติ งานจังหวัด เชี ยงราย
ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10 เมษายน
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558

- มีการประเมินความเสี ยงโดยนําระบบการบริ หาร
ความเสียงตามหนังสื อแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสํานักงานตรวจเงินแผ่น
- มีแต่งตังคณะกรรมการตรวจภายในตามคําสั ง
เทศบาลตํา บลดงมะดะ ที 272/2558 และคําสั ง
เทศบาลตํา บลดงมะดะ ที 276/2558 ลงวัน ที 3
สิ งหาคม 2558 เพือตรวจติด ตามและประเมิน ผล
การปฏิบัติ ร าชการภายในประจํา ปี และตามแนว
ทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักปลัดฯ
และเทศบาล
- การตรวจติ ด ตามการปฏิบัติ งานจังหวัด เชี ยงราย
ประจําปี วันที 20 พ.ย.56 และวันที 13 พ.ย. 57
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 8 เมษายน
2557 ครังที 2 วันที 10 ตุลาคม 2557
- การระบุความเสียง
1. การระบุความเสียงเกียวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

เสียงในบางกิจกรรมเช่น
- การดําเนินงานทีไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
1 กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
=O
ความเสียง
- รายงานทางการเงิ น หรื อการรายงานข้อมูลที ไม่
-ไม่สามารถควบคุมการเผาป่ าและการจุดไฟเผาในที น่าเชือถือ = F
โล่งแจ้งของประชาชนได้ โดยความจําเป็ นทีต้องเผาจาก - การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ มติ
การแผ้วถางไร่ การการเผาเพือป้ องกันไฟจากภายนอก คณะรัฐมนตรี = C
การเผาทีเกิดจากความไม่รู้เช่นเผาฟางข้าว หรื อสองข้าง 2. ระบุปัจจัยเสียงหรื อสาเหตุของความเสียง
ทางถนนเพือให้พืนทีโล่ง ไม่ตอ้ งแผ้วถางให้เสียเวลา
- บรรยากาศทางจริ ยธรรม
2 กิจกรรมป้ องกันภัยจากโรคติดต่อ
- ความกดดันจากฝ่ ายบริ หาร
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ความเสียง
- โรคหวัด 2009 สามารถกระจายได้ทางอากาศและ
การติ ด ต่ อ จากการสั ม ผัส ซึ งหลี ก เลี ยงได้ย ากเนื อง
ประชาชนต้องมีการเดินทางสัญจร ไป-มา
- โรคไข้เ ลื อ ดออกติ ด ต่ อ จากการถูก ยุง ลายกัด ซึ ง
ยุงลายมักกัดคนในเวลากลางวัน และการเกิดยุงลายเกิด
จากแหล่ งเพาะพัน ธุ์ที เกิ ด ในหมู่บ้า นของประชาชน
นันเอง
3. กิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความเสียง
- เยาวชนและประชาชนทั วไปติ ด ยาเสพติ ดเพิ มขึ น
รวมทังผูค้ า้ ผูข้ ายก็เพิ มขึนตลาดเวลา
- ผูเ้ สพยาและได้รับการบําบัดมักกลับมาเสพใหม่
4. กิจกรรมฟื นฟูยาเสพติด
- ไม่สามารถระบุหรื อกําหนดผูเ้ ข้ารับการบําบัดยาเสพ
ติ ด ได้เนื องจากไม่ได้รั บข้อมูล จากประชาชน ซึ งไม่
อยากให้ลกู หลานมีประวัติ ทังทีได้แจ้งแล้วว่าไม่มีการ
ดําเนินคดีหรื อบันทึกประวัติ
5. กิจกรรส่งเสริ มฟื นฟูเศรษฐกิจ
- ความเสียงปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพและการไม่มีตลาด
จําหน่วยสินค้า หรื อการบริ การ เป็ นความเสียงภายนอก

การวิเคราะห์ความเสียง
1. ประเมิน ความเสี ยงจากความถีหรื อโอกาสทีจะ
เกิด เกิดขึนบ่อยหรื อไม่อย่างไร
2. คาดการณ์ ถึงผลกระทบของความเสี ยง ทังเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ
3.กระบวนการตัดสินใจว่าจะดําเนิ นการอย่างไรกับ
ความเสียง
การบริ หารความเสียง
- การยอมรับความเสียง
- การลดหรื อการควบคุมความเสียงให้อยูใ่ นระดับที
ยอมรับได้
- การหลีกเลียงความเสียง
- การแบ่งปันหรื อถ่ายโอนความเสียง
- จากการติ ด ตามผลตามแผนการควบคุ มภายใน
พบว่าทัง 7 กิจกรรมมีการควบคุมทีไม่เพียงพอ ยังไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์จึงควรดําเนินการดังนี
1. กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
1.1 รณรงค์ ส ร้ า งจิ ต สํา นึ ก ให้ แ ก่ ป ระชาชนได้
ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาทีเกิดจากการเผาทุก
ประเภท

5 . กิ จ ก ร ร ม ป้ อ ง กั น แ ก้ ไ ข ภั ย พิ บั ติ ธ ร ร ม ช า ติ
(แผ่นดินไหว)
5.1 ฝึ กอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
5.2 ตรวจสอบและควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน
5.3 จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการกูช้ ีพ/ป้ องกันภัย
5.4 จัดเตรี ยมกําลังพล/และฝึ กซ้อมเป็ นประจํา
6. กิจกรรมปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
6.1 ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
6.2 จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกและเผยแพร่ โครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ
7. กิจกรรมปรองดองสานฉันท์
7.1 ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
7.2 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความรักความสามัคคี
2.2 สภาพแวดล้อมภายนอก
2.1 จากระเบี ยบและหนังสื อสังการต่ างๆที เข้ามา
ใหม่ๆ รวมถึงการเปลียนแปลงทางการเมืองทําให้เกิ ด
ความสับสนในการสั งการบ้าง จึงควรได้มีก ารศึก ษา
ระเบียบ กฎหมาย คําสัง หนังสือสังการอย่างต่อเนือง
2.2 เหตุการณ์ภยั พิบตั ิจากธรรมชาติ เช่น ภัยพิบตั ิ
จากวาตภัย ซึ งประสบปั ญหาทุ ก ปี และภัยพิบัติ จ าก
แผ่นดินไหว ทําให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็ นอัน
มาก

1.2 ใช้มาตรการทางสังคมควบคู่ไปกับมาตรการทาง
กฎหมายดําเนินการกับผูท้ ีฝ่ าฝื นอย่างจริ งจัง
2. กิจกรรมป้ องกันภัยจากโรคติดต่อ
2.1 รณรงค์ให้ประชาชนให้ค วามร่ วมมือ ในการ
กําจัด แหล่งเพาะพัน ธ์ยุงลายภายในบ้านตนเองโดย
การควํากะโหลกกะลา ถังนํา โอ่งนําเป็ นต้น
2.2 จัด ทํา โครงการประกวดแข่ ง ขัน โครงการ
หมู่บา้ นปลอดลูกนํายุงลาย
3. กิจกรรมป้ องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.1 จัดตังศูนย์ประสานงานต่อสู้เพือเอาชนะปั ญหา
ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
3.2 แต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ ศูนย์
ประสานงานฯ
3.3 จัดทําโครงการทีส่งเสริ มกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน เช่นโครงการ ทูบีนมั เบอร์วนั , โครงการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด
3.4 จัดทําโครงการฝึ กอบรมอาชีพให้ประชาชนและ
เยาวชนเพือให้มีรายได้พอเพียงต่อการเลียงชีพตนเอง
และครอบครัว
4. กิจกรรมฟื นฟูเศรษฐกิจ
4.1 จัดทําโครงการฝึ กอบรมเพิ มทักษะต่อยอดใน
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพิ มขึน
4.2 เสริ มสร้างความรู้เกียวกับการรวมกลุ่มอาชีพ
การส่งเสริ มกิจกรรมกลุ่มให้มีความมันคง
4.3 ฝึ กอบรมเสริ มสร้างความรู้ดา้ นการตลาด และ
ส่วนราชการส่งเสริ มการจัดหาแหล่งหรื อสถานที
จําหน่ายสินค้าและการบริ การให้แก่ประชาชน
5. กิจกรรมป้ องกันแก้ไขภัยพิบตั ิธรรมชาติ
(แผ่นดินไหว)
5.1 ฝึ กอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
5.2 ตรวจสอบและควบคุมการก่อสร้างอาคารให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน

5.3 จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการกูช้ ีพ/ป้ องกันภัย
5.4 จัดเตรี ยมกําลังพล/และฝึ กซ้อมเป็ นประจํา
6. กิจกรรมปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
6.1 ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
6.2 จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกและเผยแพร่ โครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริ
7. กิจกรรมปรองดองสานฉันท์
7.1 ประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
7.2 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความรักความสามัคคี
3. กิจกรรมการควบคุม
- ได้กาํ หนดกิจกรรมการควบคุมไว้ตามวัตถุประสงค์
และผลการประเมินความเสียง บุคลกรทุกคนทราบและ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม
- มีการแบ่งแยกหน้าทีการปฏิบตั ิงานทีสําคัญหรื องาน
ทีเสี ยงต่ อความเสี ยหายตังแต่ ต ้นจนจบเช่ น การอนุ มตั ิ
การบันทึกบัญชี การดูแลทรัพย์สิน
- มีข ้อกําหนดเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรและบทลงโทษ
กรณี ฝ่าฝื นในเรื องการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนโดยอาศัย
อํานาจหน้าที และมาตรการตรวจสอบตรวจติดตามให้
การดําเนินงานขององค์กรเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
คําสัง ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
4. สารสนเทศและการสือสาร
4.1 นําระบบ Internet มาช่วยในการบริ หารและการ
ปฏิ บัติ ร าชการเพื อช่ ว ยในการติ ด ตามข้อมูล ข่ า วสาร
ระเบียบ หนังสื อสั งการ โดยไม่ตอ้ งรอรับหนังสื อสัง
การ โดยการเตรี ยมรายละเอี ย ดไว้ก่ อ น เมื อได้รั บ
หนังสือแล้วจะทําให้ดาํ เนินการได้อย่างรวดเร็ วและการ
นําระบบงบประมาณ E-Plan , และระบบ GFMIF
4.2 การประสานงานภายในและภายนอกสํานักปลัดฯ
4.2.1 การติดต่อประสานงานภายในสํานักปลัดฯ และ

- มี แ ต่ ง ตังคณะกรรมการตรวจภายในตามคํา สั ง
เทศบาลตํา บลดงมะดะ ที 272/2558 และคําสั ง
เทศบาลตํา บลดงมะดะ ที 276/2558 ลงวัน ที 3
สิ งหาคม 2558 เพือตรวจติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติ ร าชการภายในประจํา ปี และตามแนว
ทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักปลัดฯ
และเทศบาล
- การตรวจติ ด ตามการปฏิบัติ งานจังหวัด เชี ยงราย
ประจําปี วันที 20 พ.ย.56 และวันที 13 พ.ย. 57
- การตรวจติ ด ตามการวางระบบและควบคุ ม
ภายใน เทศบาลตําบลดงมะดะ ครั งที 1 วัน ที 8
เมษายน 2557 ครังที 2 วันที 10 ตุลาคม 2557
- การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและกาติดตามสื อสาร
มี ค วามเหมาะสม สามารถใช้ง านได้ค รอบคลุ ม
เนื องจากระบบงานภายในยังเล็กไม่มีความซับซ้อน
แต่ ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นเป็ นระบบการติ ด ต่ อ สื อสาร
ภายนอก กับกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ น ตาม
ระบบการจั ด ทํ า บั ญ ชี ซึ งบางครั งการติ ดต่ อ
ประสานงานยากลําบากไม่สามารถติดต่อได้สะดวก
สาเหตุเกิดจากระบบ Internet ขัดข้องเป็ นบางครัง

ทุกกองภายในเทศบาลตําบลดงมะดะ
4.2.2 การติดต่อประสานงานทําความเข้าใจเกียวการ
เบิกจ่ายต่างๆจากภายนอก
5. การติดตามประเมินผล
1. วิธีก ารติ ดตามประเมินผล ใช้วิธีก ารตามระเบี ยบ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ว่ าด้ว ยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. วิ ธี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล กํา หนดโดยการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ
เสียง โดยคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ทังระดับกองและระดับเทศบาลฯ
3. การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณี ทีมี
องค์ประกอบการควบคุ มจากภายนอกองค์ก ร ใช้ก าร
สอบถามความพึงพอใจ
4.ใช้แบบรายงานการประชุ ม เป็ นเครื องมือในการ
ติ ด ตามประเมิน ผล การปฏิบัติ งานอย่างต่ อเนื อง โดย
เจ้าหน้าที ผูป้ ฏิบตั ิและปลัดเทศบาลตําบลดงมะดะ ผล
การประเมิน ตามแบบรายงานการปฏิบัติ ตามแผนการ
ปรั บ ปรุ ง (แบบติ ด ตาม ปย.3) พบว่ า กิ จ กรรมทัง 7
กิจกรรมยังมีการควบคุมทีไม่เพียงพอและไม่บรรลุตาม

- มี แ ต่ ง ตังคณะกรรมการตรวจภายในตามคํา สั ง
เทศบาลตํา บลดงมะดะ ที 272/2558 และคําสั ง
เทศบาลตํา บลดงมะดะ ที 276/2558 ลงวัน ที 3
สิ งหาคม 2558 เพือตรวจติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติ ร าชการภายในประจํา ปี และตามแนว
ทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักปลัดฯ
และเทศบาล
- มีคาํ สั งเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 272/2558 และ
คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 276/2558 ลงวันที 3
สิ งหาคม 2558 และคําสั งเทศบาลตําบลดงมะดะ ที
093/2558 ลว 2 มี.ค. 58 เพือแต่งตังคณะกรรมการ
จัด วางระบบการควบคุ ม ภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการแบ่งมอบงานและมอบหมายหน้าที
การงานสํานักปลัดฯ

วัตถุ ป ระสงค์ จึ ง ต้อ งมี แ ผนปรั บปรุ ง การควบคุ มในครั ง
ต่อไป

สรุ ปผลการประเมิน
จากการวิเคราะห์สาํ รวจ สํานักปลัดฯ ยังมีความเสียงทัง 7 กิจกรรมคือ
1. กิจกรรมป้ องกันและแก้ไขสาธารณภัย/ภัยพิบตั ิจากแผ่นดินไหว
2. กิจกรรมป้ องกันภัยจากโรคติดต่อ(โรคไข้เลือดออก)
3. กิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. กิจกรรมฟื นฟูเศรษฐกิจ
5. กิจกรรมปกป้ องสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
6. กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
7. กิจกรรมการส่งเสริ มสุขภาพของประชาชน
ผลการประเมิน พบว่า กิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
จําต้องมีแผนปรับปรุ งการควบคุมต่อ

แบบ ปอ.2
กองคลัง เทศบาลตําบลดงมะดะ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที 30 กันยายน 2558
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้ อสรุ ป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดแนวทางในการควบคุมและจัด
วางระบบภายในให้เกิดความน่าเชือถือและทัศนคติทีดี
ต่อองค์ก ร โดยเน้นยําในการปฏิบตั ิต ้องตังใจในการ
ปฏิบัติ ร าชการ มีค วามซื อสัต ย์ มีจ ริ ยธรรมมีค วาม
โปรดในในการปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล และ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีไว้ดงั นี
1.1 ปรัชญาของผู้บริหารและรู ปแบบการทํางาน
- ผูบ้ ริ หารมี ทัศ นคติ ที ดี แ ละสนับสนุ น การปฏิบัติ - สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลังในภาพรวม
หน้าทีภายในองค์กร การติดตามผลการทํางาน การ มี ค วามเหมาะสม ผู้บัง คับ บัญ ชามี ส่ ว นทํา ให้ก าร
ควบคุ มภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผลโดยมี
ตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
- ให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อการรายงาน ทางการเงิ น ทัศ นคติ ที ดี ต่ อการจัด วางระบบควบคุ ม ภายใน ให้
งบประมาณและการดําเนินการตามระเบียบแบบแผนที ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย คําสั ง
หนังสือสังการ โดยเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิ
- มีการมอบหมายหน้าทีการงาน การกระจายอํานาจ
การจัดการความเสี ยงจากการดําเนิ นงานการพิจารณา
จัดการป้ องกันและลดความเสียง
- มี ก ารกํา หนดด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมเป็ น
1.2 ความซือสัตย์และจริยธรรม
- องค์กรมีข ้อกําหนดด้านจริ ยธรรมและบทลงโทษ ภาพรวมขององค์ก รเพือให้พนัก งานทุ กคนได้ยึด ถือ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และเวียนให้พนักงานรับทราบ ปฏิบตั ิ พนัก งานทุก คนทราบและยอมรั บที จะปฏิบัติ
โดยพนักงานรับทราบและเข้าใจลักษณะพฤติกรรมที ตามมีก ารกํา หนดด้านคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมตาม
ยอมรับและไม่ยอมรับตามบทลงโทษข้อกําหนดของ ประกาศ อบต.ดงมะดะ เรื องประมวลจริ ยธรรมของ
ข้า ราชการ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํา บลดงมะดะ
จริ ยธรรม
- ฝ่ ายบริ หารกํา หนดเป้ าหมายการดํา เนิ น งานที จังหวัดเชียงราย ลงวันที 13 มกราคม 2552
เป็ นไปได้ให้แก่พนักงานปฏิบตั ิเพือบรรลุเป้ าหมายที - คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 013/2555 เรื อง
เป็ นไปได้ มีก ารกําหนดสิ งจูงใจที ยุติ ธรรมเพือให้ แต่งตังคณะกรรมการจริ ยธรรมของเทศบาลตําบล
พนักงานเกิดความมันใจต่อการปฏิบตั ิทีดีต่อองค์กร ดงมะดะ จังหวัดเชียงราย ลงวันที 14 มกราคม 2555

1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
- ก า ร บ ร ร จุ แ ละ แต่ ง ตั ง ไ ด้ ค ํ า นึ ง ถึ ง ค ว า ม รู้
คว าม สา มา รถของแต่ ละ ตํ า แหน่ ง เพื อให้ เ กิ ด
ปร ะ สิ ท ธิ ภา พ มี กา ร กํ า หนด ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ
ความสามารถตามตําแหน่งงานตามมาตรฐานตําแหน่ง
- มี ก ารวางแผนการฝึ กอบรมให้แ ก่ พนัก งานตาม
ความต้องการขององค์กรและสมัค รใจของพนักงาน
อย่างเหมาะสม
- การประเมิน ผลการปฏิบัติ งานพิ จ ารณาจากการ
ประเมินปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จของงานตามแบบ
ประเมินทีเป็ นมาตรฐาน
1.4 โครสร้ างองค์กร
- กองคลัง ได้วิ เคราะห์ส ภาพแวดล้อมภายในที มี
ผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์โครงสร้างงาน
จากภารกิจงานประจําตามคําสังแบ่งงาน
ภารกิจงานประจํา แบ่งภารกิจงานออกเป็ น 4 งาน
โดยประเมิ น จาก ภารกิ จ งานประจํา การควบคุ ม
ภายในจากงานประจําแต่ละงาน ดังนี
(1) งานการเงินและบัญชี ตามคําสั งแบ่งงาน มี
ภารกิจงานอยู่ 9 ข้อ เมือสํารวจและประเมินแล้ว ใน
ภารกิ จ งานในแต่ ละข้อ พบว่าภารกิ จ ในการประจํา
ไม่พบความเสียง
(2) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ตามคําสั งแบ่ ง
งาน มี ภ ารกิ จ งานอยู่ 10 ข้อ เมือสํา รวจและ
ประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจ
ในการประจํา ไม่พบความเสียง
(3) งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ตามคําสั ง
แบ่งงาน มีภารกิจงานอยู่ 5 ข้อ เมือสํารวจและ
ประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจ
ในการประจํา ไม่พบความเสียง

- มี ก ารกํา หนดแผนอัต รากํา ลัง ของบุ ค ลกรและ
กํ า หนด ม าต ร ฐา น ตํ า แหน่ ง ต าม ป ร ะ ก าศ ข อง
คณะกรรมการจังหวัดฯ และมาตรฐานกลาง
- กําหนดความรู้ความสามารถตามอัตรา ตําแหน่ งที
บรรจุแต่งตัง พร้อมทังได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้มี
โอกาสศึกษาหาความรู้เพิ มเติมอย่างต่อเนือง
- มีการบันทึกข้อมูลผูท้ ีได้รับการศึกษาอบรมไว้ใน
สมุดประวัติและนํามาประกอบพิจารณาการปรับปรุ ง
หรื อเลือนระดับตําแหน่ง

- มีค าํ สั งเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 272/2558 ลว 3
ส.ค. 58 คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 277/2558 ลว
3 ส.ค. 58 และคําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 67/2558
ลว 16 พ.ย. 58 เพือแต่งตังคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
แบ่งมอบงานและมอบหมายหน้าทีการงานกองคลังฯ
- ประเมินจากภารกิจงาน 4 งาน คือ
1. งานการเงินและบัญชี
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
3. งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานธุรการ
มีการควบคุมทีเพียงพอ และหน่ วยงานได้วาง
แผนการปรับปรุ งอย่างรัดกุม โดยจะกําหนดให้มีการ
ประเมินความเสี ยงทุกกองภายในเทศบาลตําบลดงมะ
ดะโดยให้ผรู้ ับผิดชอบงานทุกงานนําเสนอข้อบกพร่ อง
และ จุ ดอ่ อนข อง การ ปฏิ บั ติ งา นร่ วมกั น เพื อ
กํา หนดการควบคุ มที ครอบคลุม และสอดคล้องกับ
ความเสียง ซึงจะทําให้การควบคุมมีประสิทธิภาพทีน่า
พึงพอใจ โดยในส่วนงานการเงินและบัญชีเป็ นงานที

(4) งานธุรการ ตามคําสั งแบ่งงาน เมือสํารวจและ ละเอี ยด ซึ งเกี ยวกับการเบิ ก จ่ า ยที เกี ยวกับระเบี ย บ
ประเมินแล้ว ในภารกิจงานในแต่ละข้อ พบว่าภารกิจ และกฎหมายต่างๆ ซึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึง
ในการประจํา ไม่พบความเสียง
จะดําเนินการติดตามผลต่อไป
1.5 การมอบอํานาจและหน้ าทีความรับผิดชอบ
- มีการมอบอํานาจและหน้าทีความรับผิดชอบให้กบั
บุ ค ลกรอย่ า งเหมาะสมและถู ก ต้อ ง และแจ้ ง ให้
พนักงานทุกคนทราบ
คําสังแบ่ งงาน บุคลากรทังสิ น 9 คน ประกอบด้วย
นางสายสวาท มณี รั ต น์ นัก บริ หารงานการคลัง 7
หัวหน้ากองคลัง มีพนักงานเจ้าหน้าที ทังสิ น 5 คน
พนักงานจ้าง 3 คน แบ่งออกเป็ น 4 งาน ดังนี
1. งานการเงินและบัญชี มีเจ้าหน้าที 2 คน คือ
นางเกษฎา เสมอใจ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานคลัง 6
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีขา้ ราชการ 1
คน คือ นางเบญจมาศ หล้าเต๋ จ๊ะ เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 4
3. งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน มีขา้ ราชการ
1 คน คื อ นางสาวพรพรรณ นั น ตะรั ต น์ เจ้ า
พนักงานพัสดุ 4
4. งานธุรการ ผช.เจ้าหน้าทีธุรการ 1 คน คือ
นางนริ ชรา ศรี ลา
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้ านบุคลากร
- มีการกําหนดมาตรฐานและข้อกําหนดในการว่าจ้าง
บุ ค ลกรอย่ า งเหมาะสม โดยเน้ น เรื องการศึ ก ษา
ประสบการณ์ความซือสัตย์และมีจริ ยธรรม
- มี ก ารปฐมนิ เ ทศให้ ก ับ พนั ก งานใหม่ และจัด
ฝึ กอบรมพนั ก งานทุ ก คน รวมทั งส่ งไปเข้ า รั บ
การศึกษาอบรมอย่างสมําเสมอและต่อเนือง
- การเลื อนตําแหน่ งและอัต ราเงิ น เดื อ น และการ
โยกย้ายขึนอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงาน ความซือสัตย์ มี
จริ ย ธรรมเป็ นสํา คัญ และการลงโทษเมือมีก ารไม่

- มีค าํ สั งเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 272/2558 ลว 3
ส.ค. 58 คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 277/2558 ลว
3 ส.ค. 58 และคําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 67/2558
ลว 16 พ.ย. 58 เพือแต่งตังคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
แบ่งมอบงานและมอบหมายหน้าทีการงานกองคลังฯ

- มี น โยบายในการบริ หารงานบุ ค คลเป็ นไปใน
ลัก ษณะพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถมี ก ารสื อสาร
ภายในถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก ร มี ก ารกํา หนด
เกียวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสมก่อน
การพิจารณาความดีความชอบ เช่นการเลือนระดับการ
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานประจําปี กระทําปี ละ 2 ครัง

ปฏิบตั ิตามนโยบายหรื อข้อกําหนดทางจริ ยธรรม
1.7 การตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
- มี ค ณะกรรมการตรวจสอบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิราชการ การกํากับดูแลให้เป็ นไปตามระบบการ
ควบคุมภายในที กําหนด อย่างต่อเนื องและสมําเสมอ
โดยการแต่งตังคณะกรรมการจังวางระบบตรวจสอบ
ภายในทังระดับกองและระดังเทศบาลฯ
สภาพแวดล้ อ มภายนอก ที มี ผลกระทบต่ อ การ
ควบคุ ม ได้วิเคราะห์จากระเบี ยบที ออกมาบังคับใช้
รวมถึงหนังสื อสั งการต่างๆ ซึงเกิด จากการยกฐานะ
จาก อบต. เป็ นเทศบาลตําบลดงมะดะ ทําให้ระเบียบ
ต่างๆต้องศึกษาใหม่
2. การประเมินความเสียง
- การประเมินความเสี ยง เป็ นขันตอนที ระบุ ลาํ ดับ
ความเสียงของอันตรายทังหมดทีเกียวข้องกับกิจกรรม
ของงานที ครอบคลุ ม สถานที เครื องจัก ร อุ ป กรณ์
บุคลากร และขันตอนการทํางาน ทีอาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยความเสี ยหายต่อทรัพย์สิน ความ
เสี ย หายต่ อ สิ งแวดล้อ ม หรื อสิ งต่ า ง ๆ รวมกัน ใน
หัว ข้อนี จะอธิ บายถึง หลัก การ และวิธี ก ารประเมิ น
ความเสี ยงด้า นอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย
รวมทังอธิบายถึงความจําเป็ นทีต้องประเมินความเสี ยง
การประมาณระดับ ความเสี ยงโดยคํา นึ ง ถึ ง ความ
รุ นแรงและโอกาสทีจะเกิดอันตราย เพือนํามาพิจารณา
ว่าเป็ นความเสี ยงทียอมรับได้ หรื อยอมรับไม่ได้ และ
การวางแผนควบคุมความเสียงทียอมรับไม่ได้
2.1 สภาพแวดล้อมภายใน
2.1.1 ภารกิ จ งานประจํา วิ เคราะห์ จ ากความ
เพียงพอของงานประจํา ตามคําสั งแบ่ ง งาน ทัง 4
งาน ไม่พบความเสียง
2.2 สภาพแวดล้อมภายนอก
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การควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
แบ่งมอบงานและมอบหมายหน้าทีการงานกองคลังฯ
- การตรวจติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านจัง หวัด เชี ย งราย
ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10 เมษายน
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558
- มีก ารประเมิน ความเสี ยงโดยนําระบบการบริ หาร
ความเสี ยงตามหนังสื อแนวทางการจัด วางระบบการ
ควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสํานักงานตรวจเงินแผ่น
- การระบุความเสียง
1. การระบุความเสี ยงเกียวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
- การดําเนินงานทีไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
=O
- รายงานทางการเงิ น หรื อการรายงานข้อ มูล ที ไม่
น่าเชือถือ = F
- การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ มติ
คณะรัฐมนตรี = C
2. ระบุปัจจัยเสียงหรื อสาเหตุของความเสียง
- บรรยากาศทางจริ ยธรรม
- ความกดดันจากฝ่ ายบริ หาร
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- การวิเคราะห์ ความเสียง

2.1 จากระเบียบและหนังสือสั งการต่างๆทีเข้ามา
ใหม่ๆ รวมถึงการปรับขัน เพิ มค่าครองชีพต่ างๆที มี
ขึน ทําให้อาจเกิดความสับสนในการคิดตัวเลขได้
2.2 เหตุ ก ารณ์ ภ ัยพิบัติ จ ากธรรมชาติ เช่ น ภัย
พิบตั ิจากวาตภัย ซึงประสบปั ญหาทุกปี และภัยพิบตั ิ
จากแผ่นดินไหว ทําให้ประชาชนได้รับความเสี ยหาย
เป็ นอันมาก ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้ าหมาย

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 ด้ านการเบิกจ่าย
- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที แบ่งแยกการ
ปฏิบัติ ง านที สําคัญ หรื อมีค วามเสี ยง และมาตรการ
ตรวจสอบให้ ก ารดํา เนิ น งานเป็ นไปตามระเบี ย บ
กฎหมา ย ข้ อ บั ง คั บ หนั ง สื อสั งก าร และม ติ
คณะรัฐมนตรี เช่น
3 . 1 . 1 มี ก า ร จั ด ทํ า ท ะ เบี ย น ร า ย จ่ า ย ต า ม
งบประมาณ
3.2.1 การจ่ า ยเงิ น ตามที กฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับอนุญาตให้จ่ายได้
3.3 .1 ศึก ษาระเบียบการเบิก จ่ ายเงิ นให้ละเอียด
มากขึน

4. สารสนเทศและการสือสาร
4.1 นําระบบ Internet มาช่วยในการบริ หารและการ
ปฏิบัติร าชการเพือช่ ว ยในการติ ด ตามข้อมูลข่ าวสาร
ระเบียบ หนังสือสังการ โดยไม่ตอ้ งรอรับหนังสื อสั ง
การ โดยการเตรี ย มรายละเอีย ดไว้ก่ อ น เมื อได้รั บ
หนังสื อแล้วจะทําให้ดาํ เนิ น การได้อย่างรวดเร็ วและ

1. ประเมินความเสียงจากความถีหรื อโอกาสทีจะเกิด
เกิดขึนบ่อยหรื อไม่อย่างไร
2. คาดการณ์ ถึ งผลกระทบของความเสี ยง ทังเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ
3. กระบวนการตัดสิ นใจว่าจะดําเนิ นการอย่างไรกับ
ความเสียง
- การบริหารความเสียง
- การยอมรับความเสียง
- การลดหรื อการควบคุมความเสี ยงให้อยู่ในระดับที
ยอมรับได้
- การหลีกเลียงความเสียง
- การแบ่งปันหรื อถ่ายโอนความเสียง
- จัดทําคําสั งแบ่ งมอบงาน และจัดวางระบบควบคุ ม
ภายใน และตรวจสอบตามระยะเวลา ดังนี
- มีค าํ สั งเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 272/2558 ลว 3
ส.ค. 58 คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 277/2558 ลว
3 ส.ค. 58 และคําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 67/2558
ลว 16 พ.ย. 58 เพือแต่งตังคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
แบ่งมอบงานและมอบหมายหน้าทีการงานกองคลังฯ
- การตรวจติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านจัง หวัด เชี ย งราย
ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติ ดตามการวางระบบและควบคุ มภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครั งที 1 วันที 10 เมษายน
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558
- การจัดทําข้อมูลสารสนเทศและกาติดตามสื อสารมี
ความเหมาะสม สามารถใช้งานได้ครอบคลุมเนืองจาก
ระบบงานภายในยังเล็กไม่มคี วามซับซ้อน แต่ปัญหาที
เกิดขึนเป็ นระบบการติดต่อสื อสารภายนอก กับกรม
ส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ น ตามระบบการจัด ทํา
บัญชี ซึงบางครังการติดต่อประสานงานยากลําบากไม่

การนําระบบการจัดการบัญชี ELAAS , และระบบ สามารถติดต่อได้สะดวกสาเหตุเกิดจากระบบ Internet
GFMIF
ขัดข้องเป็ นบางครัง
4.2 การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง
4.2.1 การติด ต่อประสานงานภายในกองคลัง และ
ทุกกองภายในเทศบาลตําบลดงมะดะ
4.2.2 การติดต่อประสานงานทําความเข้าใจเกียวการ
เบิกจ่ายต่างๆจากภายนอก
5. การติดตามประเมินผล
1. วิธีการติดตามประเมินผล ใช้วิธีการตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. วิ ธี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล กํา หนดโดยการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของกิจกรรมการควบคุมความ
เสี ยง โดยคณะกรรมการจัด วางระบบการควบคุ ม
ภายในทังระดับกองและระดับเทศบาลฯ
3. การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ในกรณี ทีมี
องค์ประกอบการควบคุมจากภายนอกองค์กร ใช้การ
สอบถามความพึงพอใจ

- จัดทําคําสั งแบ่ งมอบงาน และจัดวางระบบควบคุ ม
ภายใน และตรวจสอบตามระยะเวลา ดังนี
- มีค าํ สั งเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 272/2558 ลว 3
ส.ค. 58 คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 277/2558 ลว
3 ส.ค. 58 และคําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 67/2558
ลว 16 พ.ย. 58 เพือแต่งตังคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุ มภายใน การตรวจสอบภายใน และการ
แบ่งมอบงานและมอบหมายหน้าทีการงานกองคลังฯ
- การตรวจติ ด ตามการปฏิ บัติ ง านจัง หวัด เชี ย งราย
ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10 เมษายน
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558

ผลการประเมินโดยรวม
มีการควบคุมทีเพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุ งอย่างรัดกุม โดยจะกําหนดให้มีการ
ประเมินความเสียงทุกกองภายในเทศบาลตําบลดงมะดะ โดยให้ผรู้ ับผิดชอบงานทุกงานนําเสนอข้อบกพร่ อง
และจุดอ่อนของการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน เพือกําหนดการควบคุมทีครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสียง ซึงจะ
ทําให้การควบคุมมีประสิทธิภาพทีน่าพึงพอใจ โดยในส่วนงานการเงินและบัญชีเป็ นงานทีละเอียด ซึงเกียวกับ
การเบิกจ่ายทีเกียวกับระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ซึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึงจะดําเนิ นการติดตามผล
ต่อไป

แบบ ปอ.2
กองการศึกษา เทศบาลตําบลดงมะดะ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที 30 กันยายน 2558
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้ อสรุ ป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดแนวทางในการควบคุมและจัดวาง
ระบบภายในให้เกิ ดความน่ าเชื อถือและทัศนคติ ทีดี ต่ อ
องค์กร โดยเน้นยําในการปฏิบตั ิตอ้ งตังใจในการปฏิบตั ิ
ราชการ มีความซือสัตย์ มีจริ ยธรรมมีความโปรดในใน
การปฏิ บัติ ง านตามหลัก ธรรมาภิ บ าล และกํา หนด
ขอบเขตอํานาจหน้าทีไว้ดงั นี
1.1 ปรัชญาของผู้บริหารและรู ปแบบการทํางาน
- ผูบ้ ริ หารมีทศั นคติทีดีและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที - สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษาใน
ภายในองค์กร การติดตามผลการทํางาน การตรวจสอบ ภาพรวมมีความเหมาะสม ผูบ้ งั คับบัญชามีส่วนทํา
ให้การควบคุมภายในมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
อย่างสมําเสมอ
- ให้ ค ว า ม สํ า คั ญ ต่ อก า ร ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เงิ น โดยมีทศั นคติทีดีต่อการจัดวางระบบควบคุมภายใน
งบประมาณและการดําเนิ นการตามระเบียบแบบแผนที ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย
คําสัง หนังสือสังการ โดยเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิ
- มีการมอบหมายหน้าที การงาน การกระจายอํานาจ
การจัด การความเสี ยงจากการดําเนิ น งานการพิจ ารณา
จัดการป้ องกันและลดความเสียง
- มี ก ารกํา หนดด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมเป็ น
1.2 ความซือสัตย์และจริยธรรม
- องค์กรมีขอ้ กําหนดด้านจริ ยธรรมและบทลงโทษเป็ น ภาพรวมขององค์กรเพือให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือ
ลายลักษณ์ อกั ษร และเวียนให้พนักงานรั บทราบ โดย ปฏิบตั ิ พนักงานทุกคนทราบและยอมรับทีจะปฏิบตั ิ
พนักงานรับทราบและเข้าใจลักษณะพฤติกรรมทียอมรับ ตามมีก ารกําหนดด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมตาม
และไม่ยอมรับตามบทลงโทษข้อกําหนดของจริ ยธรรม ประกาศ อบต.ดงมะดะ เรื องประมวลจริ ยธรรม
- ฝ่ ายบริ หารกําหนดเป้ าหมายการดําเนิ นงานทีเป็ นไป ของข้าราชการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะดะ
ได้ให้แก่พนักงานปฏิบตั ิเพือบรรลุเป้ าหมายทีเป็ นไปได้ จังหวัดเชียงราย ลงวันที 13 มกราคม 2552
มีการกําหนดสิ งจูงใจทียุติธรรมเพือให้พนักงานเกิดความ - คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 013/2555 เรื อง
แต่งตังคณะกรรมการจริ ยธรรมของเทศบาลตําบล
มันใจต่อการปฏิบตั ิทีดีต่อองค์กร
ดงมะดะ จังหวัดเชียงราย ลงวันที 14 มกราคม 2555

1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตังได้คาํ นึงถึงความรู้ความสามารถ
ของแต่ ล ะตํา แหน่ ง เพื อให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก าร
กําหนดความรู้ ทักษะ
ความสามารถตามตําแหน่งงานตามมาตรฐานตําแหน่ง
- มีการวางแผนการฝึ กอบรมให้แก่พนักงานตามความ
ต้อ งการขององค์ก รและสมัค รใจของพนัก งานอย่า ง
เหมาะสม
- การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านพิ จ ารณาจากการ
ประเมิน ปั จ จัยที มีผลต่ อความสําเร็ จ ของงานตามแบบ
ประเมินทีเป็ นมาตรฐาน

- มี ก ารกํา หนดแผนอัต รากํา ลัง ของบุ ค ลกรและ
กํา หนดมาตรฐานตํา แหน่ งตามประกาศของ
คณะกรรมการจังหวัดฯ และมาตรฐานกลาง

- กําหนดความรู้ความสามารถตามอัตรา ตําแหน่งที
บรรจุแต่งตัง พร้อมทังได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ มเติมอย่างต่อเนือง
- มีการบันทึกข้อมูลผูท้ ีได้รับการศึกษาอบรมไว้ใน
สมุ ด ประวัติ แ ละนํ า มาประกอบพิ จ ารณาการ
1.4 โครสร้ างองค์กร
-กองการศึกษา ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในทีมี ปรับปรุ งหรื อเลือนระดับตําแหน่ง
ผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์โครงสร้างงาน
จากภารกิจงานประจําตามคําสังแบ่งงาน
ภารกิจงานประจํา กองการศึกษา มีบุคลกรทังสิ น 13
- กองการศึกษา เทศบาลตําบลดงมะดะ มีการ
คน แบ่งโครงสร้างและการปฏิบตั ิงานดังนี
1.4 1 กิจกรรมด้ านการบริหารศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กํา หนดอัต รากําลังพนัก งานส่ ว นตําบล ประจํา ปี
- เป็ นความเสียงทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน งบประมาณ 2558 ไว้ จํานวน 6 อัต รา แต่ มีก าร
บรรจุและแต่งตังจริ งเพียง 5 อัตรา คือ นักวิชาการ
ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร คือ
- ได้บ รรจุ ผู้ช่ ว ยนั ก วิ ช าการศึ ก ษา เพื อมา ศึกษา 1 ครู ผดู้ ูแลเด็กเล็ก 4 คน ผูด้ ูแลเด็ก 6 คน
รั บผิด ชอบด้านงาน สารบรรณ ยังไม่ เข้าใจบทบาท ผูช้ ่วยธุรการ 1 คน มีศนู ย์พฒั นาเด็กเล็ก 5 แห่ ง มี
หน้าทีรับผิดชอบ ทําให้การจัดทํารายงานต่าง ๆ ล่าช้า เด็กเล็ก จํานวน 133 คน
การจัดเก็บหนังสือไม่เป็ นหมวดหมู่เสียงต่อการสูญหาย และได้มีการจัดทําคําสังแบ่งงานภายใน จํานวน 2
บุ ค ลากรกองการศึ ก ษา มี ไม่เ พีย งพอ ซึ งการ งาน ดังนี
ดําเนินกิจกรรมต้องอาศัยบุคลากรจากหน่ วยงานอืน ทํา 1) งานบริ หารการศึกษา
2) งานส่งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้การดําเนินล่าช้าและการปฏิบตั ิงานไม่ต่อเนือง
- การจัด กิจ กรรมภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก ไม่ 1. กิจกรรมการพัฒนาศู นย์เด็กเล็ก
ซึงยังไม่ได้รับการแก้และยังมีกิจกรรมทีเป็ น
สามารถจัด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
เนืองจากครู ผดู้ ูแลเด็กจะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้แก่เด็ก ความเสียงทียังมีอยู่
- ได้บ รรจุ ผชู้ ่ ว ยนัก วิชาการศึ ก ษา เพือมา
แล้ว ยังต้องคอยปรับปรุ งภูมิทศั น์ อาคารสถานทีไปด้วย

ทําให้เกิดความเสียงในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ
- ครู ผูด้ ู แ ลเด็ ก ขาดการพัฒ นาตนเองในการแสวงหา
ความรู้ แ ละทัก ษะต่ า ง ๆ ในการพัฒ นากระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
ครู ผดู้ ูแลเด็กขาดคุณธรรมจริ ยธรรมและความศรัทธาใน
วิชาชีพ
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตังอยู่ในเขตบริ การทีห่ างไกลทําให้
การควบคุมดูแลไม่ทวถึ
ั ง
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีนาํ อุปโภคไม่เพียงพอ
- เป็ นความเสียงทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
- ด้านคณะกรรมการบริ หารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก คือ
ขาดการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก และไม่ เข้า ใจบทบาทหน้าที ปล่อ ยให้ท างศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กและผูป้ กครอง เป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมงาน
ศูนย์เท่านัน ซึงอาจเป็ นความเสียงในการไม่มีใครรับรอง
กิจ กรรมการดําเนิ น งานของศูน ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ในเขต
เทศบาลตําบลดงมะดะ
1.5 การมอบอํานาจและหน้ าทีความรับผิดชอบ
- มีการมอบอํานาจและหน้าทีความรับผิดชอบให้กบั บุ
คลกรอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และแจ้งให้พนักงานทุก
คนทราบ
คําสังแบ่ งงาน บุคลากรทังสิ น 13 คน ประกอบด้วย
ว่าที ร.ต.บิน ดวงยานะ เป็ นรักษาราชการแทน ผอ.กศ.
รับผิดชอบควบคุมบังคับบัญชา ตามคําสั งแบ่งงาน การ
บริ หารงาน และมอบหมายการปฏิบตั ิ หน้าทีของส่ ว น
ราชการภายใน ของเทศบาล

รับผิดชอบด้านงาน สารบรรณ ยังไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที รั บผิด ชอบ ทําให้ก ารจัด ทํารายงานต่ าง ๆ
ล่าช้า การจัดเก็ บหนังสื อไม่เป็ นหมวดหมู่เสี ยงต่ อ
การสูญหาย
- บุ ค ลากรกองการศึ ก ษา ผู้บ ริ หารไม่ มี
เจ้าหน้าที มีไม่เพียงพอ ซึ งการดําเนิ นกิ จกรรมต้อง
อาศัยบุค ลากรจากหน่ วยงานอืน ทําให้การดําเนิ น
ล่าช้า
- ครู ผดู้ ูแลเด็กขาดการพัฒนาตนเองในการ
แสวงหาความรู้ แ ละทัก ษะต่ า ง ๆ ในการพัฒ นา
กระบวนการจัด การเรี ยนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและครู ผดู้ ูแลเด็กขาดคุณธรรมจริ ยธรรมและ
ความศรัทธาในวิชาชีพ
- ศูน ย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก ตังอยู่ในเขตบริ ก ารที
ห่ างไกลทําให้การควบคุมดูแลไม่ทวถึ
ั ง ควรจัดตัง
รวมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก เพือง่ายต่อการบริ หารจัดการ
โดยขอรั บ การสนั บ สนุ นจากกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่วนท้องถิ น
- คําสังที 272/2558 ลว 3 ส.ค. 58
- คําสัง เทศบาลตําบลดงมะดะที 278/2558 ลว 3
ส.ค. 58 และคํ า สั งเทศบาลตํ า บลดงมะดะที
197/2557 ลว 2 มิ.ย. 57 แต่งตังคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุ ม ภายในและมอบหมายหน้ า ที
ปฏิบตั ิราชการกองการศึกษาแบ่งมอบการปฏิบตั ิงาน
ได้ก ับ พนั ก งานรั บ ผิ ด ชอบโดยคํา นึ ง ถึ ง ความรู้
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความถนัด

1.6 นโยบายวิธีบริหารด้ านบุคลากร
- มีการกําหนดมาตรฐานและข้อกําหนดในการว่าจ้างบุ - มี น โยบายในการบริ หารงานบุ ค คลเป็ นไปใน
คลกร อย่ า งเหมาะสม โดย เน้ น เรื อง การ ศึ ก ษ า ลัก ษณะพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถมีก ารสื อสาร
ภายในถึงวัตถุประสงค์ข ององค์ก ร มีก ารกําหนด
ประสบการณ์ความซือสัตย์และมีจริ ยธรรม

- มีการปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่ และจัดฝึ กอบรม
พนัก งานทุ ก คน รวมทังส่ งไปเข้ารั บการศึก ษาอบรม
อย่างสมําเสมอและต่อเนือง
- การเลื อนตํา แหน่ ง และอัต ราเงิ น เดื อ น และการ
โยกย้ายขึ นอยู่ก ับผลการปฏิบัติ งาน ความซื อสัต ย์ มี
จริ ยธรรมเป็ นสําคัญ และการลงโทษเมือมีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายหรื อข้อกําหนดทางจริ ยธรรม
1.7 การตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ การกํากับดูแลให้เป็ นไปตามระบบการควบคุม
ภายในทีกําหนด อย่างต่อเนื องและสมําเสมอ โดยการ
แต่งตังคณะกรรมการจังวางระบบตรวจสอบภายในทัง
ระดับกองและระดังเทศบาลฯ
สภาพแวดล้ อ มภายนอก ที มี ผ ลกระทบต่ อ การ
ควบคุ ม ได้วิ เคราะห์จ ากระเบี ย บที ออกมาบัง คับ ใช้
รวมถึงหนังสือสังการต่างๆ ซึงเกิดจากการยกฐานะจาก
อบต. เป็ นเทศบาลตําบลดงมะดะ ทําให้ร ะเบียบต่างๆ
ต้องศึกษาใหม่
2. การประเมินความเสียง
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการกํา หนดองค์ ป ระกอบการ
ควบคุมเพือให้ทราบกระบวนการระบุค วามเสี ยง การ
วิเคราะห์ การบริ หารความเสียง เหมาะสม เพียงพอ
- มีการกําหนดวัต ถุประสงค์ข องหน่ วยงานเป้ าหมาย
การดําเนิ นงานที ชัดเจนและวัดผลได้ และแจ้งเวียนให้
พนักงานทราบ
- ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการระบุและประเมิน
ความเสี ยง มีการระบุความเสี ยงทีอาจเกิดขึนจากปั จจัย
ทังภายในและภายนอก เช่ น การปรั บลดบุ ค ลกร การ
ปรับปรุ งตําแหน่ ง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิด
ภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติ การเปลียนแปลงทางการเมือง

เกียวกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานทีเหมาะสม
ก่อนการพิจ ารณาความดี ค วามชอบ เช่ นการเลือน
ระดับการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานประจําปี กระทํา
ปี ละ 2 ครัง

- คําสังที 272/2558 ลว 3 ส.ค. 58
- คําสัง เทศบาลตําบลดงมะดะที 278/2558 ลว 3
ส.ค. 58 และคํ า สั งเทศบาลตํ า บลดงมะดะที
197/2557 ลว 2 มิ.ย. 57 แต่งตังคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุ ม ภายในและมอบหมายหน้ า ที
ปฏิบตั ิราชการกองการศึกษา
- การตรวจติ ดตามการปฏิบตั ิ งานจังหวัด เชี ยงราย
ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10 เมษายน
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558
- มีการประเมินความเสี ยงโดยนําระบบการบริ หาร
ความเสียงตามหนังสือแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุ ม ภายในและการประเมิ น ผลการควบคุ ม
ภายในของสํานักงานตรวจเงินแผ่น
- คําสังที 272/2558 ลว 3 ส.ค. 58
- คําสัง เทศบาลตําบลดงมะดะที 278/2558 ลว 3
ส.ค. 58 และคํ า สั งเทศบาลตํ า บลดงมะดะที
197/2557 ลว 2 มิ.ย. 57 แต่งตังคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุ ม ภายในและมอบหมายหน้ า ที
ปฏิบตั ิราชการกองการศึกษา
- การตรวจติ ดตามการปฏิบตั ิ งานจังหวัด เชี ยงราย

เศรษฐกิจและสังคม
- ดํา เนิ น การร่ วมกัน ในการกํา หนดเกณฑ์ ใ นการ
พิจารณาระดับความสําคัญของความเสียง มีการวิเคราะห์
ประเมินระดับความสําคัญหรื อผลกระทบของความเสี ยง
และความถีทีจะเกิดหรื อโอกาสทีจะเกิดความเสียง

การแบ่ งงานภายใน
2.1 กิจ กรรมด้ า นการบริ ห ารศู น ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ก มี
จุดอ่อน คือ
- ได้บ รรจุ ผู้ช่ ว ยนั ก วิ ช าการศึ ก ษา เพื อมา
รั บผิด ชอบด้านงาน สารบรรณ ยังไม่ เข้าใจบทบาท
หน้าทีรับผิดชอบ ทําให้การจัดทํารายงานต่าง ๆ ล่าช้า
การจัดเก็บหนังสือไม่เป็ นหมวดหมู่เสียงต่อการสูญหาย
- สภา. เทศบาล ไม่ เ ห็ น ความสํา คัญ ของการ
พัฒ นา ศพด. ซึ งเป็ นการพัฒ นาคน แต่ จ ะเน้ น หลัก
งบประมาณด้านโครงสร้ างพืนฐานมากกว่า จึ งทําให้
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตเทศบาล
- ขาดการมีส่ว นร่ วมในการบริ หารจัด การศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็ก และไม่เข้าใจบทบาทหน้าที ปล่อยให้
ทางกองการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและผูป้ กครอง เป็ น
ผูด้ ํา เนิ น กิ จ กรรมเอง ทํา ให้ศูน ย์ไ ม่ ไ ด้รั บ การพัฒ นา
เท่าทีควร
2.2 กิจกรรมด้ านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มี
จุดอ่อน คือ
- ประชาชนมุ่งขอรับการส่งเสริ มกิจกรรมเพือการ
ทะนุ บาํ รุ ง ศาสนา ทางศาสนาหลัง จากที เทศบัญญัติ
งบประมาณประจําปี ผ่านสภา. เทศบาล เรี ยบร้อยแล้ว
ทําให้การจัดกิจกรรมของกองการศึกษา ซึงเสี ยงต่อการ
กระทําผิดระเบียบ
- ไม่มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรม ทําให้การจัดกิจกรรมไม่มีประสิทธิภาพ

ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10 เมษายน
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558 เพือตรวจ
ติ ด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติ ร าชการภายใน
ประจําปี และตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุม
ภายในของกองการศึกษา และเทศบาล
- การระบุความเสียง
1. การระบุค วามเสี ยงเกี ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
- การดําเนินงานทีไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
=O
- รายงานทางการเงิ นหรื อการรายงานข้อมูลทีไม่
น่าเชือถือ = F
- การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ มติ
คณะรัฐมนตรี = C
2. ระบุปัจจัยเสียงหรื อสาเหตุของความเสียง
- บรรยากาศทางจริ ยธรรม
- ความกดดันจากฝ่ ายบริ หาร
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- การวิเคราะห์ ความเสียง
1. ประเมินความเสี ยงจากความถีหรื อโอกาสทีจะ
เกิด เกิดขึนบ่อยหรื อไม่อย่างไร
2. คาดการณ์ ถึงผลกระทบของความเสี ยง ทังเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ
3. กระบวนการตัด สิ นใจว่าจะดําเนิ นการอย่างไร
กับความเสียง
- การบริหารความเสียง
- การยอมรับความเสียง
- การลดหรื อการควบคุมความเสียงให้อยูใ่ นระดับ
ทียอมรับได้

- การหลีกเลียงความเสียง
- การแบ่งปันหรื อถ่ายโอนความเสียง
3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมด้ านการบริหารศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- จั ด ส่ งผู้ช่ ว ยนั ก วิ ช าการศึ ก ษา เข้ า ร่ วมฝึ กอบรม
หลักสูตรงานสารบรรณเพือมารับผิดชอบด้านงาน สาร
บรรณ ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีรับผิดชอบ ทําให้การ
จัด ทํา รายงานต่ า ง ๆ ล่าช้า การจัด เก็บหนังสื อไม่เป็ น
หมวดหมู่เสียงต่อการสูญหาย
- หัวหน้ากองการศึกษา นักวิชาการศึก ษา จัดประชุ ม
อบรมให้ ค วามรู้ เ รื องบทบาทและหน้ า ที ของคณะ
กรรมการบริ หาร ศพด. และมีการจัดทําโครงการศึกษาดู
งาน
- สภา. เทศบาล อนุ ม ัติ ง บประมาณในการพัฒ นา
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก ให้เหมาะสมต่อการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ เช่ น ระบบประปา ระบบไฟฟ้ า
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ซึงศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กส่วนใหญ่ตงอยู
ั ใ่ นเขตวัด โรงเรี ยนและอาคารประปา
เพือให้การจัดสภาพแวดล้อมของ ศพด. ให้ได้มาตรฐาน
- จัดประชุมชีแจงให้สมาชิกสภา เทศบาลตําบลดงมะดะ
เห็ น ถึ ง ความสํา คัญ ของการพัฒ นาเด็ ก และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
3.2 กิจกรรมด้ านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ให้ประชาชน-ชุ มชนจัด ทําแผนการจัดกิ จ กรรมเพือ
การทะนุ บาํ รุ งศาสนา ทางศาสนาก่อนการจัด ทําแผน
งบประมาณประจําปี

- จั ด ว า ง ร ะ บ บก า ร ค ว บ คุ ม ภา ย ใน และ ก า ร
ประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานตรวจ
เงินแผ่น
- คําสังที 272/2558 ลว 3 ส.ค. 58
- คําสัง เทศบาลตําบลดงมะดะที 278/2558 ลว 3
ส.ค. 58 และคํ า สั งเทศบาลตํ า บลดงมะดะที
197/2557 ลว 2 มิ.ย. 57 แต่งตังคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุ ม ภายในและมอบหมายหน้ า ที
ปฏิบตั ิราชการกองการศึกษา
- การตรวจติ ดตามการปฏิบตั ิ งานจังหวัด เชี ยงราย
ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติ ด ตามการวางระบบและควบคุ ม
ภายใน เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10
เมษายน 2558 ครั งที 2 วัน ที 1 ตุ ลาคม 2558
เพือตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
ภายในประจําปี และตามแนวทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของกองการศึกษา และเทศบาล

4. สารสนเทศและการสือสาร
1. นําระบบอิน เตอร์ เน็ต วิทยุ และโทรทัศน์ มา - การจัด ทํา ข้อ มูล สารสนเทศและการติ ด ตาม
ช่วยในการบริ หารและการปฏิบตั ิราชการ เช่น นําระบบ สื อสารมี ค วามเหมาะสม สามารถใช้ ง านได้
อิน เตอร์ เน็ ตมาช่ ว ยในการควบคุ มโดยตรวจเช็ค ข้อมูล ครอบคลุ มเนื องจากระบบงานภายในยัง เล็ก ไม่ มี
จากระบบอินเตอร์เน็ต อาทิการค้นหาระเบียบงานบุคคล ความซับซ้อน แต่ ปั ญหาที เกิ ด ขึ นเป็ นระบบการ

ระเบียบการเงิน หรื อระเบียบต่าง ๆ หนังสือสังการจาก
กรมส่งเสริ มฯ การลงข้อมูลติดตามแผนพัฒนาผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต
2. การประสานงานภายในและภายนอก
(1) การติ ด ต่ อ ประสานงานภายใน เพื อพบปะ
พูด คุ ยปั ญหาและอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนใช้
บันทึกแจ้งเวียน และคําสังในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ
(2) การติ ดต่ อประสานงานภายนอก มี การติด ต่ อ
ประสานงานที เกี ยวข้อง ตลอดจนหารื อกับหน่ ว ยงาน
กํา กับ ดู แ ล เช่ น สํา นัก งานท้อ งถิ นอํา เภอ สํา นัก งาน
ท้องถิ นจังหวัดทังทางวาจาและลายลักษณ์อกั ษรปั ญหา
อุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
5. วิธีการติดตามและประเมินผล
ปรั บปรุ งใช้ แ บบสอบทาน แบบประเมิ น
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิ งานของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง และการรายงาน
ต่ าง ๆ เป็ นเครื องมือในการติ ด ตาม เพือสอบทานการ
ปฏิบัติ ง านอย่างต่ อ เนื องทังในรู ป ของคณะกรรมการ
และการบังคับบัญชาตามลําดับชันภายในหน่ วยงาน ใน
รู ปคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา เทศบาล หน่ วยงาน
กํากับดูแลต่าง ๆ

ติดต่อสือสารภายนอก กับกรมส่งเสริ มการปกครอง
ท้องถิน ตามระบบการจัดทําบัญชี ซึงบางครังการ
ติดต่อประสานงานยากลําบากไม่สามารถติดต่อได้
สะดวกสาเหตุเกิดจากระบบ Internet ขัดข้องเป็ น
บางครัง

- จั ด วางระบบการควบคุ มภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายในของสํานักงานตรวจ
เงินแผ่น
- คําสังที 272/2558 ลว 3 ส.ค. 58
- คําสัง เทศบาลตําบลดงมะดะที 278/2558 ลว 3
ส.ค. 58 และคํ า สั งเทศบาลตํ า บลดงมะดะที
197/2557 ลว 2 มิ.ย. 57 แต่งตังคณะกรรมการจัด
วางระบบควบคุ ม ภายในและมอบหมายหน้ า ที
ปฏิบตั ิราชการกองการศึกษา
- การตรวจติ ดตามการปฏิบตั ิ งานจังหวัด เชี ยงราย
ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10 เมษายน
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558 เพือตรวจ
ติ ด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติ ร าชการภายใน
ประจําปี และตามแนวทางการจัดวางระบบควบคุม
ภายในของกองการศึกษา และเทศบาล

สรุ ปผลการประเมิน โดยรวม
กองการศึกษา มีโครงสร้างการควบคุมภายใน 2 องค์ประกอบ
1) งานบริ หารการศึกษา
2) งานส่งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึงเทศบาลตําบลดงมะดะ ต้องไปดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุ งตามแบบ ปย. 3 ต่อไป

แบบ ปอ.2
กองช่าง เทศบาลตําบลดงมะดะ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ณ วันที 30 กันยายน 2558
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ ข้อสรุ ป
สภาพแวดล้อมการควบคุม
- ผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดแนวทางในการควบคุมและจัดวาง
ระบบภายในให้เกิดความน่าเชือถือและทัศนคติทีดีต่อ
องค์กร โดยเน้นยําในการปฏิบตั ิตอ้ งตังใจในการปฏิบตั ิ
ราชการ มีความซือสัตย์ มีจริ ยธรรมมีความโปรดในใน
การปฏิบตั ิงานตามหลักธรรมาภิบาล และกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน้าทีไว้ดงั นี
1.1 ปรัชญาของผูบ้ ริ หารและรู ปแบบการทํางาน
- ผูบ้ ริ หารมีทศั นคติทีดีและสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที - สภาพแวดล้อ มการควบคุ ม ของกองช่ า งใน
ภายในองค์กร การติดตามผลการทํางาน การตรวจสอบ ภาพรวมมีความเหมาะสม ผูบ้ งั คับบัญชามีส่วนทํา
ให้การควบคุมภายในมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
อย่างสมําเสมอ
โดยมีทศั นคติทีดีต่อการจัดวางระบบควบคุมภายใน
- ให้ความสําคัญต่อการรายงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและการดําเนินการตามระเบียบแบบแผนที ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมาย
คําสัง หนังสือสังการ โดยเคร่ งครัด
ปฏิบตั ิ
- กิจกรรม/งาน/โครงการ บางอย่างอาจเป็ นเรื อง
- มีการมอบหมายหน้าทีการงาน การกระจายอํานาจ
ใหม่ทีผูบ้ ริ หารยังไม่เข้าใจหรื อยังไม่ทราบมาก่อน
การจัดการความเสียงจากการดําเนินงานการพิจารณา
อาจเป็ นปั ญหาบ้างแต่ไม่มากมายนัก เช่นกิจกรรม
จัดการป้ องกันและลดความเสียง
เกียวกับการควบคุมอาคาร การควบคุมการขุดดิ น
ถมดิน และการตรวจสอบทีสารารณ
1.2 ความซือสัตย์และจริ ยธรรม
- องค์กรมีขอ้ กําหนดด้านจริ ยธรรมและบทลงโทษเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และเวียนให้พนักงานรับทราบ โดย
พนักงานรับทราบและเข้าใจลักษณะพฤติกรรมทียอมรับ
และไม่ยอมรับตามบทลงโทษข้อกําหนดของจริ ยธรรม
- ฝ่ ายบริ หารกําหนดเป้ าหมายการดําเนินงานทีเป็ นไป
ได้ให้แก่พนักงานปฏิบตั ิเพือบรรลุเป้ าหมายทีเป็ นไปได้

- มีก ารกํา หนดด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป็ น
ภาพรวมขององค์กรเพือให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือ
ปฏิบตั ิ พนักงานทุกคนทราบและยอมรับทีจะปฏิบตั ิ
ตามมีก ารกําหนดด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมตาม
ประกาศ อบต.ดงมะดะ เรื องประมวลจริ ยธรรม
ของข้าราชการ องค์การบริ หารส่ วนตําบลดงมะดะ

มีการกําหนดสิ งจูงใจทียุติธรรมเพือให้พนักงานเกิดความ จังหวัดเชียงราย ลงวันที 13 มกราคม 2552
มันใจต่อการปฏิบตั ิทีดีต่อองค์กร
- คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 013/2555 เรื อง
แต่งตังคณะกรรมการจริ ยธรรมของเทศบาลตําบลดง
มะดะ จังหวัดเชียงราย ลงวันที 14 มกราคม 2555
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตังได้คาํ นึงถึงความรู้ความสามารถ
ของแต่ ล ะตํา แหน่ ง เพื อให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ก าร
กําหนดความรู้ ทักษะ
ความสามารถตามตําแหน่งงานตามมาตรฐานตําแหน่ง
- มีการวางแผนการฝึ กอบรมให้แก่พนักงานตามความ
ต้อ งการขององค์ก รและสมัค รใจของพนัก งานอย่า ง
เหมาะสม
- การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านพิ จ ารณาจากการ
ประเมิน ปั จ จัยที มีผลต่ อความสําเร็ จ ของงานตามแบบ
ประเมินทีเป็ นมาตรฐาน
1.4 โครสร้างองค์กร
- กองช่ า งได้ วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในที มี
ผลกระทบต่อการควบคุม โดยวิเคราะห์โครงสร้างงาน
จากภารกิจงานประจําตามคําสังแบ่งงาน
ภารกิจงานประจํา กองช่ าง มีบุคลกรทังสิ น 4 คน
แบ่งโครงสร้างและการปฏิบตั ิงานดังนี
1. นายสถิต อุดมวัฒนศิริ ผอ.กองช่าง ควบคุมบังคับ
บัญชารับผิดชอบในกิจกรรมในกองช่าง
2. งานด้านธุรการ มอบหมายให้ น.ส.ดวงฤทัย ไชย
วุฒิ เจ้าหน้าทีธุรการ รับผิดชอบ
3. งานด้านสํารวจและออก มอบหมายให้ นายยุทธนา
ศิลาเนาวรัตน์ นายช่างโยธา รับผิดชอบ ดําเนินการ
4. งานด้านประมาณราคาก่อสร้าง มอบหมายให้ นาย
ยุทธนา ศิลาเนาวรัตน์ นายช่างโยธา ดําเนินการ

- มี ก ารกํา หนดแผนอัต รากํา ลัง ของบุ ค ลกรและ
กํา หนดมาตรฐานตํา แหน่ งตามประกาศของ
คณะกรรมการจังหวัดฯ และมาตรฐานกลาง
- กําหนดความรู้ความสามารถตามอัตรา ตําแหน่งที
บรรจุแต่งตัง พร้อมทังได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้
มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ มเติมอย่างต่อเนือง
- มีการบันทึกข้อมูลผูท้ ีได้รับการศึกษาอบรมไว้ใน
สมุ ด ประวัติ แ ละนํ า มาประกอบพิ จ ารณาการ
ปรับปรุ งหรื อเลือนระดับตําแหน่ง

- กองช่างเทศบาลตําบลดงมะดะ มีการกําหนด
อัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล ประจําปี งบประมาณ
2558 ไว้ จํานวน 7 อัตรา แต่มีการบรรจุและแต่งตัง
จริ งเพียง 6 อัตรา คื อ 1. นายสถิต อุด มวัฒ นศิริ
ผอ.กองช่าง 2. นายยุทธนา ศิลาเนาวรัตน์ นายช่าง
3. นายณรงค์ฤทธิ คงทน ผช.ช่างโยธา 4. น.ส.ดวง
ฤทัย ไชยวุฒิ เจ้าหน้าทีธุ รการ 5. นายเกรี ยงไกร
ชัยอิ นคํา ผช.ช่างโยธา 6. นายคทาวุฒิ มนตรี ผช.
ช่างไฟฟ้ า 7. วิศวกรโยธา (ว่าง)
- ยังมีความเสียงเนืองจากตําแหน่งผูป้ ฏิบตั ิใน
กิจกรรมสํารวจออกแบบ และงานประมาณราคา
ก่อสร้าง จะต้องมีเจ้าหน้าทีอย่างเพียงพออีกทัง
ปัจจุบนั ภารหน้าทีเพิ มมากขึนตามกฎหมายใหม่เช่น
กฎหมายควบคุมอาคาร กําหมายขุดดินถมดิน
กฎหมายทีสาธารณ การตรวจสอบอาคาร หรื อการ
ควบคุมงานเป็ นต้น

1.5 การมอบอํานาจและหน้าทีความรับผิดชอบ
- มีการมอบอํานาจและหน้าทีความรับผิดชอบให้กบั บุ
คลกรอย่างเหมาะสมและถูกต้อง และแจ้งให้พนักงานทุก
คนทราบ
คําสังแบ่งงาน บุคลากรทังสิ น 6 คน ประกอบด้วย
1. นายสถิต อุดมวัฒนศิริ ผอ.กองช่าง 2. นายยุทธนา
ศิลาเนาวรั ตน์ นายช่ าง 3. นายณรงค์ฤทธิ คงทน ผช.
ช่างโยธา 4. น.ส.ดวงฤทัย ไชยวุฒิ เจ้าหน้าทีธุรการ 5.
นายเกรี ยงไกร ชัยอิ นคํา ผช.ช่างโยธา 6. นายคทาวุฒิ
มนตรี ผช.ช่างไฟฟ้ า
1.6 นโยบายวิธีบริ หารด้านบุคลากร
- มีการกําหนดมาตรฐานและข้อกําหนดในการว่าจ้าง
บุ ค ลากรอย่ า งเหมาะสม โดยเน้ น เรื องการศึ ก ษา
ประสบการณ์ความซือสัตย์และมีจริ ยธรรม
- มีการปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่ และจัดฝึ กอบรม
พนัก งานทุ ก คน รวมทังส่ งไปเข้ารั บการศึก ษาอบรม
อย่างสมําเสมอและต่อเนือง
- การเลื อนตํา แหน่ ง และอัต ราเงิ น เดื อ น และการ
โยกย้ายขึ นอยู่ก ับผลการปฏิบัติ งาน ความซื อสัต ย์ มี
จริ ยธรรมเป็ นสําคัญ และการลงโทษเมือมีการไม่ปฏิบตั ิ
ตามนโยบายหรื อข้อกําหนดทางจริ ยธรรม
1.7 การตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
- มีคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ การกํากับดูแลให้เป็ นไปตามระบบการควบคุม
ภายในทีกําหนด อย่างต่อเนื องและสมําเสมอ โดยการ
แต่งตังคณะกรรมการจังวางระบบตรวจสอบภายในทัง
ระดับกองและระดังเทศบาลฯ
สภาพแวดล้อมภายนอก ทีมีผลกระทบต่อการ
ควบคุม ได้วิเคราะห์จากระเบียบทีออกมาบังคับใช้
รวมถึงหนังสือสังการต่างๆ ซึงเกิดจากการยกฐานะจาก

- คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะที 430/2556 ลงวันที
25 พฤศจิกายน 2556 แบ่งมอบการปฏิบตั ิงานได้
กับพนักงานเทศบาลตําบลดงมะดะรั บผิดชอบโดย
คํา นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ ความรั บ ผิด ชอบ
ความถนัด
- คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะที 281/2558 ลงวันที
3 สิ ง หาคม 2558 แต่ ง ตังคณะกรรมการจัด วาง
ระบบและควบคุมภายในกองช่าง

- มี น โยบายในการบริ หารงานบุ ค คลเป็ นไปใน
ลัก ษณะพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถมีก ารสื อสาร
ภายในถึงวัตถุประสงค์ข ององค์ก ร มี ก ารกําหนด
เกียวกับการประเมิน ผลการปฏิบัติงานทีเหมาะสม
ก่อนการพิจ ารณาความดี ค วามชอบ เช่ นการเลือน
ระดับการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานประจําปี กระทํา
ปี ละ 2 ครัง

- การตรวจติ ดตามการปฏิบัติงานจังหวัด เชียงราย
ประจําปี วันที 20 พ.ย.56 และวันที 13 พ.ย. 57
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10 เมษายน
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558 เพือตรวจ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการภายใน มี
การประเมิ น ความเสี ยงโดยนําระบบการบริ ห าร
ความเสียงตามหนังสือแนวทางการจัดวางระบบการ
ควบคุ ม ภายในและการประเมิ น ผลการควบคุ ม

ต้องศึกษาใหม่

ภายในของสํานักงานตรวจเงินแผ่น
- คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะที 271/2558 ลงวันที
27 พฤศจิกายน 2558 แบ่งมอบการปฏิบตั ิงานได้
กับพนักงานเทศบาลตําบลดงมะดะรั บผิดชอบโดย
คํา นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ ความรั บ ผิด ชอบ
ความถนัด
- คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะที 281/2558 ลงวันที
3 สิงหาคม 2558 แต่งตังคณะกรรมการจัดวาง
ระบบและควบคุมภายในกองช่าง

2. การประเมินความเสียง
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการกํา หนดองค์ป ระกอบการ
ควบคุมเพือให้ทราบกระบวนการระบุค วามเสี ยง การ
วิเคราะห์ การบริ หารความเสียง เหมาะสม เพียงพอ
- มีการกําหนดวัต ถุประสงค์ข องหน่ วยงานเป้ าหมาย
การดําเนิ นงานทีชัดเจนและวัดผลได้ และแจ้งเวียนให้
พนักงานทราบ
- ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการระบุและประเมิน
ความเสี ยง มีการระบุความเสี ยงทีอาจเกิดขึนจากปั จจัย
ทังภายในและภายนอก เช่ น การปรั บลดบุ ค ลกร การ
ปรับปรุ งตําแหน่ ง การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิด
ภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติ การเปลียนแปลงทางการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม
- ดํา เนิ น การร่ วมกัน ในการกํา หนดเกณฑ์ ใ นการ
พิจารณาระดับความสําคัญของความเสียง มีการวิเคราะห์
ประเมินระดับความสําคัญหรื อผลกระทบของความเสี ยง
และความถีทีจะเกิดหรื อโอกาสทีจะเกิดความเสียง
การแบ่งงานภายใน
กิจกรรมด้าน “งานธุรการกองช่าง” มีความเสียงที
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การรับ – ส่ง การเก็บ
รักษา การค้นหาหนังสือหรื อเอกสารต่างของทางราชการ
ยังมีเอกสารบางส่วนทียังไม่ได้จดั เก็บอย่างเป็ นระเบียบ

- การระบุความเสียง
1. การระบุค วามเสี ยงเกียวข้องกับวัตถุประสงค์
ของการควบคุม
- การดําเนินงานทีไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
=O
-รายงานทางการเงิ นหรื อการรายงานข้อมูลที ไม่
น่าเชือถือ = F
- การไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ มติ
คณะรัฐมนตรี = C
2. ระบุปัจจัยเสียงหรื อสาเหตุของความเสียง
- บรรยากาศทางจริ ยธรรม
- ความกดดันจากฝ่ ายบริ หาร
- ความรู้ความสามารถของบุคลากร
- การวิเคราะห์ความเสียง
1. ประเมินความเสี ยงจากความถีหรื อโอกาสทีจะ
เกิด เกิดขึนบ่อยหรื อไม่อย่างไร
2. คาดการณ์ ถึงผลกระทบของความเสี ยง ทังเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพ
3. กระบวนการตัด สิ นใจว่าจะดําเนิ นการอย่างไร
กับความเสียง
- การบริ หารความเสียง
- การยอมรับความเสียง

ต่างๆ ยังไม่มีการทําทะเบียนคุมหนังสือ
จึงเป็ นจุดอ่อนเป็ นความเสียง ทีต้องจัดทําแผนการ
ปรับปรุ งป้ องกันการสูญหายของหนังสือทางราชการ

กิจกรรมด้าน “งานสํารวจ – ออกแบบ” มีความเสี ยงที
เกิ ด จากสภาพแวดล้อ มภายใน คื อ ในกรณี ที มี
โครงการเร่ งด่ วนการสํารวจการเก็บข้อมูลต่างๆ ยังไม่
ครบสมบู ร ณ์ ไม่ มี ก ารนํา เอาอุ ป กรณ์ ที ทัน สมัย มา
ประกอบการสํารวจเพือให้ได้ขอ้ มูล
จึงเป็ นจุด อ่อนเป็ นความเสี ยง ที ต้องจัด ทําแผนการ
ปรับปรุ งป้ องกันการความผิดพลาดของข้อมูล

- การลดหรื อการควบคุมความเสียงให้อยู่ในระดับ
ทียอมรับได้
- การหลีกเลียงความเสียง
- การแบ่งปันหรื อถ่ายโอนความเสียง

1. งานธุรการกองช่าง
งานธุร การกองช่าง ได้ด าํ เนิ น การปรับปรุ ง
และมีการควบคุม เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ดังนี
- ดําเนิ นการลงทะเบียนรับ – ส่ ง หนังสื อทุก
ฉบับ
- การจัด เก็บหนังสื อหรื อเอกสารต่างๆ ทาง
ราชการเข้าแฟ้ มเก็บอย่างเป็ นหมวดหมู่
- จัด ทํา ดัช นี แ ฟ้ มเก็ บ ในแต่ ล ะแฟ้ มอย่ า ง
กิจ กรรมด้าน “งานประมาณราคาก่ อสร้ าง” มีความ ชัดเจน
เสียงทีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ต้องใช้ราคา
- การสืบค้นหนังสือหรื อเอกสารต่างๆ รวดเร็ ว
วัส ดุ ใ นการคํา นวณเพื อประมาณราคา อี ก ทังต้อ งใช้ และคล่องตัว
ระยะเวลาในการคํา นวณเพื อความถู ก ต้อ ง เพื อให้
ค่าใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนิ นการโครงการเป็ นไป 2. งานสํารวจ – ออกแบบ
อย่างถูก ต้องเป็ นธรรม เป็ นประโยชน์ต่ อทางราชการ
งานสํารวจ – ออกแบบ ได้ดาํ เนินการปรับปรุ ง
และใกล้เคียงความเป็ นจริ งมากทีสุด
และมีการควบคุมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ดังนี
จึงเป็ นจุดอ่อนเป็ นความเสียง ทีต้องจัดทําแผนการ
- ดําเนิ น การส่ งเจ้าหน้าที เข้ารั บการอบรมใน
กิ จ กรรมด้ า น “ประสิ ทธิ ภาพของบุ คลากร” หลัก สู ต รที เกี ยวข้องกับการสํา รวจและออกแบบ
มี ค วามเสี ยงที เกิ ด จากสภาพแวดล้ อ มภายใน คื อ จํานวน 2 หลักสูตร
บุค ลากรทีปฏิบัติ งาน จํานวน 2 คน แต่ มีบุค ลากรที มี
- ดํา เนิ นการจั ด ทํา แผนการสํ า รวจความ
ความรู้ ค วามสามารถในการเขี ยนแบบ จํานวนเพี ย ง เสี ยหาย ข อง ถน นและป ระ ปา ที อยู่ ใ น คว า ม
1 คน คื อ นายยุทธนา ศิลาเนาวรั ต น์ ทําให้งานการ รับผิดชอบ
เขียนแบบเป็ นไปด้วยความล่าช้า เมือมีโครงการทีจะต้อง 3. งานประมาณราคาก่อสร้าง
ดํา เนิ น การเร่ งด่ ว น ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถเขี ย นแบบได้
งานประมาณราคาก่ อสร้าง ได้ดาํ เนิ นการ
ทันเวลา
ปรับปรุ งและการควบคุมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ดังนี
จึ งเป็ นจุ ด อ่อนเป็ นความเสี ยง ที ต้องจัด ทําแผนการ
- ใช้โปรแกรม MS-Excel ในการคํานวณทํา
ปรับปรุ งป้ องกันการความผิดพลาดทีเกิดขึน
ให้ผลลัพธ์ทีได้ถกู ต้อง แม่นยํา

2. การประเมินความเสียง
กิจกรรมงาน “ธุรการกองช่าง”
การจัดเก็บเอกสารทียังไม่เป็ นระเบียบและไม่ถูกต้อง
เอกสารหนังสือทีส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีการทํา
ทะเบียนคุมหนังสื อ จะมีผลต่อการสื บค้นหาเอกสารได้
ยาก หรื อหนังสืออาจสูญหาย
กิจกรรมด้าน “งานสํารวจ – ออกแบบ”
การสํารวจการเก็บข้อมูลต่างๆ มีความไม่สมบูรณ์ ทํา
ให้แบบแปลนทีได้ออกมามีผดิ พลาด คลาดเคลือน
กิจกรรมด้าน ”งานประมาณราคาก่อสร้าง”
งานประมาณราคาก่อสร้างมีความผิดพลาดของตัวเลข
ประกอบกับราคาวัสดุ มีก ารเปลียนแปลงตามสภาวะ
ทางด้ า นเศ รษฐกิ จอยู่ เ สม อ ซึ ง ส่ งผ ลต่ อก ารตั ง
งบประมาณไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
กิจกรรมด้าน “ประสิทธิภาพของบุคลากร”
เจ้าหน้าทีไม่มีความรู้ความชํานาญในการเขียนแบบ
จึงทําให้โครงการหรื อภารกิจ ทีได้รั บมอบหมายสําเร็ จ
ลุล่วงช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนด
3. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมควบคุม “งานธุรการกองช่าง”
( 1 ) ส่ ง เจ้ า หน้ า ที เข้ า รั บ ก า ร อบ ร ม เพื อเพิ ม
ประสิทธิภาพในการทํางานให้มากขึน
(2) ให้เจ้าหน้าทีจัดทําทะเบียนคุมหนังสื อทุกชนิ ดให้
เป็ นไปตามกฎและระเบียบของทางราชการ
กิจกรรมควบคุม “งานสํารวจ – ออกแบบ”
(1) พัฒนาบุคลากร โดยส่งเจ้าหน้าทีของกองช่าง ไป
ศึกษาอบรมเพิ มเติมความรู้ ให้ได้ผลอย่างจริ งจัง โดยมี
การอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพือทันโลกทันเหตุการณ์
(2) นําเอาอุปกรณ์ทีทันสมัย หรื อนําเอาเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาเป็ นอุปกรณ์ช่วยเหลือในการสํารวจ

- ดําเนิ น การติ ดตามราคาวัสดุ ราคานํามัน
เชือเพลิงทีเป็ นปัจจุบนั
4. ประสิทธิภาพของบุคลากร
ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร ได้ด ํา เนิ น การ
ปรับปรุ งและการควบคุมเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ดังนี
(1) ส่ งเจ้าหน้าที เข้ารับการฝึ กอบรมเพือพัฒนา
ศักยภาพ จํานวน 2 หลักสูตร 2 ราย
(2) นายช่างโยธามีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
ออกแบบ และประมาณราคางานมากขึน
- การติดตามผลดําเนินการปรับปรุ งการควบคุม
ทัง 4 กิจกรรม ดําเนิ นการปรับปรุ งการควบคุมและ
ติดตามผลแล้วเสร็ จตามกําหนด

- คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะที 271/2558 ลงวันที
27 พฤศจิ กายน 2558 แบ่งมองการปฏิบตั ิ งานได้
กับพนักงานเทศบาลตําบลดงมะดะรั บผิดชอบโดย
คํา นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ ความรั บ ผิด ชอบ
ความถนัด
- คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะที 281/2558 ลงวันที
3 สิ ง หาคม 2558 แต่ ง ตังคณะกรรมการจัด วาง
ระบบและควบคุมภายในกองช่าง
- การตรวจติ ดตามการปฏิบัติงานจังหวัด เชียงราย
ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10 เมษายน

กิจกรรมด้าน ”งานประมาณราคาก่อสร้าง”
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558 เพือตรวจ
(1) ใช้โปรแกรมจากเครื องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการภายใน
การคํานวณ
(2) ให้ตรวจทานตัวเลขอย่างละเอียดถีถ้วนซําหลายๆ
ครัง
กิจกรรมด้าน “ประสิทธิภาพของบุคลากร”
(1) ส่ ง เจ้า หน้ า ที เข้า รั บ การฝึ กอบรมเพื อพัฒ นา
ศักยภาพ
(2) ให้นายช่างศึกษาวิธีการจากผูท้ ีมีความชํานาญ ผูท้ ี
มีความรู้ หรื อศึกษาจากหนังสื อเขี ยนแบบเพือเป็ นการ
พัฒนาด้วยตนเอง
4. สารสนเทศและการสือสาร
4.1 นําระบบ internet มาช่วยในการบริ หารและการ
ปฏิบตั ิราชการ กองช่าง เทศบาลตําบลดงมะดะ มีระบบ
internet มาช่วยในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสาร
ระเบี ยบ กฎหมายและหนังสื อสั งการได้ แต่ เ รื องการ
ประมาณราคาก่อสร้าง ราคาวัสดุมีก ารเปลียนแปลงผัน
ผวนตามสภาวะเศรษฐกิ จอยู่ เ สมอทํ า ให้ ก ารตั ง
งบป ระม าณและก ารดํ า เนิ นก ารไ ม่ เ ป็ นไป ตา ม
วัตถุประสงค์
4.2 การประสานงานภายในและภายนอกของกองช่าง
เช่น
(1) การติดต่อประสานงานภายใน
หั ว หน้ า กองช่ า ง แจ้ง ให้ เ จ้า หน้ า ที รายงานผลการ
ปฏิบัติ งานและกรณี หากเกิ ด ปั ญหาขัด ข้องไม่สามารถ
ปฏิ บัติ ง านได้ ให้ รี บรายงานต่ อ ผู้บัง คับ บัญ ชาหรื อ
หัวหน้ากองช่างทราบทุกครังเพือรี บหาทางแก้ไข
(2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก มี
การเชิ ญ ชวนให้ ส มาชิ ก สภาเทศบาล และผู้แ ทน
ประชาคมทุกหมู่บา้ น เข้าร่ วมประชุ มเพือสอบถามและ
สํารวจข้อมูล พืนที เพือให้ก ารก่ อสร้ าง ออกแบบ การ

- การจัด ทํา ข้อ มูล สารสนเทศและการติ ด ตาม
สื อสารมี ค วามเหมาะสม สามารถใช้ ง านได้
ครอบคลุ มเนื องจากระบบงานภายในยัง เล็ก ไม่ มี
ความซับซ้อน แต่ ปั ญหาที เกิ ด ขึ นเป็ นระบบการ
ติดต่อสือสารภายนอก จังหวัดและกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ น ซึงบางครังการติดต่อประสานงาน
ยากลําบากไม่สามารถติ ดต่ อได้สะดวกสาเหตุเกิ ด
จากระบบ Internet ขัดข้องเป็ นบางครัง

เขียนแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ นันถูกต้องและเข้าถึง
ความต้องการแก้ไขปั ญหาตามที ประชาชนร้ องขอได้
อย่างแท้จริ ง โปร่ งใสและตรวจสอบได้
4.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร
มีโทรศัพท์ โทรสาร ทีใช้ในการติดต่อประสานงาน
ในภารกิจหน้าทีของกองช่าง ได้เป็ นอย่างดี เช่น กรณี มี
ความขัดข้องเรื องระเบียบกฎหมายก็สามารถใช้โทรศัพท์
สอบถาม รวมทังช่วย fax ระเบียบกฎหมายและหนังสื อ
สังการให้ดว้ ย
5. วิธีการติดตามประเมินผล
กิจกรรมงานธุรการกองช่าง
(1) ให้ใช้สมุดทะเบียนหนังสือรับ เพือควบคุม
การรับหนังสือราชการจากหน่วยงานราชการหรื อส่วน
ราชการอืนๆ ทีมีมาถึงกองช่าง
(2) ให้ใช้สมุดทะเบียนหนังสือส่ง เพือควบคุม
การส่งหนังสือออกไปยังส่วนราชการอืน หรื อหน่วยงาน
อืน
(3) หนังสือราชการให้จดั เก็บอย่างเป็ น
หมวดหมู่และมีดชั นีกาํ กับหนังสือทุกฉบับโดยดัชนี
หนังสือทุกฉบับจะต้องตรงกับดัชนีหน้าแฟ้ มทีเก็บ
เอกสารฉบับนันๆ ด้วย
กิจกรรมด้านการสํารวจและออกแบบ
(1) ส่งเจ้าหน้าทีเข้ารับการฝึ กอบรมด้านการ
สํารวจและออกแบบ
(2) ให้วางแผนการจัดทําโครงการต่างๆ เพือ
กําหนดระยะเวลาในการสํารวจ
(3) ใช้อุปกรณ์ทีทันสมัยเข้ามาประกอบในการ
สํารวจข้อมูลต่างๆ
กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง
- ปรับใช้ MS-Excelช่ วยในการคํานวณโดยนําเอา
ฟั ง ชั นก์ต่ า งๆ ของโปรแกรมดัง กล่า วมาประยุก ต์ใ ช้

- คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะที 271/2558 ลงวันที
27 พฤศจิกายน 2558 แบ่งมองการปฏิบตั ิงานได้
กับพนักงานเทศบาลตําบลดงมะดะรั บผิดชอบโดย
คํา นึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถ ความรั บ ผิด ชอบ
ความถนัด
- คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะที 281/2558 ลงวันที
3 สิ ง หาคม 2558 แต่ ง ตังคณะกรรมการจัด วาง
ระบบและควบคุมภายในกองช่าง
- การตรวจติ ดตามการปฏิบัติงานจังหวัด เชียงราย
ประจําปี วันที 13 พ.ย. 57 และวันที 15 พ.ค. 58
- การตรวจติดตามการวางระบบและควบคุมภายใน
เทศบาลตําบลดงมะดะ ครังที 1 วันที 10 เมษายน
2558 ครังที 2 วันที 1 ตุลาคม 2558 เพือตรวจ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการภายใน

พร้อมทังตรวจสอบตัวเลขทีป้ อนเพือคํานวณให้ถูกต้อง
และตรวจทานผลลัพธ์ทีได้จ ากอี ก ครั งอย่า งละเอียดถี
ถ้วน
- ให้ตรวจสอบข้อมูลราคาวัสดุทีเป็ นปัจจุบนั จากพาณิ ชย์
จังหวัดหรื อจากกระทรวงพาณิ ชย์
กิจกรรมการสํารวจและออกแบบ
- ส่งเจ้าหน้าทีเข้ารับการฝึ กอบรมด้านการสํารวจและ
ออกแบบ
- ให้วางแผนการจัดทําโครงการต่างๆเพือกําหนด
ระยะเวลาในการสํารวจ
- ใช้อุปกรณ์ทีทันสมัยเข้ามาประกอบในการสํารวจ
ข้อมูลต่างๆ
กิจกรรมประสิทธิภาพบุคลากร
- ตรวจสอบแผนการฝึ กอบรมทีเกียวกับการออกแบบ
และเขี ย นแบบของหน่ ว ยงานต่ า งๆ แล้ว พิ จ ารณา
เจ้าหน้าทีทังทีชํานาญและไม่ชาํ นาญการเขียนแบบและ
ออกแบบเพือเป็ นการเพิ มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ให้มากขึนหรื อต่อยอดจากความรู้เดิมทีมีอยู่
สรุ ปผลการประเมิน
จากการวิเคราะห์ พบว่า มี 4 กิจกรรม ทีต้องจัดการบริ หารความเสียง คือ
- กิจกรรมงานธุรการกองช่าง
- กิจกรรมด้านการสํารวจและออกแบบ
- กิจกรรมการสํารวจและออกแบบ
- กิจกรรมประสิทธิภาพบุคลากร
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 ดําเนินการปรับปรุ งการควบคุม
และติดตามผลแล้วเสร็ จตามกําหนด
(ลงชือ)

วาสนา บุญมา
( นางสาววาสนา บุญมา )
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ
วันที 20 ตุลาคม 2558

แบบ ปอ.3
สํานักปลัด เทศบาลตําบลดงมะดะ
รายงานการประเมินและการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
สําหรับปี สินสุด วันที 30 กันยายน 2558
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การประเมินและ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
สํานักปลัด
1. กิจกรรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
1. เพือให้การช่วยเหลือ
ราษฎรเป็ นไปโดย
รวดเร็ วทันท่วงที
2. เพือให้การช่วยเหลือ
เป็ นไปโดยทัวถึง
3. ป้ องกันแก้ไข
ช่วยเหลือ ปชช.กรณี เกิด
อุบตั ิเหตุฉุกเฉิน

ความเสียงทียังมีอยู่

1. ขาดบุคลกรด้านการบรรเทาสาธารณภัย
2. ขาดเครื องมือในการบรรเทาสาธารณะ
ภัย
3. ขาดการฝึ กซ้อมแผนรับมือกรณี เกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

งวด/เวลาทีพบ
จุดอ่อน

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

การปรับปรุ งการควบคุม

1. เพิ มบุคลากรด้านการบรรเทา
สาธารณะภัย
2. จัดหาเครื องมือเครื องใช้เพิ มเติม
3. จัดทําแผนการดําเนินงานและ
ฝึ กซ้อมตามแผน

กําหนดเสร็ จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

- 30 เม.ย. 59 /
หน.สป. ,
เจ้าหน้าทีงาน
ป้ องกันฯ

หมายเหตุ

2. กิจกรรมป้ องกันภัย
จากโรคติดต่อ /งาน
ส่งเสริ มสาธารณสุขและ
สิ งแวดล้อม

- ผูร้ ับผิดชอบงานยังขาดความรู้ดา้ น
สาธารณสุข
- ไม่มีเจ้าหน้าทีงานด้านสาธารณสุขและ
สิ งแวดล้อม

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

- ประชาสัมพันธ์รับโอนย้าย
บุคลากรด้านสาธารณสุขและ
สิ งแวดล้อม

- 30 เม.ย. 59/
ผูบ้ ริ หาร,
ปลัดเทศบาล

3. กิจกรรมป้ องกันและ - ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและความอยากรู้
แก้ไขปัญหายาเสพติด อยากลองของเยาวชน
วัตถุประสงค์
- ป้ องกันแก้ไขปัญหา
การระบาดของสารเสพ
ติด

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

1. จัดทําโครงการป้ องกันและ
แก้ไขปัญหา ตามนโยบายรัฐบาล
5 รัว
2. โครงการเพิ มพืนทีบวกลดพืนที
เสียง โดยการส่งเสริ มกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน โครงการลานกีฬา
ต้านยาเสพติด,โครงการ ทูบีนมั
เบอร์วนั

- 30 ก.ย. 59/
ผูบ้ ริ หาร,
ปลัดเทศบาล,
เจ้าหน้าทีงาน
ป้ องกันฯ

4. กิจกรรม/โครงการ
ฟื นฟูเศรษฐกิจ

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

1. จัดหาตลาดกลาง/ติดต่อตลาด
ภายนอก
2. เพิ มคุณภาพผลผลิต
3. จัดทําโครงการฝึ กอบรมให้
ความรู้การแปรรู ปผลผลิตและการ
บรรจุภณั ฑ์

- 30 เม.ย. 59/
ผูบ้ ริ หาร,
ปลัดเทศบาล,
หน.สป.

1. ไม่มีตลาดรองรับ
2. สินค้าและการบรรจุภณั ฑ์ไม่มีความ
หลากหลาย
3. สินค้ามีความซําซ้อนและคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน

5. กิจกรรมปกป้ อง
1. มีกลุ่มบุคคลทีมีความเห็นเคลือนไหว
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ต่อต้าน

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

1. จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความรัก - 30 ก.ย. 59/
ความสามัคคี
ผูบ้ ริ หาร,
2. จัดเวทีสาธารณะเพือเปิ ดโอกาส ปลัดเทศบาล
การแสดงความคิดเห็นและประชุม
ชีแจงสร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชน

6. กิจกรรมปรองดอง
สมานฉันท์

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

1. จัดทําเวทีสาธารณะชีแจงสร้าง - 30 ก.ย. 59/
ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ผูบ้ ริ หาร,
2. จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความรัก ปลัดเทศบาล
ความสามัคคี

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

1. จัดทําโครงการรณรงค์และให้ - 30 ก.ย. 59/
ความรู้ในเรื องของการบริ โภคที ผูบ้ ริ หาร,
ถูกสุขลักษณะ
ปลัดเทศบาล
2. จัดกิจกรรม/โครงการให้ความรู้
การดํารงชีวิตในสถานการณ์
ปัจจุบนั

1. มีกลุ่มบุคคลทีมีความเห็นต่างเคลือนไหว
ต่อต้าน

7. กิจกรรมการส่งเสริ ม 1. ประชาชนขาดความรู้ในเรื องของการ
สุขภาพของประชาชน บริ โภคทีถูกสุขลักษณะ
วัตถุประสงค์
2. วิถชี ีวิตและการดํารงอยูข่ องคนชนบท
1. เพือให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ทังร่ างกายและจิตใจ

แบบ ปอ.3
ชือหน่วยงาน กองคลังเทศบาลตําบลดงมะดะ
รายงานการประเมินผลการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
สําหรับปี สิ นสุดวันที วันที 30 กันยายน 2558
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/
โครงการกิจกรรม
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
การตรวจฎีกาก่อนการ
เบิกจ่าย
1. เพือให้การตรวจฎีกา
ถูกต้องและรัดกุม
2. ป้ องกันปัญหาในการ
เบิกจ่าย
3. เพือให้มีเอกสารครบถ้วน
ก่อนการเบิกจ่าย

ความเสียงทีมีอยู่

- ฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนไม่ได้
ตรวจสอบการรายงานการใช้จ่ายเงินจาก
ส่วนราชการ/หรื อองค์กร/กลุ่มอาชีพ/ใน
ปี ทีผ่านมา
- ผูเ้ บิกไม่ได้แนบเอกสาร เช่น ระเบียบ
กฎหมาย ข้อบังคับ หรื อหนังสือสังการที
อนุญาตให้จ่าย

งวด/เวลาทีพบ
จุดอ่อน

งวดสิ นสุด
30 ก.ย. 58

การปรับปรุ งการควบคุม

1. กําชับเจ้าหน้าทีเบิกจ่ายให้
ตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนทุกครังก่อนเบิกจ่าย
2. แจ้งให้หน่วยงานทีได้รับเงิน
อุดหนุนรายงานตามกําหนด
3. ตรวจสอบเอกสาร ฎีกา ให้มี
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

กําหนดเสร็ จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

30 ก.ย. 59
ผอ.กองคลัง

หมายเหตุ

แบบ ปอ.3
กองการศึกษาเทศบาลตําบลดงมะดะ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
สําหรับปี สิ นสุด วันที 30 กันยายน 2558
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีประเมิน
และ
วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
งานบริหารการศึกษา
1. เพือให้การบริ หารการศึกษา
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
2. เพือให้การบริ หารการศึกษามี
มาตรฐาน

งานส่ งเสริมการศึกษา,ศาสนาฯ
1. เพือให้การส่งเสริ มการศึกษา
,ศาสนา ฯ เป็ นไปตามมาตรฐาน
2. เพือให้การส่งเสริ มฯ เป็ นไป

ความเสียงทีมีอยู่

งวด/เวลาทีพบ
จุดอ่อน

การปรับปรุ งการควบคุม

กําหนดเสร็ จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

1. การขาดการดูแลและพัฒนาบุคล
กรด้านการศึกษา
2. ขาดการพัฒนาบุคลการทีมาจาก
ภาคประชาชน
3. ขาดผูบ้ ริ หารด้านการศึกษา

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

1. จัดการให้มกี ารศึกษาอบรม
อย่างต่อเนือง
2. พัฒนาบุคลกรศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กให้มีการศึกษาอบรม
ตลอดเวลา
3. รับโอนย้าย/สอบคัดเลือก

30 ก.ย. 59
- ผอ.กอง
การศึกษา

1. การส่งเสริ มการศึกษายังไม่
ทัวถึง
2. การสนับสนุนด้านการศึกษายัง
ไม่เพียงพอ

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

1. ให้การสนับสนุนการศึกษา
ทังศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและ
โรงเรี ยนฯ
2. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนา

30 ก.ย. 59
- ผอ.กอง
การศึกษา

หมายเหตุ

โดยทัวถึงและเป็ นธรรม
3. เพือให้การบริ หารการศึกษา
เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

3. ขาดผูบ้ ริ หารงานศึกษา และ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

การศึกษา
3. ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย
หรื อทําการสอบคัดเลือกบุคคล

แบบ ปอ.3
กองช่างเทศบาลตําบลดงมะดะ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุ งการควบคุมภายใน
ณ วันที 30 กันยายน 2558
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที
ประเมินและวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
กิจกรรม
1. ธุรการกองช่าง
วัตถุประสงค์
- เพือให้การาจัดเก็บเอกสาร
เป็ นไปอย่างมีระบบและมี
ระเบียบ
- เพือให้เกิดความสะดวกในการ
เก็บรักษา การค้นหาหนังสือ
2. ด้านการสํารวจออกแบบ
วัตถุประสงค์
- เพือให้การเขียนแบบและ
ออกแบบโครงการต่าง ๆ มีความ

ความเสียงทียังมีอยู่

งวด/เวลาทีพล
จุดอ่อน

การปรับปรุ งการควบคุมควบคุม

กําหนดเสร็ จ/
ผูร้ ับผิดชอบ

- การจัดเก็บหนังสือไม่เป็ นไป
ตามระบบงานสารบัญ
- การค้นหาเอกสาร/หนังสือ
เป็ นไปค่อนข้างยาก

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

- จัดทําทะเบียนคุมหนังสือหรื อ
ดัชนีหนังสือหรื อเอกสารทาง
ราชการทุกฉบับ
- ใช้สมุดทะเบียนหนังสือรับ ส่ง
เพือควบคุมการรับ- ส่งหนังสือ
ราชการจากหน่วยงานราชการหรื อ
ส่วนราชการอืน ๆ

30 ก.ย. 59
-หัวหน้ากองช่าง/
เจ้าหน้าทีงาน
ธุรการ

- การเขียนแบบและออกแบบมี
ขนาดพืนทีคลาดเคลือน ไม่
สอดคล้องกับสภาพพืนที
- การเขียนแบบและออกแบบมี

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

- จัดให้มีการประชุม/หารื อ
ระหว่างผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากอง/
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องเพือหา
ข้อสรุ ปเรื องงบประมาณทีชัดเจน

- 30 ก.ย. 59
- หัวหน้ากองช่าง /
นายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าทีที

หมายเหตุ

สอดคล้องกับงบประมาณทีได้รับ ความล่าช้า
ในการดําเนินการ
- การเขียนแบบและออกแบบ
ถูกปรับให้สอดคล้องกับ
งบประมาณซึงมีการแก้ไขอยู่
บ่อยครัง
3. การประมาณการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
- เพือให้การประมาณราคามีความ
ถูกต้องเชือถือได้

- วางแผนการใช้งบประมาณ
เกียวข้อง
ก่อนทีจะดําเนินการเขียนแบบและ
ออกแบบ
โครงการต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน

- การประมาณราคามีการปรับ
รายการวัสดุส่งผลให้โครงการ
ต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง
สาเหตุ
- งบประมาณทีได้รับกาจัดสรร
ไม่เพียงพอ

งวดสิ นสุด
ก.ย. 58

(ลงชือ)

- จัดให้มีการประชุม/หารื อ
ระหว่างผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากอง/
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องเพือหา
ข้อสรุ ปเรื องงบประมาณทีชัดเจน
- วางแผนการใช้งบประมาณ
ก่อนทีจะดําเนินการเขียนแบบและ
ออกแบบโครงการต่าง ๆ ให้มี
ความชัดเจน

วาสนา บุญมา
( นางสาววาสนา บุญมา )
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ
วันที 20 ตุลาคม 2558

- 30 เม.ย. 59 /
หัวหน้ากองช่าง /
นายกเทศมนตรี
เจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง

คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ
ที 272 / 2558
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน
---------------------------------------------ตามที เทศบาลตําบลดงมะดะ ได้มีคาํ สังแต่งตังคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน ตามคําสั งฯ ที 271/2557 ลงวันที 1 สิ งหาคม 2557 เพือปฏิบตั ิตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2554 ซึงกําหนดให้
หน่วยรับตรวจ จัดวางระบบควบคุมภายในและ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในทีได้กาํ หนดไว้
รายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริ มฯ) ผูก้ าํ กับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปี
ละหนึงครังภายในเก้าสิบวันหลังสิ นปี งบประมาณ นัน
เพือให้ระบบการควบคุมภายในทีได้กาํ หนดไว้มีการนําไปปฏิบตั ิให้เกิดประสิ ทธิผล ดําเนิ นการ
ด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุ ด ในการบริ หารจัดการ
จึงแต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 5 และข้อ
6 ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี
1. ว่าที ร.ต. บิน ดวงยานะ
ปลัดเทศบาลฯ
ประธานคณะทํางาน
2. นางสายสวาท มณี รัตน์
ผอ.กองคลัง
คณะทํางาน
3. นายสถิต อุดมวัฒนศิริ
ผอ.กองช่าง
คณะทํางาน
4. น.ส.สาริ ศา คําแผ่นชัย
นักวิชาการศึกษาฯ
คณะทํางาน
5. น.ส.สุพตั รา ถาวร
หน.ฝ่ ายอํานวยการ
คณะทํางาน
6. นายสําเริ ง ชัยรัตน์
หน.สํานักปลัดฯ
คณะทํางาน/เลขานุการ
ให้ปลัดเทศบาล ทต.ดงมะดะ เป็ นผูค้ วบคุม กําหนดแนวทางการดําเนิ นงานการติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน โดยดําเนินการดังนี
1. ให้ทุกสํานัก/กอง สํารวจ วิเคราะห์ ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ าย/งาน ประเมินจุ ดอ่อน และ
บริ หารความเสียง เพือให้เกิดประสิทธิผล และดําเนิ นการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการควบคุ ม ภายในตามระเบี ย บฯ ข้อ 5 และข้อ 6 ปรั บปรุ ง คํา สั งแต่ ง ตังคณะกรรมการและ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลของทุกกองให้เป็ นปัจจุบนั
2. ให้ทุกสํานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6
งวดปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ภายใน 20 ตุลาคม 2558 และปี ต่อภายใน 20 ตุลาคม

3. ให้เลขานุการคณะทํางานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของทุกสํานัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรี เพือรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่ งเสริ มฯ) ผู้
กํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 ธันวาคม 2558
4. ให้เลขานุการฯ ติดตามเร่ งรัด สํานัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกําหนดข้างต้นโดยเคร่ งครัด กรณี
มีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลฯ ทราบ
5. ให้คณะทํางานเป็ นผูด้ าํ เนินประสานการดําเนินงาน เป็ นพีเลียง เป็ นทีปรึ กษา เสนอแนะ รายงาน
การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สาํ นัก/กอง เพือให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที 3 สิงหาคม พ.ศ.2558
(ลงชือ) วาสนา บุญมา
( นางสาววาสนา บุญมา )
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ

คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ
ที 276 / 2558
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน สํานักปลัดเทศบาลตําบลดงมะดะ
--------------------------------ตามคําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 271/2557 ลงวันที 1 สิ งหาคม 2557 ให้ทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายในและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และข้อ 6 แล้วรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการและคณะทํางานติ ดตามประเมิน ระบบการควบคุ มภายใน เทศบาลตําบลดงมะดะ
ภายในวันที 20 ตุลาคม 2558 นัน
เพือให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล ดําเนิ นการ
ด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงปรับปรุ งคําสังฯ และแต่งตังคณะกรรมการ/
คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี
1. นายสําเริ ง ชัยรัตน์
2. น.ส.สุ พตั รา ถาวร
3. พ.จ.อ.วิรุจน์ อิ นคํา
4. น.ส.วิลาวรรณ ธรรมนิยมดี
5. นายอนิรุทธิ จันธิ มา
6. นายนพดล ทิพย์เนตร

หน.สํานักปลัดฯ
หน.ฝ่ ายอํานวยการ
นักพัฒนาชุมชน
บุคลากร
จนท.วิเคราะห์
จทน.ธุ รการ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ

ให้คณะทํากรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัดฯ แล้วจัดส่งรายงานให้หวั หน้าสํานักปลัดฯ เพือรายงานให้
คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของเทศบาลฯ ภายในวันที 20 ตุลาคม
ของทุกปี และให้ดาํ เนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัดฯ อย่างต่อเนือง รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลดงมะดะทุกสิ น
ไตรมาส
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที 3 สิงหาคม 2558
(ลงชือ) วาสนา บุญมา
( นางสาววาสนา บุญมา )
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ

คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ
ที 277 / 2558
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน กองคลังเทศบาลตําบลดงมะดะ
--------------------------------ตามคําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 271/2557 ลงวันที 1 สิ งหาคม 2557 ให้ทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายในและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และข้อ 6 แล้วรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการและคณะทํางานติ ดตามประเมิน ระบบการควบคุ มภายใน เทศบาลตําบลดงมะดะ
ภายในวันที 20 ตุลาคม 2558 นัน
เพือให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลัง ดําเนิ นการด้วยความ
เรี ยบร้ อ ย ถูก ต้อ งตามมาตรฐานการควบคุ มภายใน จึ ง ปรั บ ปรุ งคํา สั งฯ และแต่ ง ตังคณะกรรมการ/
คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี
1. นางสายสวาท มณี รัตน์
ผอ.กองคลัง
ประธานคณะทํางาน
2. นางเกษฎา เสมอใจ
หน.ฝ่ ายบริ หารงานคลัง คณะทํางาน
3. นางเบญจมาศ หล้าเต๋ จ๊ะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้คณะทํางาน
4. น.ส.พรพรรณ นันตะรัตน์ เจ้าพนักงานพัสดุ
คณะทํางาน/เลขานุการ
ให้คณะทํากรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่ งรายงานให้ผอู้ าํ นวยการกองคลัง เพือรายงานให้
คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของเทศบาลฯ ภายในวันที 20 ตุลาคม
ของทุกปี และให้ดาํ เนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลัง อย่างต่อเนือง รายงานผล
ต่อคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลดงมะดะทุกสิน
ไตรมาส
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที 3 สิงหาคม 2558
(ลงชือ) วาสนา บุญมา
( นางสาววาสนา บุญมา )
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ

คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ
ที 278 / 2558
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน กองการศึกษาเทศบาลตําบลดงมะดะ
--------------------------------ตามคําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 271/2557 ลงวันที 1 สิ งหาคม 2557 ให้ทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายในและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และข้อ 6 แล้วรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการและคณะทํางานติ ดตามประเมิน ระบบการควบคุ มภายใน เทศบาลตําบลดงมะดะ
ภายในวันที 20 ตุลาคม 2558 นัน
เพือให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ดําเนิ นการด้วย
ความเรี ยบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึง ปรับปรุ งคําสั งฯ และแต่งตังคณะกรรมการ/
คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี
1. ว่าที ร.ต.บิน ดวงยานะ
รรก.ผอ.กองการศึกษา ประธานคณะทํางาน
2. น.ส.สาริ ศา คําแผ่นชัย
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ
2. น.ส.พัทธนันท์ สิงห์แก้ว
ผช.เจ้าหน้าทีธุรการ
ผช.เลขานุการ
ให้คณะทํากรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่ งรายงานให้ผอู้ าํ นวยการกองการศึกษา เพือ
รายงานให้คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของเทศบาลฯ ภายในวันที
20 ตุลาคม ของทุกปี และให้ดาํ เนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา อย่าง
ต่อเนือง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบล
ดงมะดะทุกสิ นไตรมาส
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที 3 สิงหาคม 2558
(ลงชือ) วาสนา บุญมา
( นางสาววาสนา บุญมา )
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ

คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ
ที 281 / 2558
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายใน กองช่างเทศบาลตําบลดงมะดะ
--------------------------------ตามคําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ ที 271/2557 ลงวันที 1 สิ งหาคม 2557 ให้ทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายในและรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และข้อ 6 แล้วรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการและคณะทํางานติ ดตามประเมิน ระบบการควบคุ มภายใน เทศบาลตําบลดงมะดะ
ภายในวันที 20 ตุลาคม 2558 นัน
เพือให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง ดําเนิ นการด้วยความ
เรี ยบร้ อ ย ถูก ต้อ งตามมาตรฐานการควบคุ มภายใน จึ ง ปรั บ ปรุ งคํา สั งฯ และแต่ ง ตังคณะกรรมการ/
คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี
1. นายสถิต อุดมวัฒนศิริ
ผอ.กองช่าง
ประธานคณะทํางาน
2. นายยุทธนา ศิลาเนาวรัตน์ นายช่างโยธา
คณะทํางาน
3. นายณรงค์ฤทธิ คงทน
ผช.ช่างโยธา
คณะทํางาน
4. น.ส.ดวงฤทัย ไชยวุฒิ
ผช.จนท.ธุรการ
คณะทํางาน/เลขานุการ
ให้คณะทํากรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่ งรายงานให้ผอู้ าํ นวยการกองช่าง เพือรายงานให้
คณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของเทศบาลฯ ภายในวันที 20 ตุลาคม
ของทุกปี และให้ดาํ เนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองช่าง อย่างต่อเนือง รายงานผล
ต่อคณะกรรมการ/คณะทํางานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลดงมะดะทุกสิ นไตร
มาส
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที 3 สิงหาคม 2558
(ลงชือ) วาสนา บุญมา
( นางสาววาสนา บุญมา )
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ

คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ
ที ๐๙๓ / ๒๕๕๘
เรือง การมอบหมายหน้าทีให้ข้าราชการท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลดงมะดะ อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
……………………………………………
ด้วยปั จ จุบนั เทศบาลตําบลดงมะดะเป็ นราชการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ น ซึงมีหน้าที การ
บริ การงานสาธารณะ ตามกฎหมายเทศบาล , กฎหมายการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
และกฎหมายทีเกียวข้องกับการบริ หารงานเทศบาล ประกอบกับการบริ หารงานบุคคลทีมีการโอน (ย้าย)
และการสรรหาพนักงานเพิ มในแต่ละส่วนราชการ จึงถือคําสังนีเป็ นปัจจุบนั ในการบริ หารงานและติดตาม
งานในของสํานักปลัดเทศบาล ดังนี
สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าทีความรั บผิดชอบเกียวกับราชการทัวไปของเทศบาล และราชการที
มิได้กาํ หนดให้เป็ นหน้าทีของกองหรื อส่ ว นราชการในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทังกํากับและเร่ งรัด การ
ปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็ นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบตั ิราชการ
ของเทศบาล โดยให้อยู่ใน ความรับผิดชอบของ นายสําเริ ง ชัยรัตน์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ดังนี
สํานักปลัด
มีหน้าทีความรับผิด ชอบเกียวกับราชการทั วไปของเทศบาล และราชการทีมิได้กาํ หนดให้เป็ น
หน้าทีของกองหรื อส่ ว นราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทังกํากับและเร่ งรัดการปฏิบตั ิราชการของ
ส่วนราชการใน เทศบาลให้เป็ นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบตั ิราชการของเทศบาล และมี
งานต่าง ๆ ตามโครงการสร้างส่วนราชการของสํานักปลัด และมีผปู้ ฏิบตั ิหน้าที ดังนี
๑. ฝ่ ายอํานวยการ มีหน้าที ควบคุ มดูแลและรั บผิด ชอบการปฏิบ ัติ ง านในหน้า ที โดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ นางสาวสุพตั รา ถาวร ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ เลขที ตําแหน่ ง ๐๑-๐๑๐๒๐๐๒ ดังนี
๑.๑ งานธุรการ
มอบหมายให้ นายนภดล พุทธเนตร ตําแหน่ ง เจ้าพนักงานธุ รการ เลขทีตําแหน่ ง ๐๑๐๒๑๒-๐๐๑ เป็ นหัวหน้า มี นายศักดิชัย ดะระศิริ ตําแหน่ ง พนักงานขับรถขยะ และนายเพลิ นจิตร์ ใจ
หาญ ตําแหน่ง นักการภารโรง เป็ นผูช้ ่วยเหลือ มีหน้าทีเกียวกับ
(๑) งานสารบรรณของเทศบาล
(๒) งานดูแลรั ก ษา จัด เตรี ยมและให้บริ ก ารเรื องสถานที วัสดุ อุปกรณ์ การติ ด ต่ อและ
อํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
(๓) งานเลขานุการ และงานประชุมพนักงาน เจ้าหน้าทีเทศบาล
(๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ทีขอความร่ วมมือ

(๕) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ
(๖) งานจัดทําคําสังและประกาศของเทศบาล
(๗) งานรับเรื องราวร้องทุกข์ และร้องเรี ยน
(๘) งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ. ให้กองต่างๆ ทราบ
(๙) งานอืนทีเกียวข้องหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
๑.๒ งานการเจ้าหน้าที
มอบหมายให้ นางวิลาวรรณ ขวัญชัย ตําแหน่ง บุคลากร เลขทีตําแหน่ง ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑
เป็ นหัวหน้า มี นางสาวพิชยา ทาสุ รินทร์ ตําแหน่ ง พนักงานจ้างเหมาช่วยงานเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบาย
และแผน เป็ นผูช้ ่วยเหลือ มีหน้าทีเกียวกับ
(๑) งานบริ หารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(๒) งานบรรจุแต่งตัง โอน ย้าย และเลือนระดับ
(๓) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(๔) งานทะเบี ยนประวัติ และบัต รประวัติ ค ณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ ก สภาเทศบาลพนักงาน
และลูกจ้าง
(๕) งานปรับปรุ งประสิทธิภาพในการบริ หารงานบุคคล
(๖) งานขอพระราชทานเครื องราชอิ ส ริ ยาภรณ์ เหรี ยญจัก รพรรดิ ม าลาและผูท้ ํา
คุณประโยชน์
(๗) งานประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี
(๘) งานขออนุมตั ิปรับปรุ งตําแหน่งและอัตรากําลัง
(๙) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึ กอบรมสัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ การ
ขอรับทุนการศึกษา
(๑๐) งานพิจารณาเลือนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บาํ เหน็จความชอบเป็ นกรณี
พิเศษ
(๑๑) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง
(๑๒) งานลาพักผ่อนประจําปี และการลาอืนๆ
(๑๓) งานอืนทีเกียวข้องหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
๑.๓ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้ พ.จ.อ.วิรุจ อิ นคํา ตําแหน่ ง นักพัฒนาชุมชน เลขทีตําแหน่ ง ๐๑-๐๗๐๔๐๐๑ เป็ นหัวหน้า มี นางสาวณิ ชากานต์ จันทรา ตําแหน่ง พนักงานจ้างเหมาช่วยงานนักพัฒนาชุมชน เป็ น
ผูช้ ่วยเหลือ มีหน้าทีเกียวกับ
งานสังคมสงเคราะห์ มีภารกิจ คือ
(๑) การจ่ายเบียยังชีพผูส้ ูงอายุ
(๒) การจ่ายเบียยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

(๓) การจ่ายเบียยังชีพผูพ้ กิ าร
(๔) การสงเคราะห์ทุนช่วยเหลือเด็กยากจน ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ ิการ และผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากโรคเอดส์
(๕) การส่งเสริ มและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ
(๖) การส่งเสริ มและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ และผูพ้ ิการ
งานพัฒนาชุมชน มีภารกิจ คือ
(๑) การแก้ไขปัญหาความยากจน
(๒) การพัฒนาและส่งเสริ มอาชีพ
(๓) การส่งเสริ มสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
(๔) การดําเนินงานศูนย์พฒั นาครอบครัว
(๕) การส่งเสริ มสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
(๖) การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี แม่บา้ น
(๗) การดําเนินงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลดงมะดะ
(๘) งานอืนทีเกียวข้องหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
๑.๔ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
มอบหมายให้ นายอนิ รุทธิ จันทิมา ตําแหน่ ง เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที
ตําแหน่ ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เป็ นหัวหน้า มี นางสาวพิชยา ทาสุ ริน ทร์ ตําแหน่ ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์
นโยบายและแผน เป็ นผูช้ ่วยเหลือ มีหน้าทีเกียวกับ
(๑) การรวบรวมวิเคราะห์และให้บริ การข้อมูลสถิติทีจําเป็ นต้องนํามาใช้ในการวางแผน
และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
(๒) การจัด เตรี ย มเอกสารที ใช้ป ระกอบการพิจ ารณาวางแผนของเทศบาล และ
หน่วยงานหรื อองค์กรทีเกียวข้อง
(๓) การวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
(๔) การจัดทําและเรี ยบเรี ยงแผนพัฒนา การกํา หนดเค้า โครงของแผนยุท ธศาสตร์ การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดําเนินงาน
(๕) การประสานงานกับ หน่ ว ยงานในเทศบาลและหน่ ว ยงานอื น ที เสนอบริ ก าร
สาธารณู ปการ ในเขตเทศบาลและหน่ ว ยงานใกล้เคี ยงกับการวางแผนพัฒ นา การปฏิบ ัติ ต ามแผน
และการประเมินผลงานตามแผน
(๖) การกําหนดนโยบายและรับผิด ชอบในการติด ตามประเมิน ผลการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานภายในเทศบาล
(๗) การติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาเทศบาลและตามนโยบายของ
ทางราชการ
(๘) งานอืนทีเกียวข้องหรื อตามทีได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ ายปกครอง
มี ห น้า ที ควบคุ ม ดู แ ลและรั บ ผิด ชอบการปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที ของงาน
ประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ นายสําเริ ง ชัยรัตน์ ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เลขที ตําแหน่ ง ๐๑-๐๑๐๒๐๐๑ ดังนี
๒.๑ งานประชาสัมพันธ์
มอบหมายให้ นายนภดล พุทธเนตร ตําแหน่ ง เจ้าพนักงานธุ รการ เลขทีตําแหน่ ง ๐๑๐๒๑๒-๐๐๑เป็ นหัวหน้า มี นางสาวพิชยา ทาสุรินทร์ ตําแหน่ง พนักงานจ้างเหมาช่วยงานเจ้าหน้าที
วิเคราะห์ น โยบายและแผน และนางสาวณิ ชากานต์ จัน ทรา ตําแหน่ ง พนัก งานจ้างเหมาช่ ว ยงาน
นักพัฒนาชุมชน เป็ นผูช้ ่วยเหลือ มีหน้าทีเกียวกับ
(๑) การเผยแพร่ ข่าวสารของเทศบาล
(๒) การเผยแพร่ สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
(๓) การเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ น
(๔) การวางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรื อปั ญหา
ขัดข้องต่างๆ ทีเกียวกับงานในหน้าทีเพือเสนอแนะฝ่ ายบริ หาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ ปรับปรุ งและแก้ไข
ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กบั นโยบายของประเทศ
(๕) การรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
(๖) การจัดทําสือสารสนเทศ
(๗) งานอืนทีเกียวข้องหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
๒.๒ งานนิติการ
มอบหมายให้ นายสุพงษ์ธนา อธิเดชไพบูลย์ ตําแหน่ง นิติกร เลขทีตําแหน่ง ๐๑-๐๒๐๒๐๐๑ เป็ นหัวหน้า มี นายศิรวิชญ์ ใจหาญ ตําแหน่ง พนักงานจ้างเหมาช่วยงานสาธารณสุข เป็ นผูช้ ่วยเหลือ มี
หน้าทีเกียวกับ
(๑) การทางกฎหมายเกียวกับการพิจ ารณาวินิจฉัยปั ญหาข้อกฎหมาย ร่ างและพิจ ารณา
ตรวจร่ างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคําสังทีเกียวข้อง
(๒) การจัด ทํานิ ติ ก รรม รวบรวมข้อเท็ จ จริ งและพยานหลัก ฐานเพือดําเนิ น การตาม
กฎหมาย
(๓) การสอบสวน ตรวจพิจารณาดําเนินการเกียวกับวินยั พนักงานเทศบาล และการร้อง
ทุกข์หรื ออุทธรณ์
(๔) การสอบสวนและเปรี ยบเทียบการกระทําทีละเมิดเทศบัญญัติ
(๕) งานเลือกตัง
(๖) งานกิจการสภา
(๗) งานอืนทีเกียวข้องหรื อตามทีได้รับมอบหมาย

๒.๓ งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรี ยบร้อย
มอบหมายให้ นายสุริยนั เต็มกัณฑ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เลขทีตําแหน่ง ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ เป็ นหัวหน้า มี นายเพลินจิตร์ ใจหาญ ตําแหน่ง นักการภารโรง และนาย
ศักดิชัย ดะระศิริ ตําแหน่ง พนักงานขับรถขยะ เป็ นผูช้ ่วยเหลือ มีหน้าทีเกียวกับมีหน้าทีเกียวกับ
(๑) การรักษาความปลอดภัยของสถานทีราชการ
(๒) การป้ องกันและระงับอัคคีภยั
(๓) การวิเ คราะห์แ ละพิจ ารณา ทํา ความเห็น สรุ ป รายงาน เสนอแนะ รวมทัง
ดําเนิ นการด้านกฎหมายและระเบี ยบเกียวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ธรรมชาติและสาธารณภัยอืน
เช่น อุทกภัย วาตภัย
(๔) การตรวจสอบ ควบคุ มดูแลในการจัด เตรี ยมและอํานวยความสะดวกในการป้ องกัน
บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ
(๕) การจัดทําแผนป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) การฝึ กซ้อมและดําเนินการตามแผน
(๗) การขออนุญาตใช้และควบคุมกํากับการใช้วิทยุสือสาร
(๘) การการฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๙) การศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพือเสนอแนะวางแผนหรื อโครงการทีเกี ยวข้องกับความ
มันคงแห่งชาติ
(๑๐) การประสานงานกับจังหวัด และอํา เภอในการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความ
มันคง
(๑๑) การมวลชนต่างๆ เช่น การฝึ กอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
(๑๒) การอืนทีเกียวข้องหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
๒.๔ งานส่งเสริ มสุขภาพ / สวนสาธารณะ
มอบหมายให้ นายสําเริ ง ชัยรัตน์ ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เลขทีตําแหน่ ง ๐๑๐๑๐๒-๐๐๑ เป็ นหัวหน้า มี นายศิรวิชญ์ ใจหาญ ตําแหน่ง พนักงานจ้างเหมาช่วยงานสาธารณสุข นายขวัญ
ชัย แสนเหล็ก ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีป้ องกัน นายสําราญ ขันสุ วรรณ์ ตําแหน่ ง พนักงานประจํารถขยะ
นายชัยรัตน์ รําพึงจิตร์ ตําแหน่ ง พนักงานประจํารถขยะ นายอินจันทร์ จันหน่ อแก้ว ตําแหน่ ง พนักงาน
ประจํารถขยะ นายกรานต์ เอืองเงิน ตําแหน่ ง พนักงานประจํารถขยะ นายย้าย ฟูเชือ ตําแหน่ ง พนักงาน
ประจํารถขยะ นายภาณุ วฒั น์ ใจหาญ ตําแหน่ ง พนักงานจ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนน และนางฟองพันธ์
เอืองเงิน เป็ นผูช้ ่วยเหลือ มีหน้าทีเกียวกับมีหน้าทีเกียวกับ
(๑) การวางแผนด้านสาธารณสุข
(๒) การจัดทําแผนตามโครงการบริ การสาธารณสุ ขให้สอดคล้องกับปั ญหาสาธารณสุ ข
ของท้องถิ น โดยประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จังหวัด

(๓) การข้อมูล ข่าวสาร จัดทําและสนับสนุ นระเบียบและรายงานให้หน่ วยงานต่าง ๆ ที
เกียวข้อง
(๔) การควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ งแวดล้อม
(๕) การป้ องกันควบคุมแก้ไขเหตุรําคาญและมลภาวะ
(๖) การกวาดล้างทําความสะอาด
(๗) การขนถ่ายขยะมูลฝอย
(๘) การควบคุมแมลงและพาหะนําโรค
(๙) การควบคุมและป้ องกันโรคติดต่อ
(๑๐) งานอืนทีเกียวข้องหรื อตามทีได้รับมอบหมาย
งานสวนสาธารณะ
(๑) การจัดสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อมฯลฯ
(๒) การควบคุมดูแล บํารุ งรักษาสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ
(๓) การดูแล บํารุ งรักษาต้นไม้ พันธุไ์ ม้ต่างๆ เกาะกลางถนน
(๔) การจัดทํา ดูแลรักษาเรื อนเพาะชํา และขยายพันธุไ์ ม้ต่างๆ
(๕) การประดับ ตกแต่งสถานที อาคารเกียวกับการใช้พนั ธุไ์ ม้ต่างๆ
(๖) งานอืนทีเกียวข้อง หรื อตามทีได้รับมอบหมาย
ทังนีตังแต่วนั ที ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สัง ณ วันที ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชือ) วาสนา บุญมา
(นางสาววาสนา บุญมา)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ

คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ
ที 67 / 2558
เรื อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าทีการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างกองคลัง
-------------------------------------------------------------ตามที เทศบาลตําบลดงมะดะ ได้มอบหมายงานในหน้าทีให้กบั พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างของกองคลังไปแล้ว
เนืองจากมีพนักงานเทศาลกองคลังได้โอน(ย้าย) และมีผชู้ ่วยจ้างเหมาบางตําแหน่งเพิ มขึน
เพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ เหมาะสมกับตําแหน่ งหน้าที จึงขอ
ยกเลิกคําสั งเทศบาลตําบลดงมะดะที 465/2557 ลงวันที 5 พฤศจิกายน 2556 โดยแบ่งงานและมอบหมาย
หน้าทีการปฏิบตั ิงาน ดังนี
นางสายสวาท มณี รัตน์ ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง (นักบริ หารงานการคลัง 7 ) ตําแน่งเลขที
04-0103-001 มีหน้าทีรับผิดชอบ ดังนี
1. พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็นแนะนําและดําเนินการปฏิบตั ิงานในด้าน
บริ หารงานคลัง
2. ตรวจสอบการจัดการต่างๆในด้านการเงิน การบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานแผนทีภาษี
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน งานธุรการ และงานบริ หารบุคคลในกองคลัง
3. ตรวจสอบความถูกต้องเกียวกับการเบิกจ่ายเงินและรับรองการเบิกเงินตามงบประมาณ
ให้เป็ นไปด้วยความถูกต้อง
4. พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆและรายงานผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างกองคลัง
5. พิจารณาวิเคราะห์การประมาณการรายรับ – รายจ่าย
6. พิจาณาเสนอแนะการเพิ มแหล่งทีมาของรายได้ ควบคุมการตรวจสอบการรายงาน
การเงินการคลัง
7. กําหนดนโยบายการปฏิบตั ิงาน พิจารณาศึกษาอัตรากําลังของเจ้าหน้าทีและงบประมาณ
8. พิจารณาการเลือนขันเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้างของกองคลัง
9. ร่ วมมือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ จังหวัด อําเภอและหน่วยงาน
อืนๆ
10. หน้าทีอืนๆ ตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
1. งานฝ่ ายบริ หารงานคลัง

มอบหมายให้ นางเกษฎา เสมอใจ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานคลัง (นักบริ หารงาน
คลัง และบัญชี 6) ตําแหน่งเลขที 04-0305-001 เป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยมี นางนริ ศรา ศรี ลา ตําแหน่ง
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธุรการ เป็ นผูช้ ่วย มีรายละเอียดของงานและการปฏิบตั ิ ดังนี
.
1. จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินตามระเบียบญรายไตรมาสของกองคลัง
2. จัดทําสถานะการเงินประจําวัน
3. บันทึกบัญชี จัดทําทะเบียน และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็ นราย
เดือนและงบแสดงฐานะการเงินและงบอืนๆทังระบบมือและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และนําเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชาให้เป็ นไปตามระเบียบฯข้อ 90 และ 100 ด้วยความถูกต้อง
4. จัดทําทะเบียนและตรวจสอบเงินยืมงบประมาณ เงินยืมเงินสะสม พร้อมทังติดตามให้
ส่งใช้เงินยืมทุกประเภทภายในกําหนดเวลา
5. ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาทีเบิกจ่าย ตามระเบียบฯข้อ 60 ,61 ก่อนเสนอผูม้ ี
อํานาจอนุมตั ิ
6. เขียนเช็คและรายงานการจัดทําเช็ค
7. จ่ายเงินตามฎีกาทีได้รับการอนุมตั ิแล้วให้แก่ผมู้ ีสิทธิให้ถกู ต้องตรงตามกําหนดและ
ระเบียบฯ
8. การเก็บรักษาฎีกาทีเบิกจ่ายแล้วเพือรอการตรวจสอบ ตามระเบียบฯข้อ 75
9. การหักเงินภาษีหกั ณ ทีจ่ายเพือประกันสังคมและเงินกูส้ วัสดิการต่างๆ
10. การโอนเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ เข้าธนาคาร
11. หน้าทีอืนๆ ตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
นางนริ ศรา ศรี ลา ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีธุรการ มีรายละเอียดของงานและการปฏิบตั ิ
ดังนี
1. รับฎีกาจากหน่วยงานผูเ้ บิก เพือนําเสนอให้ผตู้ รวจฎีกาตรวจสอบ
2. พิมพ์หน้าฎีกาและจัดทําเอกสารประกอบฎีกาของกองคลัง
3. นําส่งเงินภาษีหกั ณ ทีจ่าย เงินประกันสังคม เงินกูส้ วัสดิการต่างๆ ฯลฯ
4. นําเช็คไปจ่ายให้กบั หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอืน ๆ ทีเกียวข้อง
5. ประทับตราให้ผจู้ ่ายเงินลงลายมือชือรับรองการจ่ายเงินในหลักฐานการจ่ายเงินในกรณี
ทีเป็ นใบสําคัญคู่จ่ายให้หวั หน้าหน่วยงานคลัง ลงลายมือชือรับรองความถูกต้องกํากับไว้ดว้ ย
6. หน้าทีอืนๆ ตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
งานธุรการ
นางสาวสุกานดา จํารักษา พนักงานจ้างปฏิบตั ิงานธุรการ มีรายละเอียดของการปฏิบตั ิดงั นี
1. รับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือรับแยกประเภทและส่งหนังสือให้หน่วยงานทีเกียวข้องเก็บ
และค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่ างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ
2. พิมพ์หนังสือรายการ บันทึก รายงาน ประกาศ คําสัง แบบฟอร์มต่างๆ

3. ตรวจสอบแฟ้ มหนังสือเสนอเข้า – ออก ห้องผูอ้ าํ นวยกองคลัง และติดตามแฟ้ มเสนอ
เพือผูม้ ีอาํ นาจต่อไป
4. หน้าทีอืนๆตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
2. งานจัดเก็บรายได้
นางเบญจมาศ หล้าเต๋ จ๊ะ (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4 ) ตําแหน่งเลขที 04-0308001 เป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยมีนายชาคริ ต นันต๊ะรัตน์ พนักงานจ้างเหมา เป็ นผูช้ ่วยเหลือ มีรายละเอียดของ
งานและการปฏิบตั ิดงั นี
1. เป็ นเจ้าหน้าทีเบืองต้นในการพิจารณาการประเมิน ภาษีโรงเรื อนและทีดิน ภาษีบาํ รุ ง
ท้องถิ น ภาษีป้าย และรายมีมีลกั ษณะเฉพาะตามผูบ้ งั คับบัญชา สังเป็ นราย ๆ
2. ตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภรด.2 , ภบท.5, ภป.1)
3. แจ้งผลการประเมินภาษี (ภรด.8,ภบท.9,ภป 3) ให้ผรู้ ับประเมินทราบ
4. รับเงินทุกประเภทและเขียนใบเสร็ จรับเงินต่าง ๆ และจัดทําใบนําส่งเงินและใบสําคัญ
สรุ ปใบนําส่ง ทะเบียนเงินรายรับ พร้อมนําเงินสดทีได้รับส่งมอบให้งานการเงินและบัญชี
5. เก็บรักษาเอกสารหลักฐานยืนแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพือชําระภาษีและเอกสารที
เกียวข้อง
6. ตรวจสอบการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของพนักงานจ้างให้ครบถ้วนเป็ นปัจจุบนั
และลงนามในใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยแทนผูอ้ าํ นวยการกองคลัง
7. ตรวจสอบและเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินทุกประเภททีอยูร่ ะหว่างการใช้ ซึงใช้จดั เก็บ
เสร็ จสิ นแล้วในแต่ละวันและใบเสร็ จรับเงินทีใช้หมดแล้วเพือให้สาํ นักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ
และเก็บรักษาไว้เมือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจเรี ยบร้อยแล้ว
8. จัดทําหนังสือแจ้งเตือนแก่ผเู้ สียภาษี กรณี มีทรัพย์สินอยูใ่ นเกณฑ์เสียภาษีและไม่ยนื
แบบแสดงรายการทรัพย์สินเพือเสียภาษีในกําหนดเวลาและหนังสือแจ้งเตือนติดตามเพือเร่ งรัดผูค้ า้ งชําระค่า
ภาษี
9. หน้าทีอืน ๆ ตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
งานแผนทีภาษี
นางเบญจมาศ หล้าเต๋ จ๊ะ (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4 ) ตําแหน่งเลขที 04-0308001 เป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยมีนายเอกพล ใจหาญ พนักงานจ้างทัวไป เป็ นผูช้ ่วยเหลือ มีรายละเอียดของงาน
และการปฏิบตั ิดงั นี
1. งานคัดลอกข้อมูลทีดิน
2. งานปรับข้อมูลแผนทีภาษีโรงเรื อนและทีดิน ภาษีบาํ รุ งท้องที
3. งานสํารวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
4. งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงทีดิน
5. งานจัดเก็บและดูแลรักษาแผนทีภาษีและเอกสารข้อมูลต่างๆ

6. งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารทีเกียวข้อง (ผ.ท. 1,2,3,4,5,6,11,12,17)
7. งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงทีดิน รหัสชือเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชือผูช้ าํ ระภาษี
(ผ.ท.4 และ 5)
8. การจัดทํารายงานต่างๆเกียวกับงานแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินส่งจังหวัดและกรม
ส่งเสริ มฯ
9. งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
10. หน้าทีอืน ๆ ตามทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ นันตะรัตน์ (นักวิชาการพัสดุ 4 ) ตําแหน่งเลขที
04-0311-001 เป็ นผูร้ ับผิดชอบ โดยมีนายกีรติญา จอมแก้ว และนางสาวจุฬาลักษณ์ เขือนขันติ พนักงานจ้าง
ปฏิบตั ิงานผูช้ ่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ เป็ นผูช้ ่วย มีรายละเอียดขอบเขตของงานและการปฏิบตั ิดงั นี
1. ก่อนสิ นเดือนกันยายนของทุกปี ต้องแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
2. จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําปี
3. จัดทําแผนการปฏิบตั ิการจัดซือ/จ้างตามแบบ ผด.1,ผด.2,ผด.3,ผด.5 และรายงานตาม
แบบ ผด.6 ในฐานะหน่วยงานพัสดุกลาง
4. ดําเนินการจัดซือ/จ้างตามแผนฯ และขันตอนต่าง ๆ ตามระเบียบพัสดุฯ เมือจัดซือ/จ้าง
ไม่เป็ นไปตามแผนต้องดําเนินการปรับแผนและแจ้งให้ส่วนต่าง ๆ ทราบด้วย
5. จัดทําบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ,ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์,ลงรหัสทีตัวครุ ภณ
ั ฑ์ การยืมพัสดุตอ้ งทวงถาม
ติดตามเมือครบกําหนดคืน
6. แต่งตังคณะกรรมการจําหน่ายพัสดุกรณี มีพสั ดุทีไม่ใช้หรื อเลิกใช้ เสือมสภาพและสูญ
หายไม่สามารถใช้การได้และจําหน่ายออกจากบัญชีหรื อทะเบียน
7. หน้าทีอืน ๆ ทีผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
โดยให้ผไู้ ด้รับมอบหมายปฏิบตั ิตามคําสังโดยเคร่ งครัด
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
(ลงชือ) วาสนา บุญมา
(นางสาววาสนา บุญมา)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ

คําสังเทศบาลตําบลดงมะดะ
ที 272/2558
เรือง การมอบหมายการปฏิบัตงิ านและการแบ่ งสายงานในหน้ าที
ทีรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลดงมะดะ
-----------------------------------------------------------------เพือให้การปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบตั ิราชการทัวไปตามหน้าทีความรับผิดชอบ
ภายในกองการศึกษา เทศบาลตําบลดงมะดะ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยบรรลุวตั ถุประสงค์ของทางราชการ
โดยสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงมอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ในสังกัดกองการศึกษา ดังต่อไปนี
๑. นายธวัช แก้วจินดา ตําแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้ องถิน) ระดับกลาง (เลขทีตําแหน่ง
๑๒-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑) รักษาราชการแทน ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา มีหน้าทีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั ิงานในกอง สํานักการศึกษาหรื อในส่วนราชการอืนทีกฎหมายกําหนดสําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ น โดยมีลกั ษณะงานทีปฏิบตั ิเกียวกับการบริ หารจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและ
ระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริ หารงานบุคคล การบริ หารการเงินและงบประมาณ
การประสานงาน การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนการพัฒ นากิจกรรมเด็กและ
เยาวชน การส่ งเสริ มทํานุ บาํ รุ งศาสนา ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ น
รวมถึงเป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชาในฐานะหัวหน้าส่ ว นราชการหรื อผูช้ ่ วยหัวหน้าส่ ว นราชการทางการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ น ในตําแหน่ งหัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่ าย ผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา
รองผูอ้ าํ นวยการการสํานัก การศึก ษา และผูอ้ าํ นวยการสํานัก การศึก ษา และปฏิ บัติ หน้าที อืนที ได้รั บ
มอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
๒. นางสาวสาริศา คําแผ่นชัย ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (เลขทีตําแหน่ง ๑๒-๒-๐๘๓๘๐๓-๐๐๑) ปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ นในด้านต่าง ๆ ตามที
ได้รับมอบหมาย ดังนี ปฏิบตั ิงานเกียวกับงานวิชาการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจยั วางแผน การแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ เพือการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั
หลัก สูตร การสร้ างและพัฒนาหลักสู ตรของวิชาการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของทางราชการ การ
วิเคราะห์ วิจยั และการพัฒนาหนังสือและแบบเรี ยน การวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา

จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจนการให้หรื อจัด บริ การส่ งเสริ มการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั ทําความเห็นสรุ ปรายงาน และเสนอแนะเกียวกับการศึกษาและส่งเสริ มการวิจยั การศึกษา การ
วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล ดา
เนิ น การและแก้ไขปั ญหาขัดข้องต่ าง ๆ ในการปฏิบตั ิ งานเกียวกับการวิเคราะห์วิจยั และเสนอแนะการ
ปรับปรุ ง เปลียนแปลงหลักการระเบียบปฏิบตั ิ ตลอดจนแนวทางพิจารณาเรื องต่าง ๆ ฝึ กอบรมและให้
คําปรึ กษาแนะนําในการปฏิบตั ิงานแก่เจ้าหน้าทีระดับรองลงมา ตอบปั ญหาและชีแจงเรื องต่าง ๆ เกียวกับ
งานในหน้าที เข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที ได้รับแต่งตัง เข้าร่ วมประชุมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานของส่ วนราชการทีสังกัด นอกจากนัน ยังทําหน้าทีจัดทําแผนและระบบสารสนเทศ
งานการเจ้าหน้าที งานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขันพืนฐาน งานบริ หารโรงเรี ยน งานบริ หารวิชาการ
งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึ กและส่ งเสริ มอาชีพ ส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
งานกีฬา และปฏิบตั ิหน้าทีอืนทีเกียวข้อง
๓. นางสาวพัทธนันธ์ สิงห์ แก้ว ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้ าทีธุรการ มีหน้าที
๑) ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ของกองการศึกษา
๒) ร่ างพิมพ์ / โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ
๓) งานจัดแฟ้ มเอกสารของกองการศึกษา
๔) งานพิมพ์ฎีกาของกองการศึกษา
๕) งานด้านสารบรรณของงานธุรการกองการศึกษา
๖) งานอืนๆ ตามผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
๔. นางสุ ชีรา เกตุแก้ว ตําแหน่ง ครู ผดู้ ูแลเด็ก (เลขทีตําแหน่ง ๕๗-๒-๐๑๗๑)
ปฎิบตั ิงานทีศพด.บ้านดงมะดะ โดยมี นางสมอน คีรีแก้ว ผูด้ ูแลเด็ก เป็ นผูช้ ่วย
๕. นางสาวชนิตา ไชยวุฒิ ตําแหน่ง ครู ผดู้ ูแลเด็ก (เลขทีตําแหน่ง ๕๗-๒-๐๓๙๖)
ปฎิบตั ิงานทีศพด.บ้านแพะ โดยมี นางสุพรรณ์ บําเพ็ญ ผูด้ ูแลเด็ก เป็ นผูช้ ่วย
๖. นางสาวพวงทอง ขันคํา ตําแหน่ง ครู ผดู้ ูแลเด็ก (เลขทีตําแหน่ง ๕๗-๒-๐๑๗๒)
ปฎิบตั ิงานทีศพด.บ้านห้วยส้านยาว โดยมี นางอําพร เขือนขัน และพัชรี ย ์ ออมแสง ผูด้ ูแลเด็ก เป็ นผูช้ ่วย
๗. นางอุลยั มณีพรหม
ตําแหน่ง ครู ผดู้ ูแลเด็ก (เลขทีตําแหน่ง ๕๗-๒-๐๓๙๗)
ปฎิบตั ิงานที ศพด.ผาบ่อง
โดยมี นางสาวรุ่ งอรุ ณ ณ เชียงใหม่ ผูด้ ูแลเด็ก เป็ นผูช้ ่วย
๘. นางสาวอรทัย ทองกก
ตําแหน่ง ผูด้ ูแลเด็ก
ปฎิบตั ิงานที ศพด.บ้านห้วยหวาย
โดยมีหน้ าทีรับผิดชอบ ดังนี
๑) ทําหน้าทีหลัก ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนด้ว ย
วิธีการทีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั เพือพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้น
ความสําคัญทังความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีดีงาม

๒) จัด กิจกรรมประจําวัน เพือส่ งเสริ มพัฒนาการ และเตรี ยมความพร้ อมให้กบั เด็ก ให้
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับพัฒนา ทังด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิ สัย
โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่ ม และจัดมุมกิจกรรมต่างๆ เช่นมุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมดนตรี ฯลฯ
๓) ปลูก จิ ต สํา นึ ก ให้เด็ก รั ก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริ ย ์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาสิ งแวดล้อม ความมีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ ความมีนาํ ใจ ฯลฯ
๔) ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายใน และภายนอกอาคารศูนย์ฯ
๕) ให้เด็กเคารพธงชาติ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
๖) สํารวจรายชือเด็กทีเข้ารับการเลียงดูประจําวัน เยียมเยียนผูป้ กครองแลเด็ก ในกรณี เด็ก
ไม่มาเรี ยนเกิน ๓ วัน และในกรณี ทีเกิดปัญหาอืนๆ
๗) จัดเตรี ยมสถานทีเรี ยน จัดเตรี ยมอุปกรณ์การเรี ยนการสอนโดยเน้นวัสดุทีมีอยู่แล้วใน
ท้องถิ น จัดอาหารเสริ ม นําดื ม นําใช้ จัด ทําบัน ทึก การสอน และบัน ทึ ก ประจําตัว เด็ก ตลอดจนจัด ทํา
ทะเบียนอุปกรณ์การเรี ยนการสอน
๘) จัดทําบัญชีรายรับ- รายจ่าย ตามโครงการอาหารเสริ ม (นม) สําหรับเด็ก
๙) จัดทําบัญชีแสดงรายการอาหารกลางวันรายสัปดาห์ ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก
๑๐) ร่ วมกับคณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็ก ผูป้ กครอง จัดบรรยากาศสิ งแวดล้อมในบริ เวณ
ศูนย์ฯ
๑๑) จัดทําบันทึกการประชุมของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
๑๒) ปฏิบตั ิงานอืนๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
โดยให้ทุกงานดําเนินการตามทีได้รับมอบหมาย หากมีขอ้ ขัดข้อง หรื ออุปสรรคในการทํางาน ให้
แจ้งหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในขันต้นก่อนเพือดําเนินการแก้ไข และรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาชันเหนื อ
ขึนไปทราบต่อไป
ทังนีตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชือ) วาสนา บุญมา
(นางสาววาสนา บุญมา)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ

คําสั งเทศบาลตําบลดงมะดะ
ที 271/2558
เรือง การแบ่ งงานและมอบหมายหน้ าทีภายในกองช่ าง
*********************
อาศัย อํา นาจตามพระราชบัญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ มเติ ม ถึ ง (ฉบับที 12)
พ.ศ.2546 พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บบริ หารงานบุ ค คลส่ ว นท้อ งถิ น พ.ศ. 2542 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื อง มาตรฐานทัวไปเกียวกับโครงสร้างแบ่งส่ วนราชการ วิธีการ
บริ หารและการปฏิบตั ิงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกียวกับการบริ หารงานบุคคลในเทศบาล ข้อ
9 ประกาศคณะกรรมการรพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย (ก.ท.จ.เชียงราย) เรื อง หลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล ประกอบกับหนังสื อสํานักงาน ก.จ , ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วน
ทีสุ ด ที มท 0709.1/ว 154 ลงวันที 7 พฤศจิกายน 2545 โดยขอแต่งตังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ให้ปฏิบตั ิหน้าทีรับผิดชอบงานในส่วนราชการภายในกองช่าง เทศบาลตําบลดงมะดะ ดังนี
มอบหมายให้ นายสถิต อุดมวัฒนศิริ ตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง (นักบริ หารงานช่าง
อํานวยการท้องถิ นระดับต้น ) เลขทีตําแหน่ ง 12-2-05-2103-001 เป็ นผูร้ ับผิดชอบกํากับดูแล มี พนักงาน
เทศบาลเป็ นเจ้าหน้าที และพนักงานจ้าง ในสังกัดเป็ นผูช้ ่วย โดยมีหน้าทีความรับผิดชอบเกียวกับการสํารส
จออกแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบตั ิงานการ
ก่อสร้างและบํารุ งรักษา การควบคุมก่อสร้าง งานแผนงานด้านวิศวกรเครื องจักรกล การรวบรวมประวัติ
ติดตามควบคุมการปฏิบตั ิงานเครื องจักรกล การควบคุม การบํารุ งรักษาเครื องจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกียวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายอุปกรณ์ อะไหล่ นํามันเชือเพลิง และแผนงานอืน ทีเกียวข้อง
และได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน เป็ นฝ่ ายต่าง ๆ ดังนี
1. งานควบคุมงานก่อสร้ าง
มอบหมายให้ นายยุทธนา ศิลาเนาวรัตน์ ตําแหน่ง นายช่างโยธา (นายช่างโยธาทัวไป
ระดับชํานาญงาน) เลขทีตําแหน่ง 12-2-05-4701-001 เป็ นหัวหน้าผูร้ ับผิดชอบ โดยมีนายณรงค์ฤทธิ คงทน
ผูช้ ่วยนายช่างโยธา และนายเกรี ยงไกร ชัยอิ นคํา ผูช้ ่ วยช่างโยธา เป็ นผูช้ ่วย มีรายละเอียดของานและการ
ปฏิบตั ิ ดังนี

- ปฏิบตั ิการวางโครงการก่อสร้างในด้านงานช่างโยธา การควบคุมงานก่อสร้างตาม
โครงการทีได้รับมอบหมาย ตามคําสั งเทศบาลตําบลดงมะดะ การให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําหรื อตรวจสอบเกียวกับงานช่างโยธา เช่น สะพาน ช่องนํา อาคาร อุโมงค์
เขือน อาคารชลประทาน อาคารการประปา งานควบคุมอาคาร
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
มอบหมายให้นายยุทธนา ศิลาเนาวรัตน์ ตําแหน่ ง นายช่างโยธา (นายช่างโยธาทัวไประดับ
ชํานาญงาน) เลขที ตําแหน่ ง 12-2-05-4701-001 เป็ นหัว หน้าผูร้ ั บผิดชอบ โดยมีน ายณรงค์ฤทธิ คงทน
ผูช้ ่ ว ยนายช่ า งโยธา และนายเกรี ยงไกร ชัย อิ นคํา ผูช้ ่ ว ยช่ า งโยธา มี ห น้ า ที รั บ ผิด ชอบเกี ยวกับ งาน
สถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม งานประเมินราคา งานควบคุมก่อสร้างอาคาร งานบริ การข้อมูล
และหลัก เกณฑ์งานออกแบบ งานแบบก่ อสร้ างที มีผยู้ ืนขออนุ ญาตทุ ก ประเภท ทีได้รั บอนุ ญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ น ให้ก่ อสร้างถูก ต้องตามแบบที ได้รั บอนุ ญาต การประมาณราคา ร่ ว มพิจ ารณากําหนด
วางแผนงานงบประมาณ

งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบต่าง ๆ งานการก่อสร้าง โดยได้รับอนุ ญาต

ตามพระราชบัญ ญัติ ควบคุ ม อาคาร ตลอดจนกฎหมายอื นๆ ที เกี ยวข้อ ง การขุ ด ดิ น -ถมดิ น ตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน รวมถึงเรื องร้องเรี ยนอืนๆในพืนที หมู่ที 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 และหมู่ที 18 และปฏิบตั ิหน้าทีอืน ๆ ทีได้รับมอบหมาย
3. งานธุรการ
มอบหมายให้ นางสาวดวงฤทัย ไชยวุ ฒิ ตํา แหน่ ง ผูช้ ่ ว ยเจ้า หน้า ที ธุ ร การ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ มีรายละเอียดของงานและการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
- ลงทะเบียนรับ – ส่ งหนังสื อ ร่ าง พิมพ์หนังสื อ โต้ตอบ คัดสําเนา เก็บรักษาและ
ค้นหาหนังสือเอกสารต่าง ๆ งานดูแล รักษา การเบิก – จ่าย วัสดุสาํ นักงาน งานรวบรวมข้อมูลและติดตาม
ผลการเสนอหนังสือต่าง ๆ งานดูแลรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกอง
ช่าง เทศบาลตําบลดงมะดะ
งานสาธารณูปโภค
มอบหมายให้ นายคทาวุฒิ มนตรี ผูช้ ่วยช่างไฟฟ้ า เป็ นผูร้ ับผิดชอบ มีรายละเอียดของ
งานและการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
- งานซ่อมแซมไฟฟ้ าสาธารณะ สายในพืนทีเทศบาลตําบลดงมะดะ และช่วยงาน
ออกแบบระบบไฟฟ้ า ของงานออกแบบและควบคุมอาคาร และงานทีได้รับมอบหมาย

โดยให้ทุกฝ่ ายดําเนินการตามทีได้รับมอบหมาย และถือปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด มิให้
เกิดความเสียหายแก่ราชการ หากมีขอ้ ขัดข้องหรื ออุปสรรคในการทํางานให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาในสาย
งานทราบ เพือดําเนินการแก้ไขต่อไป
ทังนี ตังแต่เป็ นต้นไป
สัง

ณ

วันที 27 พฤษภาคม 2558

(ลงชือ) วาสนา บุญมา
(นางสาววาสนา บุญมา)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลดงมะดะ

