
แบบ ปค.ร

เทศบาลตําบลร่มเกล้า

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาการตําเนินงานสินสุด ณ 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนงานตําเนินการ ภารกิจอี่น ๆ

ทีส่ําคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตลปุระสงค์

*

ความเที่ยง ความเที่ยงที่มิอยู่ หน่วยงานที่

รับผิดขอบ

การควบคุมภายใน

ที่มอียู่

การประเมิน

การควบคุมภายใน

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

1) มมีาตรการการดําเนิน

โครงการ การใช้จ่าย

งบประมาณทีผ่่านมติ

ความเห็นขอบจากสภา

แล้ว นําไปสู่การปฏิบัติ

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 1) เกิดความขัดแย้งภายใน

องค์กรระหว่างเจ้าหน้าที่

งบประมาณกับสภา

เทศบาล เนื่องการการไม่

ปฏิบัตติามมตขิองสภา

2) บีญหาความเดือดร้อน

ของประขาซนไมไ่ด้รับการ

แก้ไข

1) ระเบียบฯ ว่าด้วย

วิธกีารงบประมาณของ

อปท. พ.ศ. 2541แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 แล 3)

พ.ศ. 2543
2) ระเบียบๆ มท.ว่าด้วย

การรับเงิน การเบีก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.

2547
3) การติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจําปี

เกิดความขัดแย้งฝ่าย

สภากับเจ้าหน้าที่

ประมาณ จําเ,ปีนต้องมี

1) ไมส่ามารถแก้ไข

บีญหาความเดือดร้อน

ของประซาซนได้อย่าง

มปีระสิทธิภาพ

2) กิจกรรม/โครงการ/

งบประมาณ ไมไ่ด้

นําไปสู่การปฏิบัติ

สํานักปลัด

งบประมาณ

วัตถปุระสงค์

เพิ่อให้สามารถใช้ เงินงบประมาณ

แก้ไขบีญหาความเดือดร้อนของ

ประซาซนได้ อย่างรวดเร็วมี

ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

มาตรการ การควบคุม
ภายในที่ดใืนโอกาส

ต่อไป อย่างเปีนรูปธรรม ทุก
V

ค ร ไ

2) ภายใน 30 กันยายน
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ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนงานดําเนินการ ภารกิจอี่น ๆ
ทีส่ําคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์

ความเที่ยง ความเที่ยงที่มอฺยู่ หน่วยงานที่

รับผิดขอบ

การควบคุมภายใน

ทีม่ิอเj
การประเมิน การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใบ
*

การควบ1

1) ส่งบคุลกร/เจ้าหน้าที่

ผูไ้ด้รับมอบหมายเข้ารับ

การผกิอบรม
2) ปรับปรุงคําสั่งแต่งตั้ง

ใหท้ันสมัย เป็นบีจจบุัน
3) จัดทําคูม่ือการ

ปฏิบัตงิานตาม พ.ร.บ.

ข้อมูลข่าวสารฯ
3) ภายใน 30 กันยายน

ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

วัตถปุระสงค์

เพื่อให้ประชาขนเข้าถึงและรับรู้

ข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานต่าง ๆ
ของเทศบาล

1) อาจถูกร้องเรียบ/

ฟ้องร้อง กรถแ่ม่'ปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.
2) องค์กรยังขาดการนํา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใข้อย่างเป็น

รูปธรรม 3) ผู้ปฏิบัตงิาน

ขาดความรู้ความเข้าใจ

1) พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540
2) คําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารฯ

1) ผู้ปฏิบัตขิาดอํานาจ

การตัดสินใจ และถูกมอง

ว่าตัดสินใจโดยพลการ

จากหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้บังคับบัญชา

2) คําสั่งแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบไม่เป็น

บีจจบุัน
3) การควบคุมที่มือยูย่ัง

ไมเ่พียงพอ

1) บุคลากรขาดความรู้

ความเข้าใจและขาด

ประสบการณ์ในการ
ตคีวามข้อมูลข่าวสาร

ว่าข้อมูลใดเปีดเผยได้

หรือไมไ่ด้

2) การปฏิบัติเกี่ยวกับ

เอกสารลับไมถู่กต้อง

ตามระเบียบฯ

สํานักปลัด

2562



ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนงานดําเนินการ ภารกิจอื่น ๆ
ทีส่ําคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตลปุระสงค์

ความเที่ยง ความเที่ยงที่มอุยู่ หน่วยงานที่

รับผิดขอบ

การควบคุมภายใบ

ที่มอียู่

การประเมิน

การควบคุมภายใน

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

1) พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดภุาครัฐ
พ.ศ. 2560
2) ระเปียน มท.ว่าด้วย

การพัสดขุองหน่วยการ
บริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ

2553
2) คําสั่งแต่งตั้ง

คณะทํางานโครงการ

เป็นโรคระบาดซื้า

ความเที่ยงของการ

ระบาดของโรคเกิดขึ้น

ได้ทุกปี จําเป็นต้องมี

การเฝ็าระวังจากทุก
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

1) กําชับผู้รับผิดขอบ
ติดตามสถานการณ์ การ
ระบาดของโรค
2) ศึกษา ทําความเข้าใจ

กับข้อกฎหมายทีเ่กี่ยว

3) ภายใน 30 กันยายน

เงื่อนไขและหรือปิจจยั

ตัวแปรภายนอกท1ม่

สามารถควบคุมได้

โครงการมูรณาการ รณรงค์

ฟ้องกับโรคพิษสุนัขบ้าและการ
ฟ้องกันโรคระบาดในสัตว์ อื่น

วัตลุ1ประสงค์

เพิ่อมูรณาการกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการฟ้องกันและแก้ไข

ปิญหาการระบาดของโรคพิษสุนัข

1) การคําเนิบโครงการ

ส่าข้า ไมท่้นการแพร่

ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

2) ความคาดเคลื่อนของ

ข้อมูลสุนัข/แมว
3) วัคขืนขาดตลาดและมี

สํานักปลัด

2562ราคาแพง

บ้า



ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตง

หน่วยงาบของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนงานดําเนินการ ภารกิจอื่น ๆ
ทีส่ําคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์

ความเที่ยง ความเที่ยงที่มอียู่ หน่วยงานที่

รับผิดขอบ

การควบคุมภายใน

ที่มอียู่

การประเมิน

การควบคุมภายใบ

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

1) กําขับเจ้าหน้าทีท่ี่

เกี่ยวข้องให้ตระหนัก

และให้ความสําคัญต่อ

การจัดทํางบประมาณ

ด้านสาธารณสุข การ
ฟ้องกันละควบคุม
โรคติดต่อ

2)นําข้อมูลสถิติการเกิด

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่

เป็นฐานในการจัดทํา

แผนและงบประมาณ

ประจําปี
3) ภายใน 30 กันยายน
2562

หน่วยงานไมไ่ด้ตั้ง

งบประมาณเพื้อดําเนิน

โครงการเกี่ยวกับการ

ป้องกันและแก้ใขฟ้ญหา

โรคไข้เลือดออก เมื่อเกิด

การระบาดของโรค ไม่

สามารถแก้Iขปีญหาได้

มหีมูบ่้านทีเ่ป็นพื้นที่

เที่ยงการเกิดโรค

ระบาด1จําควรมี

งบประมาณดําเนิน

โครงการอย่างต่อเนื่อง

ทุกๆ ปี

งาบบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น

วัตถปุระสงค์

เพื้อมูรณาการกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไข

ปิญ หาการระบาดของโรค

ไข้เลือดออก

การจัดทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปีไม่

สํานักปลัดม.50 (4) พ.ร.บ.เทศบาล

พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่

13 พ.ศ.2552 ครอบคลุม



ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนงานดําเนินการ ภารกิจอื่น ๆ

ทีส่ําคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถปุระสงค์

ความเที่ยง ความเที่ยงที่มอียู่ หน่วยงานที่

รับผิดขอบ
การควบคุมภายใน

ที่มอียู่

การประเมิน

การควบคุมภายใน

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

1)กําขับหน่วยงานที่

ขอรับเงินอุดหนุนจาก
เทศบาล ให้ถอปฏิบัติ

ตามระเบียบ ข้อสังการ
ทีเ่กี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด
2) กําหนดมาตรการการ

ให้เงินอุดหนุบหน่วยงาน
ทีไ่มป่ฏิบัติตามระเบียบ
ฯในปงีบประมาณถัดไป
3) ภายใน 30 กันยายน

มคีําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการใข้จ่าย

งบประมาณของ
หน่วยงานทีข่อรับเงิน

1) หน่วยงานที่ฃอรับการ

อุดหนุนไม่แจกแจง

รายละเอียดค่าใข้จ่าย

กิจกรรม/โครงการ
2) หน่วยงานขอรับ

อุดหนุนงบประมาณ ไม่

รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการตามกําหนด

เงินอุดหนุนส่วนราขการ
วัตถปุระสงค์

เพื่ออุดหนุน สนับสบุนให้หน่วยงาน
อื่นที่ขอรับเงินอุดหนุนดําเนิน

กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ1ของ
เทศบาล

ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

เงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2559

หน่วยงานผูข้อรับเงิน

อุดหนุนงบประมาณไม่

ปฏิบัติตามระเบียบที่

เกี่ยวข้อง องค์ ควรมี

มาตรการควบคุมที่

เคร่งครัด

สํานักปลัด

อุดหนุน

2562



ภารกิจตามกฎหมายที่จัตตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนงานดําเนินการ ภารกิจอื่น ๆ

ทีส่ําคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตลปุระสงค์

ความเที่ยง ความเที่ยงที่มอียู่ หน่วยงานที่

รับผิดขอบ
การควบคุมภายใน

ที่มอียู่

การประเมิน

การควบคุมภายใน

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

1) กํา'ขับผู้1ทีI่ด้รับ

มอบหมายให้ถือปฏิบัติ

เฝืาติดตามและรายงาน
ผลอย่างใกล้?ด
2) กําหนดระยะเวลา
เร่งรัด ประสาน

หน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง

เข้าตรวจสอบแก้ไขข้อ

ร้องเรืยนโดยทันทีทุ่ก

1) คําสั่งแต่งตั้งมอบหมาย

เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดขอบ
2) การจัดทําทะเบียนรับ

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

การตรวจสอบและการแก้บีญหา
วัตลปุระสงค์

เพื่อให้การับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

และการแก้ไขบีญหาเปีนไปด้วย

ความเรียบร้อย มิประสิทธิภาพ

ตรงตามกําหนด

1) การติดตามเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นไป

ด้วยความล่าข้าด้วย

ข้อจํากัดด้านเวลาและการ

ติดต่อประสานงาน

มิกิจกรรมการควบคุมที่

เหมาะสม แตเ่จ้าหน้าที่

ผู้รับผิดขอบมภิารกิจ

หลายด้าน

1) ขาดการติดตามผล

การตรวจสอบเรื่อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

2) ขาดครุภัณฑ์

เครื่องมือ หรืออุปกรณ์

ในการปฏิบัตหิน้าที่

หรือมิแตไ่มพ่ร้อม,ไข้

สํานักปลัด

งาน

ครัง

3) ภายใน 30 กันยายน
2562



ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนงานดําเนินการ ภารกิจอีน่ ๆ
ทีส่ําคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์

ความเที่ยงที่มอียู่ความเที่ยง หน่วยงานที่

รับผิดขอบ

การควบคุมภายใน

ที่มอียู่

การประเมิน

การควบคุมภายใน
ท.

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

•พ*

1)จัด กิจกรรมควบคุมใน

ทุกระดับการปฏิบัติ
2) จัดใหม้สีารสบเทศ

อย่างเพียงพอและมกีาร
สื่อสารในทุกระดับอย่าง

เหมาะสมและทันเวลา
3) จัดส่งเจ้าหน้าทีท่ี่

ได้รับมอบหมายเข้ารับ

การผกิอบรม เรียนรู้

เพื่อการปฏิบัตงิาบที่

ถูกต้อง

4) ภายใน 30 กันยายน
2562

1) การทุจริตรั่วไหลของ

การใข้ทรัพยากรและการ
บริหาร ทีไ่มเ่ป็นไปโดย

บริสทุธ โปร่งใส

2) เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติ/ผู้รับ

มอบหมายจัดทํารายงาน

ขาดความรู้ ความเข้าใจ

มาตรฐานการควบคุม
ภายใน

การควบคุมภายใน

วัตถปุระสงค์

เพื่อให้ เกิดความมั่นใจในการ
ดําเนินงาน จะบรรลวุัตถปุระสงค์

อย่างมี ประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพ ของการดําเนินงาบ
มคีวามเชื่อถือได้ของการรายงาบ
ทางการเงิน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

องค์กรยังขาดกิจกรรม

การปฏิบัตทิี่ดเีพื่อลด

ความเสียงหรือควบคุม
ความเสืย่ง เพื่อบอีงกัน

หรือลดความผิดพลาย
เสียหายอันอาจเกิดขึ้น

1) ขาดการติดตามดูแล
ควบคุม และติดตาม

ประเมินผลทีเ่หมาะสม

2) เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดขอบยังขาด

ความรู้ความเข้าใจ

สํานักปลัด



ภารกิจตามกฎหมายที่จัคตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนงานดําเนินการ ภารกิจอื่น ๆ
ทีส่ําคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์

ความเที่ยง ความเที่ยงที่มอียู่ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

การควบคุมภายใน

ที่มอียู่

การประเมิน

การควบคุมภายใน

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

•V?

1) กํา,วับเจ้าหน้าที่/

หัวหน้าส่วนทีร่ับผิดชอบ
เร่งดําเนินการให้แล้ว

เสร็จตามระเบียบและ

หนังสือสังการที่

เกี่ยวข้อง

2) ภายใน 30 กันยายน
2562

งาบแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

วัตถปุระสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้

1) คําสั่งแต่งตั้ง

มอบหมายหน้าที่ความ

รับผิดขอบในการจัดทํา

แผนทีภ่าษแีละทะเบียน

ทรัพย์สิน

2) การรายงานผลให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ

1) ไมป่ฏิบัตติามระเบียบๆ

หนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง

2) เทศบาลขาด

รายละเอียดทรัพย์สินที่

ถูกต้องครบล้วนและไม่

เบีนบีจจบุัน

3) การจัดเก็บภาษี เงิน

รายได้ยังคงล่าข้า

1) ระเบียบ มท.ว่าด้วย

แผนทีภ่าษแีละทะเบียน

ทรัพย์ สิบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2550
2) นส.กรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นที่ มท

0808.3/ว2236 ลงวันที่

31 ต.ค.59
3) คําสั่งแต่งตั้งมอบหมาย
หน้าทีภ่ายในกองคลัง

1) การดําเนินการ
จัดทําแผนทีภ่าษยีังไม่

แล้วเสร็จ เนื่องจาก

บุคลากรยังขาดความรู้

ความเข้าใจและขาด
ประสบการณในการ

จัดทําข้อมูลในระบบ

กองคลัง



ภารกิจตามกฎหมายที่จัคตัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนงานดําเนินการ ภารกิจอื่น ๆ

ทีส่ําคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตลปุระสงค์

ความเที่ยง ความเที่ยงที่มอียู่ หน่วยงานที่

รับผิดขอบ

การควบคุมภายใน

ที่มอิยู่

การประเมิน

การควบคุมภายใน

การปรับปร[ุงการ
ควบคุมภายใน

1) กําชับเจ้าหน้าที่/

บุคลากรทีไ่ด้รับ

มอบหมาย ประเมิน

ความเที่ยง ผลกระทบ
และใหม้ิการวางแผนการ
จัดซื้อจัดหา ประสาน

หน่วยงานห่รีอ

ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

2) จัดส่งเจ้าหน้าที่/

บุคลากรเข้ารับการ
อบรม/คํกษาระเบียบ

กฎหมายทีเ่กี่ยวของและ
ทําความเข้าใจให้ชัดเจน
3) ภายใน 30 กันยายน

2562

การจัดซื้อจัดหาอาหารเสริม (นม)

วัตลปุระสงค์

เพอให้ เด็กเล็กและนักเรียนทุกคน

ในโรงเรียน มโิอกาส'ได้ด็มนม ซึ่งจะ

1) กระบวนการจัดซื้อ

จัดหานมล่าข้า

2) เด็กเล็ก/นักเรียน

กลุ่มเป้า'หมาย ไมใต้รับ

อาหารเสริม (นม)

ครบล้วน

1) พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดภุาครัฐ
พ.ค. 2560
2) ระเบียน มท.ว่าด้วย

การพัสดขุองหน่วยการ
บริหารราขการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2535 แกไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ

2553
3) คำลังมอบหมายหน้าที่

ความรับผิดชอบภายใน
4) คําลังแต่งตั้ง

คณะทํางานโครงการ

การจัดซื้อจัดหาอาหาร

เสริม (นม) ส่าข้า ไม่

ทันห้วงกําหนดเวลา

เด็กเล็ก นักเรียนไมไ่ด้

ดื่มนมตามกําหนด

มริะเบียบกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติ และมิ

คำลังมอบหมายหน้าที่

ความรับผิดขอบชัดเจน

แตก่ระบวนการควบคุม
กิจกรรมโครงการยัง

หละหลวมล่าข้า

ประกอบบีจจยัตัวแปร

ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคุม

กองคลัง

เปีนการเสริม สร้าง สุขภาพ
พลานามัยแกน่ักเรียนให้แข็งแรง
สมบุรณ์

ได้



ภารกิจตามกฎหมายที่จัคตั้ง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนงาบดําเนินการ ภารกิจ

อื่น ๆ ทีส่ําคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตลปุระสงค์

ความเที่ยงที่มอียู่ความเที่ยง หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
การควบคุมภายใน

ที่มอียู่

การประเมิน

การควบคุมภายใน

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

*

1) คําสั่งแต่งตั้งมอบหมาย

หน้าทีภ่ายในกองคลัง
2) ระเบียบฯ มท.ว่าด้วย

การรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.

2547

1) หัวหน้างานกําชับ
ติดตามการจัดทําฎีการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้

เป็นบีจจบุัน
2) ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบฯหนังถือสั่ง

การโดยเคร่งครัด
3)ให้บันทึกบัญขใืน

ระบบ el33S ครบ
100%
4) ภายใบ 30 กันยายน

มรีะเบียบฯคําสั่ง ให้

ผู้ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ แต่

ขาดการติดตามควบคุมที่

มปีระสิทธิภาพ

การจัดทําฎีกา การเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่าย (งบดําเนินงาน)

วัตถปุระสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณให้ เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องรวดเร็ว

1) การเบิกจ่ายล่าข้า

2) เอกสารประกอบไมค่รบ/
สูญหาย

1) การจัดทําฎีกาเบิก

จ่ายเงินงบประมาณ

ให้กับเจ้าหนี้/

ผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องยังข่าล้า

2) มรีายการเบิกจ่าย

ค่าวัสดขุ้าม

ปงีบประมาณ

กองคลัง

2562



ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตัง

หน่วยงานจองรัฐหรือภารกิจ

ตามแผนงานดําเนินการ ภารกิจ

อื่น ๆ ทีส่ําคัญของหน่วยงาบ

ของรัฐ/วัตลปุระสงค์

ความเสียง ความเที่ยงที่มอียู่ หน่วยงาบที่

รับผิตขอบ

การควบคุมภายใน การประเมิน

การควบคุมภายใบ

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

da .ทมอยู

-V.-
*

คําสั่งแต่งตั้งมอบหมาย
งาน หน้าทีค่วาม

รับผิดขอบภายใบกองช่าง

1 จัดหาวัสดอุุปกรณ์

เครื่องมือ ทีจ่ําเป็นอย่าง

เพียงพอ
2) จัดส่งเจ้าหน้าที่/

พนักงานเข้ารับการ

แกอบรม พัฒนาผมิือ

อย่างต่อเนื่อง

3) ภายใน 30 กันยายน

1) ขาดบุคลากรที่มืความรู้

ความชํานาญและทักษะด้าน

ไฟฟ้า

2) ขาดแคลนวัสดอุุปกรณ์/

เครื่องมือทีจ่ําเป็นในการ

ปฏํน้ตงิาน ผู้ปฏิบัตงิานอาจ

ได้รับอันตราย

งานประสานสาธารณูปโภค งาบ
ไฟฟ้าสาธารณะ
วัตถปุระสงค์

เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง

สว่างทางสาธารณะ เป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว มืประสิทธิภาพ

ป้องกันความเสียหาย

1) พนักงานผู้รับผิดขอบ
ได้รับการแกอบรม

พัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า

2) ติดตามรายงานผลอ

ยางต่อเนื่อง

1) ยังขาดวัสดอุุปกรณ์

เครื่องมือทีจ่ําเป็น

สําหรับพนักงานที่

ได้รับมอบหมาย
2) ยังเกิดป้ญหาไฟส่อง

สว่างสาธารณะชํารุด
เสียหายตามสภาพการ

ใข้งานและ

สภาพแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง

กองช่าง

2562

ลายมือทีอ่.

ตําแหน่งปลัดเทศนาล ปฏิบ้ตหิน้าที่

นายกเทศมนตรตีําบลร่มเกล้า

.เสือน.วันที่ พ.ศ.




