
แบบ ปค. 4

สํานักปลัดเทศบาล

กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลที่วัง มีสภาพแวดลอมการควบคุมของ

1. สภาพแวดลอมการควบคุม หนวยงานของรัฐในภาพรวม มีความ   เหมาะสม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ไมเหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน

ผูที่ไดรับความเดือดรอนยังไมเขาใจในหลักเกณฑการ ดังนี้

ชวยเหลือประชาชนที่ถูกตองในพื้นที่ เนื่องจากตองดําเนิน  - ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจํา ตาม

การตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ คําสั่งแบงงานและการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อ

2. การประเมินความเสี่ยง ใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

การเบิกจายงบประมาณมีความเสี่ยง ในการดําเนินการตาม

ระเบียบ กฎหมาย ที่กําหนด ตามขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจาง เทศบาลตําบลที่วัง มีการประเมินความเสี่ยงได

เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ กรณี เกิดอุทกภัย วาตภัย ครอบคลุมและเหมาะสม ไมครอบคลุมและไมเหมาะสม

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สามารถปองกัน และลดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได

3. กิจกรรมควบคุม อยางสมเหตุสมผล ดังนี้

มีการตรวจสอบความเสียหาย และการเบิกจายงบประมาณ  - มีการระบุความะสียงทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่

ในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ กฏหมายกําหนด อาจมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร มีการ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร วิเคราะห นอกจากนี้กลไกตาง ๆ ชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงที่เกิด

มีการประชาสัมพันธการชวยเหลือผาน www.tiwang.go.th จากการเปลี่ยนแปลงการจัดการตาง ๆ

5. การติดตามประเมินผล

มีการชวยเหลือในกรณีเกิดวาตภัย อุทกภัย เปนไปอยางมี เทศบาลตําบลที่วัง มีกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญ

ประสิทธิภาพ สามารถชวยเหลือผูประสบภัยไดทันทวงที เหมาะสม ครอบคลุม   ไมเหมาะสมและไมครอบคลุม

และเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กําหนด ลดและปองกันความเสี่ยงได  ไมสามารถลดและไมปองกัน

ความเสี่ยงได ดังนี้

กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห  - มีการกําหนดโครงสรางและกําหนดอัตรากําลังของสวนราชการ

1. สภาพแวดลอมการควบคุม  - มีการวิเคราะหงาน และปญหาของงาน

ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส มีปญหาสุขภาพเสื่อมโทรม  - มีการกําหนดระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเกิดการ

มีโรคภัยตาง ๆ เบียดเบียน ควรสงเสริมในการออกกําลังกาย ควบคุมการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

เพื่อใหสุขภาพกายและจิตใจดีขึ้น

เทศบาลตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 เดือน กันยายน พ .ศ. 2562

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /ขอสรุป



ปค. 4

2. การประเมินความเสี่ยง เทศบาลตําบลที่วัง มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่

สงเสริมและปลูกจิตสํานึกใหคนในครอบครัว/หมูบาน ไดมี เหมาะสม   ไมเหมาะสม ตามควรตอความตองการของ

ความรูความเขาใจ ในการดูแลเอาใจใสผูสูงอายุ ผูพิการ ผูใชทําใหบรรลุวัตถุประงคของการควบคุมภายใน ดังนี้

และผูปวยเอดส ตามแนวทางขั้นตอนที่ถูกตอง  - มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการติดตามขอมูล

3. กิจกรรมควบคุม ขาวสารตาง ๆ เชน หนังสือสั่งการ ระเบียบขอกฏหมายตาง ๆ 

มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ทําใหสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดทันเวลา

อยางตอเนื่อง และเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่กําหนด  - มีการติดตอประสานงานภายนอก ทางโทรศัพท โทรสาร ใชใน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตอประสานงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย

มีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม/โครงการ ผานเสียง  - มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตที่ทันสมัย และมีความรวดเร็ว

ตามสาย และผาน www.tiwang.go.th เพื่อประสานงานกับหนวยงานอื่น

5. การติดตามประเมินผล  - ไดมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธ

มีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ และมี

การเบิกจายเงินตามขั้นตอนเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย เทศบาลตําบลที่วัง มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม

ที่เกี่ยวของ ภายในที่    เหมาะสมในระดับที่สมเหตุสมผลและยอมรับได

ดังนี้

กิจกรรมงานสวัสดิการเด็ก เยาวชน ผูพิการ  - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน

ผูปวยเอดส ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส คุณภาพของาน เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

1. สภาพแวดลอมการควบคุม ภายในอยางตอเนื่อง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก  - มีการประเมินความคุมคา ของการใชจายงบประมาณตาม

คือ ควรใหความสําคัญเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวใหมากยิ่งขึ้น โครงการ/กิจกรรม ที่ไดดําเนินงาน

ในการสรางความรู ความเขาใจสุขภาวะทางเพศ และการ

ปองกันปญหายาเสพติด ซึ่งเปนการสะทอนถึงสภาพปญหา เทศบาลตําบลที่วัง มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม

ทางสังคมไทยตอการสรางคุณภาพชีวิต ภายในที่   ไมเหมาะสมในระดับที่ไมสมเหตุสมผล และยอมรับ

2. การประเมินความเสี่ยง ได ดังนี้

เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเพศศึกษา 

ตลอดจนการมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม และปฏิบัติ

ตัวไดอยางถูกตอง และสรางเครือขายแกนนําดานสุขภาพ 

เพื่อหลีกเลี่ยงและปองกันปญหายาเสพติด

3. กิจกรรมควบคุม

จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสงเสริมการรณรงคตอตานปญหา

ยาเสพติดในการรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และการมี

พฤติกรรมทางเพศที่ไมถูกตอง เหมาะสม ใหมีความรูความ
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เขาใจเกี่ยวกับเพศศึกษา สามารถปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง

เพื่อปองกันตอตานโรคภัยตาง ๆ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม/โครงการ ผานเสียง

ตามสาย และผาน www.tiwang.go.th อยางตอเนื่อง

5. การติดตามประเมินผล

มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสรางความเขาใจสุขภาวะ

ทางเพศ และการปองกันปญหายาเสพติด โดยการใหความรู

ความเขาใจ เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งไดดําเนินการ

ตามระเบียบ กฎหมาย ที่กําหนดในการเบิกจายกิจกรรม/

โครงการ

กองคลัง

กิจกรรมการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

การสงเจาหนาที่ผูที่ไดรับมอบหมายและผูปฏิบัติ เขารับ

การฝกอบรม และการจัดตั้งงบประมาณในการจัดทําระบบ

แผนที่ภาษีฯ (LTAX3000 และ LTAX GIS) รวมถึง การรับ

โอนพนักงานที่มีความรูและมีประสบการณ 

2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ เจาหนาที่

ผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติขาดความรู ความเขาใจ และไมมี

ประสบการณ ทําใหไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 

กรมสงเสริมฯ ใหดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษฯ เพื่อนํามา

ใชประกอบในการจัดเก็บภาษี

3. กิจกรรมควบคุม

ดําเนินการตามคําสั่งแบงงาน ที่ 707/2561 ลงวันที่ 19

ธันวาคม 2561 และปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยใชแผนการ

ปฏิบัติงานในการติดตามผล

 - 3 -

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /ขอสรุป



ปค. 4

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การนําระบบอินเตอรเน็ตที่ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อใชในการ

อํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงาน และในการ

ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ดวย

5. การติดตามประเมินผล

ใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือประเมินผลในการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง

กิจกรรมการจัดซื้อจัดจาง

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

การแบงหนาที่ความรับผิดชอบไมชัดเจน ทําใหขาดความ

ลาชาในการปฏิบัติงาน และขาดความรู ความเขาใจในหนาที่

ที่ที่ไดรับมอบหมาย ทําใหเกิดความลาชาขึ้นในบางครั้ง

2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

คณะกรรมการในการจัดซื้อ/จัดจาง ที่ไดรับการแตงตั้งไม

เขาใจในขั้นตอนตาง ๆ และยังขาดความละเอียดรอบคอบใน

การปฏิบัติงาน

3. กิจกรรมควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

การจัดเจาหนาที่ฝกอบรมหลักสูตรพัสดุ การแจง

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางไดรับทราบคําสั่งที่ไดรับมอบ

หมายและการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การนําระบบอินเตอรเน็ตที่ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อใชในการ

อํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงาน และในการประสาน

งานกับหนวยงานอื่น ๆ ดวย

5. การติดตามประเมินผล

ใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือประเมินผลในการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง
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กิจกรรมการบันทึกบัญชี

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ

การจัดสงเจาหนาที่ใหไดรับการอบรม ในการนําระบบ

e-laas มาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเปนระบบและรวดเร็ว  

และการประชุมภายในกองเพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติงาน

2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

เจาหนาทียังขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

โดยไมมีการตรวจสอบอยางชัดเจนและถูกตอง

3. กิจกรรมควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ

การนําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยระบบอินเตอร

เน็ต มาใชในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

การปรับปรุงคําสั่งแบงงานของกอง ควรมอบหมายใหมีความ

ชัดเจนมากขึ้น โดยใหเจาหนาที่ทุกคนในกองทําหนาที่แทน

กันได หากผูรับผิดชอบไมอยู

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การนําระบบอินเตอรเน็ตที่ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อใชในการ

อํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงาน และในการ

ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ดวย

5. การติดตามประเมินผล

ใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือประเมินผลในการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง

กิจกรรมการตรวจฎีกากอนเสนอขออนุมัติ 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

การกําหนดใหเจาหนาที่นอกเหนือจากผูอํานวยการกองคลัง

มีหนาที่ตรวจฏีกาได
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2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

ผูตรวจฏีกาไมมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

3. กิจกรรมควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

การปรับปรุงคําสั่งแบงงานของกอง ควรมอบหมายใหมีความ

ชัดเจน โดยใหเจาหนาที่ทุกคนในกองทําหนาที่แทนกันได 

หากผูรับผิดชอบไมอยู

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ

การนําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ดวยระบบ

อินเตอรเน็ตมาใชในการคนหาขอมูลเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การนําระบบอินเตอรเน็ตที่ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อใชในการ

อํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงาน และในการ

ประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ดวย

5. การติดตามประเมินผล

ใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือประเมินผลในการปฏิบัติงาน

อยางตอเนื่อง

กองชาง

กิจกรรมการกําหนดราคากลางการกอสราง

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ

พาณิชยจังหวัดมีขอมูลราคาวัสดุกอสรางไมครอบคลุม และ

วัสดุที่ใชงานไมไดระบุแหลงของวัสดุกอสราง

2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 

ไมมีราคาวัสดุกอสรางที่ครอบคลุม จึงตองจัดหาราคาและ

แหลงวัสดุกอสราง ทําใหการจัดทําราคากลางลาชา

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /ขอสรุป
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3. กิจกรรมควบคุม

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลางงาน

กอสรางและปรับปรุงขอมูลราคาวัสดุกอสรางใหเปนปจจุบัน

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การประยุกตใชโปรแกรมสเปคชีค เพื่อจัดทําราคากลางเพิ่ม

ความรวดเร็วและถูกตอง ลดความผิดพลาดของการจัดทํา

ราคากลาง

5. การติดตามประเมินผล

มีคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพื่อประชุมประเมินผล

การจัดทําใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีกําหนดราคากลาง

กอสราง โดยทํางานรวมกับงานพัสดุกองคลัง ในขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560

กิจกรรมการปฏิบัติตาม พ .ร.บ.ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติม

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ

กฏหมายมีจํานวนมาก ทําใหผูปฏิบัติงานไมสามารถนํามา

ปฏิบัติงานครอบคลุมไดทั้งหมด และประชาชนยังไมมีความ

เขาใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

การควบคุมดูแลการกอสรางอาคารไมทั่วถึงประชาชนทําการ

ตอเติม ดัดแปลงอาคาร โดยไมไดขออนุญาตกอสรางอาคาร

3. กิจกรรมควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ

ประชาสัมพันธใหประชาชนไดเขาใจในการปฏิบัติตาม

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารับการ

อบรมความรูเรื่องกฏหมายควบคุมอาคาร
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การประชาสัมพันธใหความรูดานกฏหมายควบคุมอาคารแก

ประชาชนโดยชองทางของ www.tiwang.go.th

5. การติดตามประเมินผล

การจัดเก็บขอมูลการขออนุญาตกอสรางอาคาร เพื่อ

ประกอบการจัดทําสถิติขอมูลพื้นที่กอสรางอาคาร และ

ประเมินผลการตรวจสอบอาคารที่เขาขายตองจัดทํารายงาน

การตรวจสอบอาคารประจําป

กองการศึกษา

กิจกรรมการขาดบุคลากรขาราชการครูโดยตรง

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ  

การขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถโดยตรงมา

ดําเนินการจัดกิจกรรมงานสงเสริมดานการศึกษา

2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 

ยังขาดขาราชการครูที่ทําหนาที่การสอนโดยตรง 

3. กิจกรรมควบคุม

การดําเนินการตามคําสั่งแบงงานของกอง และมอบหมายงาน

ดานงานสงเสริมการศึกษา ใหบุคลากรในกองดําเนินการแทน

ในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ และการใชแบบประเมินความรู

ความสามารถของเจาหนาที่

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน การประชา

สัมพันธเกี่ยวกับงานและกิจกรรมตาง ๆ โดยระบบอินเตอรเน็ต 

และจัดทําแบบสอบถามความพึงพใจในดานตาง ๆ

5. การติดตามประเมินผล

ไดกําหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยการกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ

ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง

และมีการประเมินผลแบบรายครั้ง กรณีพบจุดออน/

ขอบกพรอง อยางตอเนื่อง

องคประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน /ขอสรุป
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กิจกรรมการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

(ccis)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ  

การจัดทําขอมูลเด็กมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความให

เกิดความลาชา และขาดความชัดเจน

2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 

การดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ccis)

3. กิจกรรมควบคุม

การใหผูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดําเนินการตรวจสอบ

จัดทําขอมูลเด็กใหเปนปจจุบัน และมีความถูกตอง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การปรับปรุงคําสั่งแบงงานใหมีความชัดเจน การ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงานและกิจกรรมตาง ๆ โดยระบบ

อินเตอรเน็ตและจัดทําแบบสอบถามความพึงพใจในดานตางๆ

5. การติดตามประเมินผล

ไดกําหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยการกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อ

ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง

และมีการประเมินผลแบบรายครั้ง กรณีพบจุดออน/

ขอบกพรอง อยางตอเนื่อง

กองวิชาการและแผนงาน

กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ  

การจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบของกอง

และการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบฯ

2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ การ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายยังมีจุดออนในการ

ปฏิบัติงานในแตละงาน
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3. กิจกรรมควบคุม

มีการกําหนดโครงสราง การวิเคราะหงาน ปญหาของงาน

การกําหนดหนาที่มอบหมายงานใหบุคลากร ตามระเบียบ

หนังสือสั่งการ ในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การเผยแพรขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ การประชุม

ซักซอมความเขาใจ ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ของ

เทศบาล ใหประชาชนทราบ โดยการประชาสัมพันธ ผาน

เว็บไซต ประกาศ เสียงตามสาย และแผนพับตาง ๆ

5. การติดตามประเมินผล

การวัดผล และการประเมิน ความคุมคา ของการเบิกจาย

งบประมาณ ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ไดดําเนินการ ใหเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมงานประสัมพันธ

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ  

การจัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบของกอง

และการใหเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และ

ความรูในการปฏิบัติงาน

2. การประเมินความเสี่ยง

เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ การปฏิบัติ

งานของเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายยังมีจุดออนในการปฏิบัติ

งาน และยังขาดเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

3. กิจกรรมควบคุม

มีการกําหนดโครงสราง การวิเคราะหงาน ปญหาของงาน

การกําหนดหนาที่มอบหมายงานใหบุคลากร ตามระเบียบ

หนังสือสั่งการ ในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
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4. สารสนเทศและการสื่อสาร

การเผยแพรขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ การประชุม

ซักซอมความเขาใจ ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ของ

เทศบาล ใหประชาชนทราบ โดยการประชาสัมพันธ ผาน

เว็บไซต ประกาศ เสียงตามสาย และแผนพับตาง ๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กิจกรรมงานปองกันและควบคุมโรคติดตอ

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

การเกิดโรคไขเลือดออกในพื้นที่ เนื่องจากสภาพสิ่งแวดลอม

ที่มีกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ซึ่งชาวบานยังไมตระหนัก

ตระหนักในการดูแลดวยตนเอง แตยังถือวาเปนหนาที่ของ

หนวยราชการ

2. การประเมินความเสี่ยง

ประชาชนยังไมตระหนักในการรวมรับผิดชอบในการดูแล

สิ่งแวดลอมที่ไมกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ยังถือวาเปน

หนาที่ของหนวยงานราชการ

3. กิจกรรมควบคุม

การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีการจัดกิจกรรม

ปองกันและควบคุมโรคติดตอ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการอํานวยความสะดวกใน

การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติ และระเบียบ

ขอกฏหมายที่ควรทราบ

5. การติดตามประเมินผล

โดยการตรวจสอบและใชการสอบทานในการพิจารณาและ

วินิจฉัยสั่งการ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพ

การปฏิบัติงาน
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ปค. 4

กิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

1. สภาพแวดลอมการควบคุม

ประชากรและจํานวนครัวเรือนในพื้นที่ตําบลที่วัง มีจํานวน

มากซึ่งมีปญหาเรื่องขยะตกคาง สะสม ในพื้นที่ตอเนื่อง

2. การประเมินความเสี่ยง

มีการตกคางของขยะมูลฝอยในพื้นที่ ของเสนทางถนนใน

หมูบาน

3. กิจกรรมควบคุม

การปฏิบัติงานตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ การแบงเขต

ความรับผิดชอบของทีมเก็บขนขยะ โดยมีกิจกรรมรณรงค

ประชาสัมพันธคัดแยกขยะมูลฝอย และเก็บขยะ ใหนํา

กลับมาใชใหมทําใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และการใหความรูใน

การทําปุยหมักชีวภาพ เพื่อคุณภาพดานสิ่งแวดลอม

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการอํานวยความสะดวกใน

การสืบคนขอมูลที่เปนประโยชนในการปฏิบัติ และระเบียบ

ขอกฏหมายที่ควรทราบ

5. การติดตามประเมินผล

โดยการตรวจสอบและใชการสอบทานในการพิจารณาและ

วินิจฉัยสั่งการ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพ

การปฏิบัติงาน

ผลการประเมินโดยรวม

          หนวยงานของรัฐ มีองคประกอบของการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ ที่มีประสิทฺธิผลและเพียงพอที่จะสงผล

ใหการดําเนินงานในภารกิจตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปนไปตามอํานาจหนาที่

ตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการ

(ลงชื่อ)

          (นายเชาวลิต  เจริญพงศ)

          นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง

วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
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