แบบ ปอ. 3

เทศบาลตําบลจรเขสามพัน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 .
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
สํานักปลัด
๑.) กิจกรรมการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุและผูพิการ (กรณีเงิน
เบี้ยยังชีพสูญหาย)
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจายเบี้ยเบี้ยยัง
ชีพเปนไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบของทาง
ราชการ
- เพื่อปองกันความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๒)
- เกิดจากตัวเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน ขาดความ
ระมัดระวังในการจายเบี้ย
ยังชีพ สงผลใหเงินเกิดเงิน
สูญหาย

(๓)
๓๐ กันยายน
๒๕๕8

(๔)
- เจาหนาที่ควรที่จะ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
ใหมากกวานี้โดยการให
ผูสูงอายุและผูพิการเขาแถว
ในการรับเบี้ย หรือนั่งรอให
เรียบรอย ยื่นบัตร และเรียก
ที่ละคน เพื่อไมใหเกิดความ
สับสน

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
หัวหนาสํานักปลัด

(๖)
- . กิจกรรมดานนี้ไดหมด
ความเสี่ยงลงเนื่องจาก
การสังเกตการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ไดเกิดความผิดพลาด
นอยลง

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
2) กิจกรรมการทําความสะอาด
สํานักงานและบริเวณรอบๆ
สํานักงาน
วัตถุประสงค
- เพื่อรักษาความสะอาดของ
สํานักงานและบริเวณรอบๆ
สํานักงานใหสะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับตัว
พนักงานและเจาหนาที่ใน
การรักษาความสะอาด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(๒)
(๓)
30 กันยายน
- อาคารสํานักงานและ
2558
บริเวณรอบๆไมสะอาด
และไมเปนระเบียบในบาง
จุด ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ทําความสะอาด
- พนักงานเทศบาลไมดูแล
โตะและอุปกรณสํานักงาน
ของตัวเองใหสะอาด

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๔)
(๕)
- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ทําความสะอาดควรที่จะทํา หัวหนาสํานักปลัด
ความสะอาดสํานักงานและ
บริเวณรอบๆ ใหสะอาด
ตลอดเวลา
- พนักงานเทศบาลทุกคนควร
ที่จะดูแลโตะและอุปกรณ
สํานักงานของตัวเองให
สะอาด

หมายเหตุ

(๖)
- กิจกรรมดานนี้ไดหมด
ความเสี่ยงลงเพราะ
สังเกตจากอาคาร
บริเวณรอบๆอาคารมี
ความสะอาดมากขึ้น

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
3) การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผู
พิการและผูปวย( ในกรณี
เจาหนาที่ไมทราบการเสียชีวิต
ของผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวย
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจายเบี้ยยังชีพ
เปนไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบของทาง
ราชการ
- เพื่อปองกันความผิดพลาดที่
เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น
อีก
- เพื่อปองกันการสูญเสียเงิน
ของทางราชการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(๒)
- เจาหนาที่ไมทราบการ
เสียชีวิตของผูสูงอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดส
เนื่องจากญาติและผูนํา
หมูบานไมไดแจงให
เจาหนาที่ทราบ

(๓)
30 กันยายน
2558

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๔)
(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
- ประชาสัมพันธใหผูนํา
หมูบาน ญาติผูรับเบี้ยมาแจง หัวหนาสํานักปลัด
ในกรณีที่ผูรับเบี้ยเสียชีวิต
โดยเร็วที่ที่สุด
- เจาหนาที่ประสานงานกับ
เจาหนาที่ทะเบียนอําเภอทุก
เดือน เพื่อใหทราบการ
เสียชีวิตของผูรับเบี้ย

หมายเหตุ

(๖)
- เปนความเสี่ยงใหมที่
เกิดขึ้นจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
ซึ่งจะตองดําเนินการ
ปรับปรุงใหหมดความ
เสีย่ งในปงบประมาณ
2560

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
4) งานรับเรื่องรองทุกข
วัตถุประสงค
- เพื่อใหงานรองเรียน รอง
ทุกขมีความถูกตอง รวดเร็ว
ตามระเบียบงานที่เกี่ยวของ
- เพื่อใหงานรองเรียนรอง
ทุกขสามารถแกไขปญหาได
อยางถูกตอง รวดเร็ว และ
หมดปญหาไมเกิดความ
ขัดแยงกันอีกระหวางผูรอง
กับผูถูกรอง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(๒)
(๓)
- ผูถูกรองไมใหความรวมมือ 30 กันยายน
เกี่ยวกับเรื่องถูกรอง สงผล
2558
ใหการดําเนินการไมแลว
เสร็จตามกําหนดเวลา

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๔)
(๕)
- ดําเนินการโดยใหนิติกรและ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
หัวหนาสํานักปลัด
เจาหนาที่ที่เกี่ยงของไป
เจรจาไกลเกลี่ย บอกเหตุผล
ความจําเปนในเรื่องที่ถูกรอง
โดยการอางระเบียบ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ

(๖)
- เปนความเสี่ยงใหมที่
เกิดขึ้นจาก
ปงบประมาณที่ผานมา
ซึ่งจะตองดําเนินการ
ปรับปรุงใหหมดความ
เสี่ยงในป2560ตอไป

แบบ ปอ. 3 (ตอ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
กองคลัง
1) กิจกรรมดานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจัดทําทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุการ
จัดซื้อจัดจางถูกตอง
เรียบรอย ตามระเบียบฯ
- เพื่อใหการควบคุมดูแลพัสดุ
ครบถวน เรียบรอยตาม
ระเบียบฯ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๒)
- ไมมีสถานที่จัดเก็บพัสดุ
โดยตรงทําใหยากแกการ
ควบคุม การเบิกจายและ
ความปลอดภัยในการ
ควบคุม

(๓)
30 กันยายน
2558

(๔)
- จัดใหมีหองเก็บพัสดุที่เปน
สัดสวน

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ผูอํานวยการกองคลัง

(๖)
- กิจกรรมดานทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุยังมี
ความเสี่ยงอยูจึงตองทํา
การปรับปรุงในปถัดไป

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)
กองชาง
1) กิจกรรมดานการประมาณราคา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการประมาณราคา
ถูกตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ
มติ ครม. และหนังสือสั่งการ
ตางๆ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(๒)
- การประมาณราคาวัสดุเกิดขอผิดพลาดเนื่องจาก
ราคาวัสดุไมคงที่มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตลอดเวลา โดยมีปจจัยราคาน้ํามันเปนเกณฑซึ่ง
ทําใหบางครั้งการประมาณราคาเกิดขอผิดพลาด
ผูปฏิบัติงานมีความรอบคอบมากขึ้นอีกทั้งได
ติดตามขอมูลขาวสารตางๆ เปนประจําทําให
ความเสี่ยงหมดไป

งวด/เวลา
ที่พบ
จุดออน
(๓)
30
กันยายน
2558

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)

(๕)

(๖)

๓๐ กันยายน
- กําชับใหผูปฏิบัติงาน
๒๕๕9
ติดตามขอมูลขาวสาร
ตางๆ เชน ราคาวัสดุ ผูอํานวยการ
กองชาง
กอสราง ราคาน้ํามัน
ราคาพาณิชยจังหวัด
- สุพรรณบุรี สํานัก
งบประมาณ ตลอดจน
ศึกษาระเบียบขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอ

- กิจกรรมดานนี้
ความเสี่ยงได
หมดลงแลว

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
๒) การกอสรางระบบประปา
ภูมิภาค (โดยเทศบาลเปน
ผูดําเนินการเอง)
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการกอสรางระบบ
ประปาภูมิภาค เปนไปดวย
ความเรียบรอย ไมลาชา

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

(๒)
- มีปญหาและอุปสรรคใน
การประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
ทําใหลาชา ความลาชา
เกี่ยวกับเอกสารที่ใช
ประกอบการสงมอบ

(๓)
30 กันยายน
2558

(๔)
- ดําเนินการอุดหนุนการ
กอสรางระบบประปา
ภูมิภาคใหกับการประปา
สวนภูมิภาคทั้งหมด เพื่อ
ขจัดปญหาที่เกิดขึ้น

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ผูอํานวยการกองชาง

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
หมายเหตุ

(๖)
- กิจกรรมดานนี้สําหรับ
ปงบประมาณ 2559
ความเสี่ยงไดหมดไป
เนื่องจากไมมีการ
ดําเนินการกอสรางเอง
แตก็ยังมีความเสี่ยงอยู
จึงตองทําการปรับปรุง
ในปงบประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
3) กิจกรรมดานโครงสรางและ
การปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหมีบุคลากร ที่มีความรู
ความสามารถดานชาง
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ราชการ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๒)
- ปจจุบันกองชาง มีนาย
ชางสํารวจชํานาญงาน
ปฏิบัติงานในอํานาจ
หนาที่ เพียงคนเดียวบาง
งานอาจอาจเกิด
ความสามารถ อาจทําให
เกิดการผิดพลาดได

(๓)
30 กันยายน
2558

(๔)
- สรรหา รับโอนยายบุคลากร
ดานงานชาง

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ผูอํานวยการกองชาง

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
หมายเหตุ

(๖)
- กิจกรรมดานนี้เปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม
จึงตองทําการปรับปรุง
ในปงบประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
4) กิจกรรมดานไฟฟา
วัตถุประสงค
- เพื่อใหบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหนงผูชวยชางไฟฟา
มีความรู ความสามารถตาม
เกณฑการประเมินของ
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(๒)
(๓)
30 กันยายน
- ตามกฎหมาย ระเบียบ
2558
กําหนดใหสาขาอาชีพชาง
ไฟฟา เปนอันตรายตอ
สาธารณะ ซึ่งพนักงานจาง
ที่ปฏิบัติงานในตําแหนง
ผูชวยชางไฟฟา ตองเขา
รับการประเมิน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนแกหนวยงาน
ผูปฏิบัติงาน หากฝาฝน
ตองระหวางโทษ ปรับไม
เกิน 5,000 บาท และผู
จางงาน ผูไมมีหนังสือ
รับรองความสามารถ
ทํางานตองระวางโทษ
ปรับไมเกิน 30,000
บาท

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๔)
- จัดสงพนักงานจางที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวย
ชางไฟฟา เขารับการ
ประเมินความรู
ความสามารถสถาบันพัฒนา
แรงงาน 2 สุพรรณบุรี
- โดยสถาบันฯ มีหลักเกณฑ
การประเมิน 3 สวน โดยผู
ขอหนังสือรับรองความรู
ความสามารถตองไดคะแนน
ไมต่ํากวารอยละ 85

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ผูอํานวยการกองชาง

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
หมายเหตุ

(๖)
- กิจกรรมดานนี้เปนเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นใหมจึงตองทํา
การปรับปรุงในปงบ
ประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
กองการศึกษา
1) กิจกรรมดานบุคลากรของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กการขาด
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีโดยตรง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการปฏิบัติงานพัสดุ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เปนไปตามระเบียบกฎ
หมายที่กําหนด
- เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่กําหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(๒)
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง
3 ศูนยขาดบุคลากรที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ดานพัสดุดานการเงินและ
บัญชีโดยตรง

(๓)
30 กันยายน
2558

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๔)
(๕)
- กองการศึกษาไดดําเนินการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ผูอ ํานวยการกอง
ควบคุมโดยดําเนินการ
การศึกษา
แตงตั้งครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติงานดานพัสดุและดาน
การเงินและบัญชี ซึ่งผูที่
ไดรับการแตงตั้งยังขาด
ความรูในการปฏิบัติงานใน
หนาที่

หมายเหตุ

(๖)
- กิจกรรมเรื่องนี้ยังคงมี
ความเสี่ยง ที่ควร
ปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ. ศ
2560 เนื่องจาก
บุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กยังมีไมเพียงพอ
ตองานดาน พัสดุ และ
ดานการเงิน

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
2).กิจกรรมดานบุคลากร
สันทนาการ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
กีฬา มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๒)
- บุคลากรกองการศึกษายัง
ขาดความรูนวัตกรรม
การศึกษาใหมๆ ซึ่งบาง
ครั้งยากตอการเขาใจ

(๓)
30 กันยายน
2558

(๔)
- การจัดใหมีการอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา
- ควรมีการใหความรูเรื่องกีฬา
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ผูอํานวยการกอง
การศึกษา

(๖)
- กิจกรรมดานนี้เปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม
ซึง่ จะปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
3.กิจกรรมเสริมสรางความรูตาม
มาตรฐานของครูผูดูแลเด็ก
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการดําเนินการของ
การสอนเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีครูผูดูแลเด็กเล็ก
ที่จบสายปฐมวัยโดยตรง

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๒)
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ยังขาดความรู
นวัตกรรมการศึกษาใหมๆ
ซึ่งบางครั้งยากตอการ
เขาใจ

(๓)
30 กันยายน
2558

(๔)
- การจัดใหมีการอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของครูและชวยครู
ผูดูแลเด็กรวมถึงบุคลากร
ทางการศึกษา
- ควรมีความรูเรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ผูอํานวยการกอง
การศึกษา

(๖)
- กิจกรรมดานนี้เปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม
ซึง่ จะปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
4 กิจกรรมเฝาระวังดูแลเด็กเล็ก
ในสนามเด็กเลน.
วัตถุประสงค
- เพื่อปองกันไมใหเกิด
อันตรายในเครื่องเลนใน
สนามเด็กเลน

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๒)
- ครูและผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ตองสอดสองดูแลเด็ก
ในขณะที่เด็กเลนเครื่อง
เลนในสนามเด็กเลน

(๓)
30 กันยายน
2558

(๔)
- มีการจัดวางระบบปองกัน
อุบัติเหตุในสนามเด็กเลน
- ใหความรูและเทคนิคการ
ดูแลเด็กในการเลนเครื่อง
เลนสําหรับครูและผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ผูอํานวยการกอง
การศึกษา

(๖)
- กิจกรรมดานนี้เปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม
ซึง่ จะปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
กองสาธารณสุข
1) กิจกรรมรักษาความสะอาด
งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
วัตถุประสงค
- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ที่จะนําไปกําจัดใหนอยลง
รวมถึงการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมรักษา
ความสะอาดสาธารณสถาน
และบานเรือน ใหการกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เก็บ
รวบรวม การขนถายรวมถึง
การกําจัดวัชพืชเปนไปดวย
ความเรียบรอย

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(๒)
(๓)
30 กันยายน
- ประชาชนยังมองไมเห็น
คุณคาของขยะ เพราะวามี 2558
มูลคาของขยะ เพราะวามี
มูลคาเล็กนอย ไมทราบวา
ขยะบางชนิดมีมูลคา เมื่อ
แยกขยะหรือมีวิธีใดบางที่
จะจัดการขยะไดโดย
เปลี่ยนใหเปนรายไดเขา
มา
- ประชาชนยังมีทัศนคติ
ที่วาเสียคาธรรมเนียมการ
เก็บขยะแลวตองมีถังขยะ
เปนของตนเอง

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๔)
(๕)
- รณรงคใหประชาชนเห็นถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
หัวหนาฝาย
ความสําคัญของการคัดแยก
ขยะกอนทิ้ง เห็นคุณคาของ บริหารงานสาธารณสุข
ขยะ มีการจัดการขยะโดย
เปลี่ยนขยะเปนรายไดสู
ครัวเรือน
- ควรมีการประชาคมสราง
ความเขาใจใหประชาชนนํา
ขยะมา ทิ้ง ณ จุดบริการถัง
ขยะที่เทศบาลจัดตั้งไวและ
ไมจําเปนตองมีถังขยะ
ครัวเรือนละ 1 ถัง

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
หมายเหตุ

(๖)
- กิจกรรมดานนี้เปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม
ซึง่ จะปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
2) กิจกรรมงานใหบริการดาน
บริการขนขยะมูลฝอย
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการบริการเก็บขยะ
มูลฝอยของประชาชนพื้นที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(๒)
- ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น
ทุกวันทําใหเกินกวาขนาด
บรรจุของรถบรรทุกขยะที่
จะรองรับได
- รถขยะมีอายุการใชงาน
เกินกวา 10 ป ทําใหมี
การชํารุด เสียหาย
บอยครั้ง
- ประชาชนไมใหความ
รวมมือในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย

(๓)
30 กันยายน
2558

การปรับปรุงการควบคุม

-

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๔)
(๕)
อบรมใหความรูแกนักเรียน ๓๐ กันยายน ๒๕๕9
ประชาชน
หัวหนาฝาย
เพิ่มจํานวนรถขยะและ
บริหารงานสาธารณสุข
พนักงาน
รณรงคปริมาณขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน
ประชาสัมพันธใหประชาชน
ชวยกันแยกขยะที่สามารถ
จัดการเองได เชน กิ่งไม
หญาซึ่งสามารถนําไปฝงกลบ
หรือทําปุยหมักสวนขยะที่ไม
สามารถทําลายได ให
รวบรวมไวเพื่อใชบริการขยะ
มูลฝอยของหนวยงาน เพื่อ
นําไปทําลายอยางถูกวิธี

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
หมายเหตุ

(๖)
- กิจกรรมดานนี้เปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม
ซึง่ จะปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
3) กิจกรรมการขออนุญาต
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ/สถานที่ประกอบ
อาหาร/สถานที่จําหนายอาหาร
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการเก็บคาธรรม
เนียมใบอนุญาตกิจการ
ตางๆเปนไปอยางเรียบรอย
ถูกตองตามระเบียบและ
ครอบคลุมเทศบัญญัติ
เทศบาล

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

(๒)
- ยังขาดการประชาสัมพันธ
อยางทั่งถึง

(๓)
30 กันยายน
2558

(๔)
- ใหเจาหนาที่รับผิดชอบจัด
ประชาสัมพันธใหถั่วถึงทุก
หมูบาน โดยรวมกับสมาชิก
สภาเทศบาล ผูใหญบาน
และอาสาสมัครสาธารณสุข

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ
(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
หัวหนาฝาย
บริหารงานสาธารณสุข

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
หมายเหตุ

(๖)
- กิจกรรมดานนี้เปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม
ซึง่ จะปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(๑)
4 กิจกรรมงานปองกันและแกไข
ปญหาเหตุรําคาญ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ. ศ 2535

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(๒)
- ประชาชนยังไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง
เหตุรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ. ศ 2535
อยางเพียงพอ

(๓)
30 กันยายน
2558

(๔)
(๕)
- ประชาสัมพันธใหทั่วถึงทุก
๓๐ กันยายน ๒๕๕9
หมูบาน โดยรวมกับสมาชิก
หัวหนาฝาย
สภาเทศบาล ผูใหญบานและ บริหารงานสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข

(ลงชื่อ)

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
หมายเหตุ

(๖)
- กิจกรรมดานนี้เปน
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม
ซึง่ จะปรับปรุงใน
ปงบประมาณ พ. ศ
2560 ตอไป

( นายประนอม ปทุมสูติ )
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลจรเขสามพัน .
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

แบบ ปอ. 3 (ตอ)

แบบ ปอ. 3 (ตอ)

.

(ลงชื่อ)

( นายประนอม ปทุมสูติ )
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลจรเขสามพัน .
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 .

