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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน/

ของรัฐ  วัตถุประสงค์

1.งานแผนและงบประมาณ 1.โครงการที่มีในแต่ละปทีี่ปรากฎ 1.ระเบยีบ มท.วา่ด้วยการจัดท า 1.แผนเพิ่มเติมต้องแล้วเสร็จ 1.การขอเพิ่มโครงการใด 1.กอง ตรวจดูข้อมูลในแผน ส านักปลัดฯ

 วตัถุประสงค์ ไม่มีความสอดคล้องกันในเร่ืองของ แผนพฒันาของ อปท.พ.ศ.2548 ก่อนการท างบป ีพ.ศ.2564 ต้องสอดคล้องกับงบในแต่ละ ส่ีปทีี่ก าหนดไวเ้ฉพาะปนีั้น งานวเิคราะห์

1.เพื่อใหก้ารลงข้อมูลในระบบeplan งบประมาณ (eplan และ  elaas และที่แก้ไขถึงปจัจุบนัพ.ศ.2561 เพื่อน าไปบรรจุในงบ 2564 ป ีที่ปรากฎในงบประมาณ เปน็ตัวต้ังในการจัดท างบฯ

elaasถูกต้องตรงกันในแต่ละปี งบประมาณไม่ตรงกัน 2ระเบยีบมท.วา่ด้วยวธิกีาร 2.เมื่อด าเนินโครงการแล้ว เพื่อให ้eplan และ   elaas และแผนด าเนินงาน 

ที่ก าหนดในแผน 2.รายละเอียดในโครงการก่อสร้าง งบประมาณ อปท. พ.ศ.2541 ต้องรายงานผลโครงการให้ เปน็แนวทางเดียวกัน หากไม่มีต้องประสานงาน

ของในแผน และงบประมาณไม่ นักวเิคราะหฯ์ เพื่อลงข้อมูล 2.ในแต่ละกองโดยเฉพาะ วเิคราะหเ์พื่อท าการเพิ่มเติม

ค่อยตรงกัน ประเมินผลในระบบด้วย กองช่าง ท ารายละเอียด แผนก่อน ตามระเบยีบ

3.รายละเอียดในโครงการที่ด าเนิน โครงการไม่ค่อยตรงกับใน 2.หน.สป. ผอ.กองทกุกอง

การแล้วเพื่อลงข้อมูลประเมินผล แผนที่ก าหนด ต้องใหค้วามส าคัฐใน

กองต่าง ๆ ส่งช้า ท าใหก้ารลง 3.กองต่าง ๆ เมื่อด าเนินการ การคัดเลือกโครงการ 

ข้อมูลไม่ครบถ้วน แล้วเสร็จ ไม่ส่งรายละเอียดให้ กิจกรรม ครุภณัฑืที่มีใน

ลงข้อมูลในระบบ แผน5 ป ีส าหรับการท า

งบประมาณปนีั้น ๆ และ

ต้องใหค้วามส าคัญของ

การประเมินผลโครงการด้วย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
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2.งานบริหารงานบคุคล   หากลงข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูก  การประกาศประชาสัมพนัธ ์จาก  บตัรประวติั มีการลงข้อมูลที่   มีการเปล่ียนแปลงโยกย้าย  1.ก าชับบคุลากรทกุคนให้ ส านักปลัด

  วตัถุประสงค์ จะส่งผลใหสิ้ทธปิระโยชน์ใด ๆ ที่ บคุลากร โดยการแจ้งในที่ประชุม ครบถ้วน ถูกต้อง ชื่อ นามสกุล ผู้ปฏบิติังานบคุคล  ประกอบ สนใจเอกสาร หรือการ นักทรัพย์ฯ

  1.เพื่อความชัดเจนของข้อมูล จะเกิดขึ้น อาจล่าช้ากวา่ก าหนด หรือหนังสือเวยีน การเปล่ียนแปลงใด ๆ ที่จะ กับจะต้องมีการปรับปรุงแผน เปล่ียนแปลงใด ๆ เกียวกับ

  2.บคุลากรจะได้ด าเนินการเกี่ยวกับ ที่ควรจะได้ ต้องมีการลงลายมือชื่อก ากับ อัตราก าลังใหม่ ตนเอง ต้องแจ้งใหบ้คุลากร

สิทธปิระโยชน์ได้ตามเวลาและมี โดยปลัดเทศบาล ทราบเพื่อลงข้อมูลในระบบ

ความต่อเนื่อง  2.ผู้ปฏบิติัหน้าที่จะต้องมี

ความละเอียดถี่ถ้วนในเร่ือง

คุณสมบติัที่เกี่ยวกับสิทธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ 

3.งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั   เจ้าหน้าที่ ซ่ึงปฏบิติัหน้าที่ใน 1.ค าส่ังเทศบาลต าบลวงัชัยที่ 1.ประชาชนผู้รับบริหารมีการ   เจ้าหน้าที่ ซ่ึงปฏบิติัหน้าที่ใน 1.ควรเพิ่มจ านวนผู้ปฏบิติั ส านักปลัด

  วตัถุประสงค์ ปจัจุบนั ต้องปฏบิติังานในหลาย 413/2563 และ 414/2563 ติชมกลับมาผ่านทางสมาชิก ปจัจุบนั ต้องปฏบิติังานหลาย และแยกออกจากกันเปน็ งานปอ้งกัน

  1.เพื่อใหม้ีความรู้ความสามารถใน งาน เช่น ขับรถรับส่งนักเรียน ลว 11 ก.ย.. 63 เร่ืองมอบหมาย สภาเทศบาล งาน เช่น ขับรถรับส่งนักเรียน กิจลักษณะที่ชัดเขน และมี

การปฏบิติัเกี่ยวกับการจัดการภยัอื่น ๆ ล้างตลาด กู้ชีพ ฯ ส่งผลใหก้าร และแบง่งานในหน้าที่เพื่อถือปฏบิติั 2.สามารถลงข้อมูลในระบบ ล้างตลาด กู้ชีพ ฯ ส่งผลใหก้าร บทลงโทษส าหรับผู้ปฏบิติั

  2.เพื่อใหม้ีความรู้ความสามารถ ปฏบิติังานในหน้าที่การปอ้งกันและ และแบง่งานฯส านักปลัดเทศบาล สารสนเทศได้ ปฏบิติังานในหนา้ที่การปอ้งกนั ที่ไม่มาปฏบิติัตามค าส่ัง

ปฏบิติัเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บรรเทาสาธารณภยัมีบคุลากร 2.ระเบยีบ กฎหมายเกี่ยวกับการ บรรเทาสาธารณภยัมีบคุลากร 2.ให ้จพง.ปอ้งกันและผู้

ที่ไม่ครบถ้วนหากมีเหตุการณ์ขึ้น ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ที่ไมค่รบถ้วนหากมเีหตุการณ์ขึ้น ปฏบิติัอื่น ๆ เข้ารับการ

พร้อม ๆ กัน อบรมเร่ืองระบบสารสนเทศ
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 4. การก่อสร้างอาคารก่อนยื่นขอ   ก่อสร้างอาคารก่อนยื่นค าร้อง  -การท าเอกสารแนะน าการปฏบิติ้ 1.ออกตรวจสถานที่จริงเมื่อมี  -การประชาสัมพนัธไ์ม่ทั่วถึง  1.ประชาสัมพนัธพ์ร้อมแจก กองช่าง

ใบอนุญาต ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เกี่ยวกับการ่ืนค าร้องขอรับใบ การยื่อนค าร้องขอใบอนุญาต   บคุลากรไม่เพยีงพอ ท าให้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

    วตัถุประสงค์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ. 2.ส่งแบบสอบถามความ การควบคุม การตรวจสอบ 2.แจ้งในที่ประชุมประจ า

  1.ประโยชน์แหง่ความมั่นคงแข็งแรง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พงึพอใจในการมาติดต่อ ดูแลอาคารไม่ทั่วถึง เดือนของประธานชุมชน

 ปลอดภยัปอ้งกันอัคคีภยั  การ กฎกระทรวงและข้อก าหนดต่าง ๆ ราชการเกี่ยวกับการขออนุญาต   ประชาชนเข้าใจแต่ไม่มี เพื่อใหดู้แลช่วยกัน

สาธารณสุข และ การรักษาส่ิงแวดล้อม แจกใหป้ระชาชนอยู่เสมอ ก่อสร้างอาคารและเร่ืองอื่น ๆ การถือปฏบิติ้ 3.ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิด

  2.เพื่อการผังเมือง การอ านวย  -ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนได้ ของกองช่าง ชอบก าหนดวนัออกตรวจ

ความสะดวกในการจราจร เข้ามส่ีวนร่วมในการพฒันาผังเมอืง สถานที่และรายงานผลทกุ 

กองช่างจัดท าแผนที่แนวเขตพฒันา เดือน ๆ ละ 2 คร้ัง

ผังชุมชนในเขตใหช้ัดเจน

5.งานพัฒนารายได้   แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน 1.ค าส่ังมอบหมายงานกองคลัง  การปฎบิติังานต้องยึดระเบยีบ    -ภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง   จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์  -หน.ฝ่าย

  วตัถุประสงค์ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ค าส่ัง ทต.วงัชัย ที่ 562/2562 กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีลูกหนี้ในระบบบญัชี ที่ไม่ เช่นปา้ย แผ่นพบั สปอร์ต พฒันารายได้

  เพื่อใหก้ารจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิ ลว21 พ.ย.2562 เช่น พ.ร.บ.ภาษทีี่ดินและ สามารถติดต่อผู้เสียภาษไีด้ ประชาสัมพนัธ ์พร้อมทั้ง  -ผช.จพง.

ภาพมากที่สุด  สามารถจัดเก็บรายได้ 2. ก าชับเจ้าหน้าที่ใหป้ฏบิติัตาม ส่ิงปลูกสร้าง เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้องและ ท าการสืบค้นข้อมูลจาก จัดเก็บรายได้

ครบทกุประเภทและเกิดประโยชน์ ระเบยีบด้วยความรอบครอบ รัดกุม หนังสือถูกส่งกลับเทศบาล งานทะเบยีนราษฎร์  -ผอ.กองคลัง

สูงสุด เพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บ เพื่อปอ้งกันการผิดพลาด

รายได้
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6.งานการเงนิและบญัชี  -การจัดท าเอกสารประกอบฎกีา  -ระเบยีบ มท.วา่ด้วยการรับเงิน   สอบทานการปฏบิติังานตาม   การจัดท าเอกสารประกอบฎกีา   ใหห้วัหน้าหน่วยงานย่อย  -จพง.การเงิน

 วตัถุประสงค์ เบกิจ่ายเงินไม่ครบถ้วนและมีข้อ เบกิจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ ระเบยีบ หนังสือส่ังการ และ เบกิจ่ายเงินไมค่รบถ้ว แต่ละกองได้ตรวจสอบ และบญัชี

  เพื่อใหก้ารรับเงิน เบกิจ่ายเงิน ผิดพลาด รักษาเงินและการตรวจเงินของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด   มเีรเร่งรัดการเบกิจ่ายแต่เอกสาร เอกสารพร้อมรับรองความ  -ผอ.กองคลัง

การจัดท าฎกีาเบกิจ่ายเงินเปน็ไป  -หน่วยงานผู้เบกิวางฎกีาล่าช้าและ อปท. พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพิ่มเติม  ตรวจสอบการรับและการ ไมไ่ด้รับการตรวจสอบใหค้รบถ้วน ถูกต้อง

อย่างถูกต้องตามระเบยีบ มท. วา่ด้วย เร่งด่วน ท าใหน้่วยงานคลังมีระยะ  -ค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ น าฝากเงิน ถูกต้องก่อน  เจ้าพนักงานการเงินและ

การรับเงิน เบกิจ่ายเงินการฝากเงิน เวลาในการตรวจสอบน้อยกวา่ เปน็ลายลักษณ์อักษร   มีการตรวจสอบเอกสาร บญัชีและผอ.กองคลัง

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ปกติ  อาจเกิดข้อผิดพลาดได้  -ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังานเข้ารับ การเบกิจ่ายใหค้รบถ้วนถูกต้อง สอบทานการเบกิจ่ายตาม

ของ อปท. พ.ศ.2547 และแก้ไข การอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพ ก่อนด าเนินการเบกิจ่ายในแต่ ขั้นตอน

เพิ่มเติม ละรายการ

เพื่อใหก้ารปฏบิติังานบนระบบeLAAS

มีความถูกต้อง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการ ที่มีอยู่ การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน/

ของรัฐ  วัตถุประสงค์

7.งานทะเบยีนทรัพย์สินและพัสดุ ระบบบญั๙คอมพวิเตอร์มกีารปรับ  -ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วย  การจัดซ้ือจัดจ้างมีการเพิ่ม  -เอกสารประกอบการจัดซ้ือ  -แจ้งทกุส านัก/กอง จัดท า  -จพง.พสัดุ

 วตัถุประสงค์ ปรุงการบนัทกึบญัชีใหส้อดคล้องกบั การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร ความละเอียดของเอกสารได้ดี จัดจ้างไม่ครบถ้วน แผนการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละ  -ผช.จพง.

  เพื่อใหก้ารวางแผนการใช้ การจัดหา มาตรการการบนัทกึบญัชีภาครัฐ และ พสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในระดับหนึ่งแต่การควบคุมยัง  -การควบคุมวสัดุ มีการบนัทกึ ไตรมาสใหต้รงกับความ พสัดุ

จัดซ้ือจัดจ้างเปน็ไปตามความเหมาะสม นโยบายการบญัชีภาครัฐ ต้ังแต่ปงีบ 64 -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เพยีงพอขาดการตรวจสอบ รับ จ่าย ไม่ครบถ้วน ต้องการใช้งาน  -ผอ.กองคลัง

คุ้มค่า โปร่งใส เกิดประสิทธภิาพ ท าหกีารการเปล่ียนแปลงการบนัทกึ  -แต่งต้ังเจ้าหน้าที่พสัดุโดยตรง อย่างต่อเนื่อง และระเบยีบมี  -พสัดุบางอย่างที่ช ารุด เส่ือม  -ใหท้กุส านัก / กอง ท า

มากที่สุดต่อทางราชการ บญัชี การแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ สภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ ทะเบยีนคุมวสัดุใหถู้กต้อง

 -การก าหนดอายุการใช้งาน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด

ทรัพย์สินใหเ้หมาะสม และเปน็ปจัจุบนั และก าหนด

อายุการใช้งานใหเ้หมาะสม

8.การจัดการขยะมูลฝอย  เนื่องจากการบริการจัดการ 1.ท าแผนแก้ไขปญัหาอย่าง   กิจกรรมลด คัดแยกขยะต้ัง  เนื่องจากการบริการจัดการ 1.เร่งจัดสรรงบประมาณ กอง

  วตัถุประสงค์ เกี่ยวกับการจัดการขยะไม่เปน็ระบบต่อเนื่อง แต่ต้นทาง ลดปริมาณขยะที่ เกี่ยวกับการจัดการขยะไม่เป็นระบบ ด้านการจัดการขยะให้ สาธารณสุข

  1.เพื่อการปรับปรุงแก้ไขปญัหา เนื่องจากพื้นที่ในการด าเนินการไม่ 2.จัดกิจกรรมลด คัดแยกขยะ จะเพิ่มในบอ่ขยะได้บา้ง เนื่องจากพื้นที่ในการด าเนินการไม่ เพยีงพอ

การหมักหมมและการฟุ้งกระจาย อยู่ในความรับผิดชอบ และการ ต้ังแต่ต้นทาง   ส่วนการบรูณาการยังคงรอ อยู่ในความรับผิดชอบ และการ 2.จัดท าแผนแก้ไขปญัหา

ของขยะมูลฝอย จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ 3.ประสานส านักงานส่ิงแวดล้อม ผลความคืบหน้า จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  2.เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ใหเ้ปน็ระบบยังท าได้ไม่เต็มที่ ภาค 10 ร่วมวางแผน ให้เป็นระบบยังท าได้ไม่เต็มที่ 3.บรูณาการด้านงบประมาณ

ภาวะโลกร้อน จึงเปน็ปญัหาเร้ือรังด้านส่ิงแวดล้อม 4.ประสาน อบต.หนองกุงและ จึงเป็นปัญหาเร้ือรังด้านส่ิงแวดล้อม เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกับ

ก่อเหตุร าคาญ เช่น ปญัหากล่ิน ใกล้เคียงร่วมใช้พื้นที่ในการจัดการ ก่อเหตุร าคาญ เช่น ปัญหากล่ิน อปท.อื่น อย่างต่อเนื่อง
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุง หน่วยงาน
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หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน/

ของรัฐ  วัตถุประสงค์

แมลงวนั หนอนแมลง และน้ าเสีย แบบบรูณาการ แมลงวัน หนอนแมลง และน้ าเสีย 4.เร่งประสานงานกับ

จากบอ่ขยะ จากบ่อขยะ อบต.หนองกุง เพื่อการใช้

พื้นที่อย่างเต็มที่

9.การด าเนินงานของศูนย์พัฒนา  การจัดการเรียนร็ที่มีบคุลากร 1.ขออัตราก าลังพนักงานจ้าง   1.ติดตามแผนอัตราก าลัง 1.เด็ก 69 คน มีผู้ช่วยผู้ดูแล 1.ขออัตราก าลังต าแหน่ง กองการศึกษา

เด็กเล็ก ไม่เพยีงพอ ส่งผลใหก้ารดูแลเด็ก ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างของเทศบาล เด็ก จ านวน4คน ซ่ึงไม่เปน็ไป ครูผู้ดูแลเด็ก จากกรม

  วตัถุประสงค์ ไม่ทั่งถึงอาจเกิดอันตรายแก่เด็กได้ 2.ส่งเสริมใหบ้คุลกรในกอง มี  2.ส่งเสริมใหบ้คุลการในกอง ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

1.เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา อีกทั้งส่งผลใหเ้กณฑ์การประกัน ความรู้ความเข้าใจในการด าเนิน มีความรู้ความเข้าใจในการ การก าหนดจ านวนพนักงานครู 2.ส่งบคุลากรเข้ารับการ

ระดับปฐมวยัใหเ้ด็กมีพฒันาการ คุณภาพต่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน งานการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานการประกันคุณภาพ ซ่ึงควรจะมีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศึกษาอบรมและมอบหมาย

ที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณย์ ชอง สมศ. เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาเพื่อรองรับการ จ านวน 7 คน ใหด้ าเนินการตามมาตรฐาน

สังคมและสติปญัญา ภายนอก โดย สมศ. ประเมินคุณภาพภายนอก 2.บคุลากรขาดความรู้ความ

2.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า โดย สมศ. เข้าใจในการประกันคุณภาพ

ศึกษาในระดับประถมศึกษา การศึกษา

10.งานกีฬาและนันทนาการ   การด าเนินงานไม่สามารถด าเนิน 1.ส่งเสริมใหบ้คุลากร มีความรู้ 1.บคุลากรขาดทกัษะด้านกีฬา 1.ขาดบคุลกร ต าแหน่ง 1.ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่ม กองการศึกษา

 วตัถุประสงค์ การได้ตามมาตรฐานการประเมิน ความเข้าใจในทกัษะการจัดการ จึงต้องจ้างกรรมการตัดสินกีฬา เจ้าหน้าที่สันทนาการ 2.ก าหนดงบประมาณใน

1.เพื่อส่งเสริมการพฒันาทกัษะ ประสิทธภิาพของ อปท. จะท าให้ แข่งขันกีฬา ในการจัดการแข่งขัน 2.เคร่ืองออกก าลังกายช ารุด การด าเนินงานกีฬาและ

การกีฬาใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และ เด็ก เยาวชนและประชาชน ชาด 2.ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 2.เด็ก เยาวชน ประชาชน ขาดการซ่อมแซม นันทนาการเพิ่มขึ้นใน

ประชาชน การพฒันาทกัษะการเล่นกีฬา ประชาชนรักการออกก าลังกาย ชอบออกก าลังกาย แต่เคร่ือง งบประมาณ ปพี.ศ.2564
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หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงาน/

ของรัฐ  วัตถุประสงค์

2.เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีสุขภาพ การออกก าลังกาย ไม่ได้ใช้เวลาวา่ง ออกก าลังกายช ารุดเสียหาย

ร่างกายแข็งแรง ใหเ้กิดประโยชน์ หนัไปเสพติด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่

อบายมุข มั่วสุมทั้งยาเสพติดและ

การพนัน

11.งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ  หากการด าเนินการไม่ถูกต้องตาม กองการศึกษา มอบหมายให้ ผู้ได้รับมอบหมาย สามารถ ขาดบคุลากรในต าแหน่ง 1.ก านหนดต าแหน่งเพิ่ม กองการศึกษา

ศึกษา ระเบยีบวา่ด้วยการรับเงิน เบกิจ่าย นักวชิาการศึกษา ปฏบิติัหน้าที่ ปฏบิติังานได้ แต่เกิดความผิด เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชี ในแผนอัตราก าลัง

  วตัถุประสงค์ เงินฯ ของ อปท. พ.ศ.2561 และ เจ้าหน้าที่พสัดุ และการเงินบญัชี พลาดในบางคร้ัง เนื่องจาก เจ้าหน้าที่พสัดุ 2.ส่งบคุลากรเข้ารับการ

  เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏบิติังานด้าน ระเบยีบ มท.วา่ด้วยรายได้และการ และ ผอ.กองการศึกษา ปฏบิติั ระเบยีบมีการเปล่ียนแปลงบอ่ย อบรม

การเงินและบญัชี และ พสัดุ จ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด หน้าที่ หวัหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ และผู้ปฏบิติัไม่ได้รับการพฒันา

และงานเปน็ไปโดยถูกต้องตาม อปท. พ.ศ.2562 อาจเกิดความ ซ่ึงไม่มีความรู้ความช านาญ ความรู้ในงานด้านนี้ อีกทั้ง

ระเบยีบ เสียหาย เทา่ที่ควร ภาระงานในหน้าที่มีปริมาณ

มาก ท าใหเ้กิดความล่าช้า

        (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ)  

     นายกเทศมนตรีตบ าลวงัชัย

              ธนัวาคม 2564


