
แบบ ปค. 4

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ขอ้สรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
  1.1 ค าส่ังแบ่งงานเพือ่มอบหมายหน้าทีก่ารปฏิบัติงาน 1. งานแผนและงบประมาณ 
ที4่13/2563 และ 414/2563 ลงวันที ่11 ก.ย.63   การจัดท างบประมาณ โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
ส าหรับแบ่งงานในเทศบาล และส านักปลัดเทศบาล ครุภัณฑ์ ต้องถูกก าหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-
ตามล าดับ 2565) เป็นการเฉพาะเจาะจงส าหรับปีงบประมาณนั้น ๆ
  1.2 ค าส่ังมอบหมายงานในหน้าทีก่องคลัง เท่านั้น ดังนั้น การลงข้อมูลในระบบ eplan และ elaas 
ที ่562/2562 ลงวันที ่21 พ.ย.62 จึงควรทีจ่ะมีรายละเอียดโครงการ คุณภัณฑ์ทีต่รงกัน 
  1.3 ค าส่ังมอบหมายและแบ่งงานในหน้าทีก่องสาธารณสุข หากจะต้องมีการเปล่ียนแปลง จะต้องมีการด าเนินการ
ที ่475/2563 ลงวันที ่1 ต.ค.2563 จัดท าประชาคมใหม่ก่อน อีกทัง้การประเมินผลต้องสอดคล้อง
  1.4 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กับยุทธศาสตร์ เนื่องจากข้อมูลจะถูกส่งไประบบประมวลผล
  1.5 โครงสร้างและการบริหารจัดการด้านงบประมาณ แห่งชาติ จ.วิเคราะห์ซ่ึงมาเร่ิมปฏิบัติหน้าที ่จะต้องมึความ
ด้านส่ิงแวดล้อม(การจัดการบ่อขยะ)และสถานทีต้ั่งบ่อขยะ ละเอียดในงานมากยิ่งขึ้น
  1.6 ค าส่ังมอบหมายงานกองการศึกษา ที ่350/2563 2. งานบริหารงานบุคคล
ลงวันที ่21 ก.ค.63   ตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดต้องการให้เป็น
  1.6 ประกาศคณะกรรมการกาลางพนักงานเทศบาล เร่ืองไทยแลนด์ 4.0 จ าเป็นต้องมีข้อมูลทีถู่กต้องเพือ่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่ง ระบบฐานข้อมูลเพิสิ่ทธิประโยชน์จะได้ด าเนินการตาม
พนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล ช่วงเวลาทีถู่กต้อง  ประกอบกับเป็นช่วงทีน่ักทรัพยากรบุคคล
พ.ศ.2558  ก าหนดอัตราส่วนเด็ก ต่อ ครูผู้ดูแลเด็ก มีการโยกย้าย ในช่วงปรับปรุงอัตราก าลังใหม่ ผู้ซ่ึงย้ายมา
ใช้อัตราส่วน 10:1 และหากมีเศษเด็ก ต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป จึงต้องท าความเข้าใจกับระบบ และแบบฟอร์มใหม่
ให้มีต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเพิม่ได้อีก 1 คน 3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  เป็นงานบริการ ทีพ่นักงานได้รับมอบหมายงานในหลาย
ด้าน เช่น กู้ชีพ ขับรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ล้างตลาด  และงานสาธารณภัยต่าง ๆ 

เทศบาลต าบลวังชยั
รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
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4. งานโยธา  การก่อสร้างอาคารก่อนได้รับอนุญาต
   บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที ่ผอ. 1 คน
 หัวหน้าฝ่าย 1 คนนายช่างโยธา 1 คน และ ธุรการ 1 คน
5 งานพัฒนารายได้
6. งานการเงินและบัญชี
7 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
8.งานสาธารณสุข การจัดการขยะมูลฝอย
  สถานทีต้ั่งเทศบาล อยู่ระหว่าง ต.หนองกุง และต.วังชัย 
เป็นแหล่งชุมชน พืน้ทีเ่ป็นบ้านเรือนประชาชน ท าการ
เกษตร ตลาด ไม่มีพืน้ทีร่องรับขยะ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
บริหารจัดการ ประกอบกับพืน้ทีบ่่อขยะเป็นสถานทีข่อง
อบต.หนองกุง งบประมาณทีจ่ะด าเนินการจึงค่อนข้างมี
ปัญหาในเร่ืองการบริหารจัดการ เนื่องจากไม่ใช่พืน้ทีข่อง
เทศบาลโดยตรง
9.งานการศึกษาปฐมวัย จ านวนครู และครูผู้ช่วยไม่
เหมาะสมกับจ านวนเด็กนักเรียน ปัจจุบันมีเด็ก 72 คน 
ผู้ดูแลเด็ก 1 คน ผู้ช่วย ผดด.4 คน (หากคิดตามอัตรส่วน
10 : 1 และหากมีเศษต้ังแต่ 5 ขึ้นไป ให้มีต าแหน่งครูผู้ดูแล
เด็กเพิม่ได้อีก 1 คน ซ่ึงควรจะมี  ผดด. 7 คน )
10.งานกีฬาและนันทนาการ ไม่มีเจ้าหน้าทีสั่นทนาการ
ทีม่ีความรู้ด้านส่งเสริมงานกีฬา เช่น การจัดงานแข่งขันกีฬา
การจัดต้ังชมรม การตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์
กีฬาและเคร่ืองออกก าลังกายในชุมชน ส่งผลให้การพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
11.งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา ไม่มีผู้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
พัสดุ  และการเงิน โดยตรง
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2.การประเมนิความเสี่ยง
    กิจกรรมการท างาน วัตถุประสงค์ และหน้าทีท่ีต้่อง 1. งานแผนและงบประมาณ 
รับผิดชอบ   ชื่อและรายละเอียดในโครงการของแผนส่ีปี และ
    งานโยธาการควบคุมอาคาร มีบุคลากรน้อย การ งบประมาณไม่ตรงกัน ส่งผลให้การติดตามประเมินผล
ดูแลตรวจสอบไม่ทัว่ถึง ไม่มีผลส าเร็จของแผนตามเป้าหมาย  และการลงระบบใน
    กองคลัง งานการเงินและบัญชี งานพัฒนารายได้ eplan และ elaas ไม่ตรงกัน  และยังต้องมีการลงช้อมูล
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ต้องมีการศึกษาตัว ในระบบประมวลผลแห่งชาติ ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อเงิน
ระเบียบกฎหมาย และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ อุดหนุนทีจ่ะได้รับในอนาคต
ทางออนไลน์ทุกตัว 2. งานบุคลากร
   กองการศึกษา ขาดบุคลากรทัง้ในงานการศึกษาปฐมวัย   หากลงข้อมูลไม่ครบถ้วน ในแต่ละบุคคลส่งผลให้การได้
งานกีฬาและนันทนาการ และ งานบริหารทัว่ไป รับประโยชน์ในแต่ละช่วงปีมีความผิดพลาด  เช่นการเล่ือน
ส่งผลให้การด าเนินงานโดยรวมอาจจะท าให้การประเมินผล ระดับ การได้รับสิทธิขอเคร่ืองราชฯ เป็นต้น
การปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ด้านการบริหารจัดการขยะ ในเร่ืองงบประมาณ และ   ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยได้รับความรู้ในเร่ืองการจัดการภัยอื่น ๆ 
ส่ิงแวดล้อม ทีม่ีปัญหา เนื่องจากพืน้ทีบ่่อขยะไม่ได้อยู่ใน จะส่งผลต่อการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยนั้น ๆ ประกอบกับผู้ปฏิบัติ
พืน้ทีรั่บผิดชอบของเทศบาลโดยตรง ต้องปฏิบัติหน้าทีห่ลายด้าน ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย ส่งผล

ให้เกิดการต าหนิจากภายนอกได้
4.งานควบคุมอาคาร
   หากมีการยื่นขอรับใบอนุญาตก่อนจะท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงอาคารแนวเขตถอยร่นมากกว่าแนวอาคารที่
คาดว่าจะก่อสร้างจริง เมื่อออกตรวจสอบจึงเกิดข้อ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีก่ับประชาชนผู้ก่อสร้าง
5. งานพัฒนารายได้
  ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง มีลูกหนึ้ค้างอยู่ในระบบบัญชี และ
ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากทีอ่ยู่ไม่ชัดเจน
6. งานการเงินและบัญชี
 การจัดท าเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนและ
หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและในกรณีเร่งด่วน ท าให้คลัง
มีระยะเวลาในการตรวจสอบฎีกาน้อยกว่าปกติ ซ่ึงอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได้ง่าย
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7. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   การควบคุมวัสดุ  มีการบันทึกบัญชีคุมวัสดุรับ - จ่าย
ไม่เป็นปัจจุบัน
8.งานสาธารณสุข การจัดการขยะมูลฝอย
  พืน้ทีท่ีเ่ป็นทีต้ั่งบ่อขยะไม่ได้อยู่ในพืน้ทีรั่บผิดชอบ 
ส่งผลให้การบริหารจัดการในเร่ืองงบประมาณ และปัญหา
เร่ืองการจัดการส่ิงแวดล้อมท าได้ไม่เต็มทีส่่งผลให้เป็นปัญหา
เร้ือรังและก่อเหตุร าคาญให้กับประชาชน
9.งานการศึกษาปฐมวัย (การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
   ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หาก
ไม่สามารถด าเนินการได้จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็ก 
และ การประเมินคุณภาพภายใน และ ภายนอก โดย สมศ.
10.งานกีฬาและนันทนาการ
  ตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
จ าเป็นต้องมีกิจกรรมการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย 
ของเด็ก เยาวชน และประชาชน
11.งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
  หากด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับ
เงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ ของอปท. พ.ศ.2561
และระเบียบ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถาน
ศ฿กษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 อาจจะเกิดความเสียหาย
ต่อองค์กร
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3.กิจกรรมควบคุม
  1.ค าส่ังแบ่งงาน 413/2563  วันที ่11กันยายน2563 1.งานแผนและงบประมาณ
  2.ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ อปท.    ถึงแม้จะมีก าหนดเวลา แต่การปฏิบัติในเร่ืองก าหนดเวลา
พ.ศ.2548 2559 และปัจจุบัน2561 ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าทีค่วร ส่งผลให้เกิดการล่าช้า
  3.ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 2.งานบุคลากร
พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ.2543   นักทรัพยากรบุคคล ต้องปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
  4.ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแต่ละบุคคลโดยตรง
ผู้สูงอายุ ของอปท. พ.ศ. 2552 3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ความ    มีค าส่ังแบ่งมอบงานเป็นกรอบการท างาน 
พิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553 4.งานควบคุมอาคาร การกอ่สร้างอาคารกอ่นยื่นขอรับใบอนุญาต
  6.พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   ออกตรวจสอบสถานทีจ่ริงภายในเขตเทศบาลเมื่อมีการ
  7.ระเบียบมท. ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การ ยื่นค าร้องขอใบอนุญาตเพือ่ให้ค าแนะน า และสอบถาม
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. ความพึงพอใจในการมาติดต่อเร่ืองขอรับใบอนุญาต
พ.ศ.2547 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 5.งานพัฒนารายได้ 6.งานการเงินและบัญชี 7.งานทะเบียน
  8.แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาล ทรัพย์สินและพัสดุ
  9.ระเบียบ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ    เป็นการด าเนินงานภายใต้ ระเบียบ มท. ว่าด้วยการ
สถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 เบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.2547  และหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง

ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา
8.การจัดการขยะมูลฝอย 
  กรณีพืน้ที ่ต้องขออนุญาต อบต.หนองกุงอย่างถูกต้องเพือ่
จะได้จดัระบบการก าจดัขยะได้อยา่งเต็มทีถ่กูตามหลักวิชาการ
  งบประมาณต้องมีการต้ังงบส าหรับการขุดลอกบ่อขยะ
ค่าจ้างในการไถกลบ ค่าวัสดุกลบทับขยะ (ดิน) ฯลฯ
9.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ขอก าหนดอัตราก าลัง และงบประมาณ เพิม่เติม
และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและมอบหมายงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
9.งานกีฬาและนันทนาการ
  ขอก าหนดอัตราก าลัง และงบประมาณส าหรับด าเนินงาน
ให้มากขึ้น
10.งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
  ก าหนดอัตราก าลัง เจ้าหน้าทีก่ารเงิน หรือพัสดุ ใน
แผนอัตราก าลัง และจัดส่งบุคลากรเข้าเข้ารับการอบรม
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
  ปัจจุบัน การติดต่อประสานงาน เป็นไปตามนโยบาย   การท างานในทุกกอง คือ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง
รัฐบาล ทีต้่องการให้ประเทศไทยเป็น ไทยแลนด์ 4.0 กองช่าง กองการศึกษา และกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
จึงจ าเป็นอยู่เองทีจ่ะต้องมีระบบอินเตอร์เพือ่รองรับการ ทุกกองล้วนมีระบบการรายงานทีต้่องมีการรายงานผ่าน
ด าเนินงาน และการส่ังการต่าง ๆ ผ่านทางช่องทาง ระบบทีส่่วนกลางเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงจะมีก าหนดระยะเวลา
โทรศัพท์ เช่น ไลน์  เฟสบุค๊  อีเมล์ หรือระบบการ ทีค่่อนข้างชัดเจน และจ ากัดด้วยเวลา  ดังนั้นผู้ปฏิบัติ
ท างานอื่น เช่น eplan elaas info  ccis ita เป็นต้น ในทุกกองจะต้องมีการติดตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ
  การประชาสัมพันธ์ ทัง้ภายในองค์กร (กอง ฝ่ายต่าง ๆ) ทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ให้การรายงานเป็นไปตามก าหนด 
และภายนอกองค์กร (ประชาชน) จะต้องเป็นไปโดยทัว่ถึง   ต้องน าการสืบค้นข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ต และ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเชื่อมต่อการด าเนินงานกับส่วนราชการต่าง ๆ 

  ทัง้นี้รวมถึงการใช้ไลน์ การต้ังกลุ่มไลน์ และเฟสบุค๊
เพือ่ส่ือสารข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ 

5.กิจกรรมการตดิตามผล
  1.การเปิดดูระบบสารสนเทศในเว็บไซด์ต่าง ๆทีก่ าหนด 1.งานแผนและงบประมาณ
ให้มีการลวงข้อมูล    การลงข้อมูลในระบบ eplan และ elaas ค่อนข้างล่าช้า
  2.ประเมินผลการให้บริการจากผู้รับบริการโดยตรง เนื่องจากมีความคลาดเคล่ือนในเร่ืองของรายละเอียดในตัว
  3.ประเมินผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของ โครงการ ครุภัณฑ์ ทีไ่ม่ค่อยตรงกัน ส่งผลต่อการประเมิน
พนักงานเทศบาล เพือ่ประกอบการเล่ือนขั้นเงินเดือน ผลส าเร็จของแผน

2.งานบุคลากร 
   การท างานในแต่ละช่วงของการปฏิบัติจะเป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาทีช่ัดเจน ตรงตามก าหนดเวลา
3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   งานบริการจากการประเมินได้รับผลเป็นทีน่่าพอใจ 
ส่วนการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ จะต้องตรวจดู
ทีเ่ว็บไซด์  เนื่องจากเป็นระบบทีเ่ข้ามาภายหลัง
4.งานพัฒนารายได้  5.งานการเงินและบัญชี  6.งานทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ
   การด าเนินงานมีจุดอ่อนจึงได้ท าการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพือ่ให้ความเส่ียงลดลงต่อไป
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7.งานควบคุมอาคาร
  จากการติดตามตรวจสอบ ในพืน้ทีจ่ริง พบว่า
การด าเนินการยังคงมีอยู่แต่มีจ านวนทีล่ดน้อยลง
8.งานสาธารณสุข
  เป็นการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ประชาชนในพืน้ที่
โดยรอบและใกล้เคียงบ่อขยะ พบว่ายังคงมีปัญหาในเร่ือง
ของขยะทีเ่ป็นผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน และเป็นจุดอ่อน
ทีจ่ะต้องด าเนินการแก้ไข
9.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10.งานกีฬาและนันทนาการ และ
11.งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา
   ตรวจสอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
   การส่งบุคลากรในศูนย์เด็กฯ เข้ารับการอบรม
   การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร

ผลการประเมนิโดยรวม
       จากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ พบว่า  ยังคงมีกิจกรรมทีม่ีความเส่ียงทีค่วรจะต้องมีการประเมินความเส่ียง 
วิธีการปรับปรุงเพือ่ให้ความเส่ียงลดลง พร้อมทัง้ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล    ได้แก่
       1.งานแผนและงบประมาณ เร่ืองการด าเนินงานให้เป็นไปตามก าหนด ทีร่ะเบียบข้อบังคับก าหนด  และควร
ลงข้อมูลในระบบ eplan  และ elaas  เนื่องจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เร่ิมปฏิบัติหน้าทีใ่หม่
      2.งานบริหารบุคลากร  เป็นช่วงมีการเปล่ียนแปลงโยกย้ายนักทรัพยากรบุคคลใหม่ จึงอยู่ในช่วงปรับตัวและความเข้าใจ
ในองค์กรใหม่
     3.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัย เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ปฏิบัติ
ในการล้างตลาด กู้ชีพ ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในเร่ืงอการช่วยเหลือสาธารณภัย บุคลากรไม่ครบถ้วน เมื่อเกิดเหตุ
ในคราวเดียวกัน
     4.งานควบคุมอาคาร ยังคงมีการก่อสร้างอาคารก่อนยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอยู่บ้าง
     5.งานพัฒนารายได้ ควรส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ สปอร์ต ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปีและสืบค้นข้อมูลทีอ่ยู่จากทะเบียนราษฎร์
     6.งานการเงินและบัญชี ควรให้หัวหน้าทุกส านัก/กอง แต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน
วางฎีกา และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานตามแต่ละขั้นตอน
    7.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   ควรให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากทีสุ่ดและให้ทุกส านัก/กอง จัดท าทะเบียนคุมการรับ-จ่ายวัสดุให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน  รวมถึงการก าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

   /8.งาน
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    8.งานสาธารณสุข การจัดการขยะมูลฝอย ต้องจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย จัดท าแผนแก้ไขปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง บูรณาการด้านงบประมาณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกับ อปท.ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
พร้อมประสาน อบต.หนองกุงเพือ่การใช้พืน้ทีบ่่อขยะได้อย่างเต็มที ่  พร้อมกันนี้ต้องจัดกิจกรรมลด คัดแยกขยะต้นทาง 
เพือ่แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ โดยเฉพาพช่วยลดปัญหาในเร่ืองการจัดเก็บ และการก าจัดขยะ
    9.การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากขาดงบประมาณในการบริหารจัดการงานบุคคล ต าแหน่งผู้ช่วย
ครูผู้ดูแลเด็กอาจเกิดความเส่ียงและส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    10.งานกีฬาและนันทนาการ ควรจัดให้มีเจ้าหน้าทีสั่นทนาการ ปฏิบัติหน้าทีส่่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการ
เพือ่เป็นไปตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  และควรมีอุปกรณ์กีฬา และเคร่ืองออกก าลังกาย
ทีอ่ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
    11.งานบริหารการศึกษา ควรจัดให้มีเจ้าหน้าทีพ่ัสดุ และการเงิน เพือ่ปฏิบัติหน้าที ่ทัง้ทีก่องการศึกษา และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

  (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ)
นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย
       ธันวาคม 2564







  ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง มีลูกหนึ้ค้างอยู่ในระบบบัญชี และ









      2.งานบริหารบุคลากร  เป็นช่วงมีการเปล่ียนแปลงโยกย้ายนักทรัพยากรบุคคลใหม่ จึงอยู่ในช่วงปรับตัวและความเข้าใจ

ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ สปอร์ต ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปีและสืบค้นข้อมูลทีอ่ยู่จากทะเบียนราษฎร์


