ปค.4
บแบบ
ปค.4
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕64

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน/ ข้อสรุป

๑. สภำพแวดล้อมกำรควบคุ ม
1.1 ผูบ
้ ร ิหำรจัดให้มีโครงสร้ำงองค์กร สำยกำร

1.1 ปัจจัยเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมภำยใน

บังคับบัญชำ อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่

มีควำมเหมำะสม ช่วยทำให้กำรควบคุมภำยใน

ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล

เจ้ำหน้ำที่มีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน รวมทั้งมีกำรติ ดตำม

เหมำะสมในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน

1.2 กำรให้ควำมสำคัญกับควำมซือ
่ สัตย์

มีประสิทธิผลตำมสมควร หร ือไม่ ขึ้นอยู่กับ ผูบ
้ ร ิหำรและ
ทั้งภำยในและภำยนอก เพื่อให้กระบวนกำรเกิดควำม
สมบูรณ์และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

1.2 มีกำรส่งเสร ิมให้บุคลำกรของหน่วยงำนได้รบ
ั ควำมรู ้

จร ิยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน มีกำร

พัฒนำทักษะ ควำมสำมำรถของบุคลำกร และมีกำร

บร ิหำรจัดกำรที่สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำลมี

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน ผ่ำนระบบ DPIS

กำรกำหนดแนวทำงที่ชด
ั เจนต่ อกำรปฏิบัติที่ถูกต้ อง
และที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง

1.3 บุคลำกรเข้ำใจขอบเขตอำนำจหน้ำที่รวมทั้งมี

ควำมรูค
้ วำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ตำมที่ได้รบ
ั มอบหมำย

1.3 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย มีกำรจัดทำ
คำสั่งมอบหมำยงำนให้กับบุคลำกรอย่ำงเหมำะสมและ

ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลำกรรับทรำบ และถือปฏิบัติ

๒. กำรประเมินควำมเสี่ยง
- มีกำรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ

- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินควำมเสี่ยงมี

หน่วยงำนและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชด
ั เจน

ควำมเหมำะสมพอสมควร อย่ำงไรก็ตำม ยังมีสิ่งที่ปรับปรุง

งบประมำณและทรัพยำกรที่กำหนดไว้อย่ำง

ยิ่งขึ้น คือ นอกจำกกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกปัจจัย

ปัจจัยภำยในและภำยนอกที่อำจมีผลกระทบต่อกำร

กำรบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนงำนและองค์กร ตลอดจน

และสอดคล้องกันในกำรที่จะทำงำนให้สำเร็จด้วย
เหมำะสม ผู้บร ิหำรมีกำรระบุควำมเสี่ยงทั้งจำก

บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน

มีกำรว ิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดกำรควำมเสี่ยงที่
เหมำะสม

เพื่อให้กำรประเมินควำมเสี่ยงโดยรวมมีควำมเหมำะสมมำก
ภำยในแล้วควรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยนอกที่มีผลกระทบต่ อ
ชีน
้ ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ให้กับผู้ปฏิบัติงำนเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่ อไป

- มีกำรแต่ งตั้ งเจ้ำหน้ำทีจ
่ ำกหน่วยงำนอื่น ร่วมเป็น

คณะทำงำนในกำรดำเนินงำนพัฒนำชุมชน เพื่อสร้ำงกำร
รับรู ้ สร้ำงควำมเชือ
่ มั่น และป้องกั นควำมเสี่ยงจำก
กำรดำเนินงำน

องค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน

ผลกำรประเมิน/ ข้อสรุป

๓. กิ จกรรมกำรควบคุ ม
3.1 กำรระบุและกำรพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุม

3.1 บุ ค ลำกรมี ส่ ว นร่ว มในกำรก ำหนดกิ จ กรรมกำร

เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ใน

ควบคุ ม ภำยในตำมวัต ถุประสงค์ และประชุ มปร ึกษำหำร ือ

ระดับที่ยอมรับได้

ให้ เ ข้ำ ใจในกำรลดควำมเสี่ ยง ตำมวัต ถุ ป ระสงค์ ข องกำร

3.2 กำรระบุและกำรพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุม

ทั่วไปด้ำนเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์

ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3.2 มี ก ำรประชุ ม ให้ ค วำมรู ้ก ำรควบคุ ม ภำยใน กำร

ป้ อ งกั น ควำมเสี่ ย ง โดยว ท
ิ ยำกรจำก ปปช. และมี ก ำร
ปร ึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำนกับตรวจสอบภำยในจังหวัด
สำนักงำนตรวจเง ินแผ่นดิน และคลังจังหวัด

๔. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
- มี ร ะบบข้ อมู ล สำรสนเทศที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กำร

- มีระบบสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรที่เหมำะสมตำมควร

ปฏิบัติงำนเหมำะสมต่ อควำมต้ องกำรของผู้ใช้และมี

ต่ อควำมต้องกำรของผู้ใช้ และกำรบรรลุวต
ั ถุประสงค์ของ

กำรสื่ อ สำรไปยั ง ฝ่ ำ ยบร ิหำรและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน

กำรควบคุมภำยใน มีกำรประชำสัมพันธ์ในหลำยรูปแบบ

ตำ มค ว ำ มรั บ ผิ ด ชอ บ ได้ อ ย่ ำ ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ

ในไลน์ และ เว็บไซต์ สำนักงำน ทำให้อำเภอ ได้รบ
ั ทรำบ

รูปแบบที่ชว่ ยให้ผู้รบ
ั ข้อมูลสำรสนเทศปฏิ บัติหน้ำที่
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงำน

ทั้งเอกสำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ภำพรวมทั้งจังหวัด

ข้อมูลกิจกรรมที่แต่ละอำเภอดำเนินกำรร่วมกัน ในแต่ ละ

เดือนรวมทั้งอำเภอผ่ำนที่ประชุม พอ.ประจำเดือน และผ่ำน
ช่องทำงต่ ำง ๆ เป็นประจำสม่ำเสมอและต่ อเนื่อง

๕. กำรติ ดตำมประเมินผล
- หน่วยงำนมีกำรติ ดตำมประเมินผลกำรควบคุ ม

ภำยในและประเมิ น คุ ณ ภำพกำรปฏิ บั ติ งำนโดย

ก ำหนดว ธิ ีป ฏิ บั ติ ง ำนเพื่ อ ติ ด ตำมกำรปฏิ บั ติ ต ำม
ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่ อเนื่องและเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนกำรปฏิ บัติ งำนตำมปกติ ข องฝ่ำ ย

บร ิห ำร ผู้ คว บคุ มง ำน และ ผู้ มี หน้ ำที่ เกี่ ยว ข้ อ ง
นอกจำกนี้ มีกำรประเมินผลแบบรำยครัง้ เป็นครัง้

- มีระบบกำรติ ดตำมประเมินผลอย่ำงควำมเหมำะสมโดย

ผู้บร ิหำรมีกำรมอบหมำยคณะทำงำนติ ดตำมกำร

ประเมินผลกำรควบคุมภำยในของอำเภอและติ ดตำมกำร
ปฏิบัติตำมอย่ำงต่ อเนื่อง และสิ้นปีทุกอำเภอจะต้ อง

ประเมินผลสภำพแวดล้อมกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน
ของตนเองพร้อมทั้งจัดทำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยในรำยงำนจังหวัด คณะทำงำนจะประมวลผลใน

ครำว กรณีพบจุดอ่อนหร ือข้อบกพร่องมีกำรกำหนด ภำพรวมรำยงำนผู้บร ิหำรระดับสูง และมีกำรติ ดตำม
ว ธิ ี ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ มั่ นใจ ว่ ำ ข้ อตร วจพบจำ กกำ ร กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงทุกงวด 3 เดือน เพื่อให้มีควำมมั่นใจ
ตรวจสอบและกำรสอบทำนได้ รับ กำรพิ จ ำรณำ
สนองตอบและมี ก ำรว น
ิ ิ จ ฉั ย สั่ง กำรให้ ดำเนิ น กำร

ว่ำระบบกำรควบคุมภำยในมีควำมเพียงพอ เหมำะสม

แก้ไขข้อบกพร่อง

- คำสั่งคณะติ ดตำมงำนอำเภอ

- มีกำรประชุม สรุป ผลกำรดำเนินงำน ปีละ 2 ครัง้

ผลกำรประเมินโดยรวม :สำนัก งำนพัฒนำชุม ชนจังหวั ด สุโ ขทัย มีโ ครงสร้ำงเป็น ไปมำตรฐำนกำรควบคุ มภำยในครบ

๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนมีกำรควบคุ มที่เพีย งพอและเหมำะสม เป็นไปตำมหลักเกณฑ์

กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561
แต่ อย่ ำงไรก็ ตำมมีบำงกิ จกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนกำรควบคุ มเพื่อ ให้ กำรปฏิ บัติงำนมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลยิ่ งขึ้น และควรมีกำรติ ดต่ อ สื่อ สำรภำยนอกองค์ กรที่มีผลทำให้ กำรปฏิ บัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์
อย่ำงต่ อเนื่อง และปรับปรุงข้อจำกัดด้ำนงบประมำณและบุคลำกรให้เหมำะสมกับภำรกิจ

ชือ
่ ผู้รำยงำน …………………………………………………
(นำยธวัช ใสสม)

พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 27 ธันวำคม 2564

แบบ ปค.5
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำกำรดำเนินงำนสิ้นสุด 30 กันยำยน 2564
ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จด
ั ตั้ ง

ควำมเสี่ยง

หน่วยงำนของรัฐ หร ือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำร หร ือ

กำรควบคุมภำยใน

กำรประเมินผล

ที่มีอยู่

กำรควบคุม

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ภำยใน

กำรปรับปรุงกำร

หน่วยงำนที่

ควบคุมภำยใน

รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
1. กำรบร ิหำรงำนโครงกำร

กิจกรรมตำมยุทธศำสตร์กรมฯ /
จังหวัด

- เพื่อให้กำรบร ิหำรงำน

- เจ้ำหน้ำที่ไม่ตระหนัก

โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ของ

ถึงควำมรับผิดชอบ อำจ

กรมกำรพัฒนำชุมชนบรรลุตำม

ทำให้ไม่พยำยำมในกำร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมของ
กรมฯ

ปฏิบัติงำนให้บรรลุ

เป้ำหมำยที่กำหนด
- ไม่มีกำรติ ดตำม

ประเมินผลในกำรแก้ไข
ปัญหำและใช้ข้อมูลใน
กำรวำงแผน

- มีแผนปฏิบัติงำน

ระยะสั้นและระยะยำว
- มีกำรนำกลยุทธ์มำ

เพียงพอ

-

- ประชุมชีแ
้ จง

แผนปฏิบัติรำชกำร
- กำหนดหลักสูตรกำร

ปรับใช้ในกำรกำหนด

ดำเนินกิจกรรม

- กำหนดกิจกรรมตำม

ดำเนินงำนให้เป็นไปใน

- มีระยะเวลำเรมิ่ ต้ น

- กำรบูรณำกำร

- มีกำรสรุปกำร

รวมถึงกำหนดแผน

แผนกำรปฏิบัติงำน
แผนงำนที่ชด
ั เจน

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรในกำร
ทิศทำงเดียวกัน

และสิ้นสุดที่ชด
ั เจน

กิจกรรม/โครงกำร

ติ ดตำมควำมก้ำวหน้ำ

กำรติ ดตำมแบบบูรณำ

- กลุ่มงำนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำชุมชน /

30 กันยำยน 2565

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จด
ั ตั้ ง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน

กำรประเมินผล

ที่มีอยู่

กำรควบคุม

หน่วยงำนของรัฐ หร ือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำร หร ือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

กำรปรับปรุงกำร

หน่วยงำนที่

ควบคุมภำยใน

รับผิดชอบ/กำหนด

ภำยใน

เสร็จ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
แผนงำน/โครงกำร

กำร
- จัดทำคู่มือกำร

- มีกำรประชุมรำยงำน

ดำเนินงำน

ผลกำรปฏิบัติงำนเป็น

- ติ ดตำม ประเมินผล

ระยะๆ

และสรุปผลกำร

ดำเนินงำนเป็นประจำ
ทุกเดือน
2. ข้อมูลสำรสนเทศชุมชน
- เพื่อพัฒนำระบบบร ิกำร

ข้อมูลสำรสนเทศชุมชนตำม

- ไม่ได้จด
ั ทำแผน

- จัดทำแผนพัฒนำ

พัฒนำระบบหร ือ

ระบบ ควรมีกำร

ภำรกิจของกรมฯ และกำรบร ิหำร

ควบคุมกำรใช้ระบบ

และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่

วัตถุประสงค์ และควำม

กำรพัฒนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนแปลง

อำจทำให้ไม่ตรงกับ
ต้ องกำรใช้งำน

- กำรทำงำนอำจเกิด
ข้อผิดพลำด

- ไม่ได้จด
ั ทำคู่มือกำรใช้
งำน

เพียงพอ

-

- สร้ำงควำมเข้ำใจ

- กลุ่มงำนสำรสนเทศ

สำหรับเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้

กำรพัฒนำชุมชน /

ควบคุมกำรใช้ระบบ

สำมำรถจัดลำดับ
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- จัดทำคู่มือกำร

จำเป็นของฐำนข้อมูลที่

และกำรตรวจสอบ
ใช้งำน

ควำมสำคัญ ควำม
สอดคล้องกับ

ภำรกิจ และห้วงเวลำ

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จด
ั ตั้ ง

ควำมเสี่ยง

หน่วยงำนของรัฐ หร ือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำร หร ือ

กำรควบคุมภำยใน

กำรประเมินผล

ที่มีอยู่

กำรควบคุม

ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ภำยใน

กำรปรับปรุงกำร

หน่วยงำนที่

ควบคุมภำยใน

รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
3. กำรบร ิหำรงำนทั่วไป
๑) งำนสำรบรรณ

- เพื่อให้กำรบร ิหำรงำนสำร

- ไม่มีกำรกำหนดแนว

- มีกำรกำหนดแนว

บรรณเป็นไปตำมระเบียนของ

ทำงกำรดำเนินงำนและ

ทำงกำรปฏิบัติงำนให้

ทำงรำชกำรและมีประสิทธิภำพ
เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว
สะดวก ในกำรสืบค้น และ
เป็นไปตำมระเบียบ

ไม่เป็นระบบ

เป็นระบบ

เพียงพอ

- ไม่มีสถำนที่ในกำร

- สร้ำงควำมเข้ำใจและ

- กลุ่มงำนประสำน

เก็บเอกสำรที่

แจ้งแนวทำงกำร

และสนับสนุนฯ /

เอกสำรที่เพิ่มขึ้น

ระดับทรำบ

เพียงพอกับ

ปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำทีท
่ ุก
- จัดทำทะเบียนคุม

กำรรับส่งต้ องมีกำรลง
นำมรับหนังสือด้วย
-จัดสถำนที่ที่

เหมำะสมในกำร
จัดเก็บเอกสำร

- คัดแยกและจัดเก็บ
เอกสำรให้เป็น

หมวดหมู่ จัดทำดัชนี
ควบคุมแฟ้มเอกสำร

30 กันยำยน 2565

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จด
ั ตั้ ง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน

กำรประเมินผล

ที่มีอยู่

กำรควบคุม

หน่วยงำนของรัฐ หร ือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำร หร ือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ภำยใน

กำรปรับปรุงกำร

หน่วยงำนที่

ควบคุมภำยใน

รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
2) กำรบร ิหำรกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

- เพื่อบร ิหำรกำรใช้จำ่ ย

- ประชุมชีแ
้ จง/

- กลุ่มงำนประสำน

ปฏิบัติงำนกำรเบิกจ่ำย

ฝึกอบรมเพิ่ม

และสนับสนุนฯ /

งบประมำณ รวมทั้งกำรใช้จำ่ ย

เป็นไปในแนวทำง

- ศึกษำระเบียบคู่มอ
ื

เวลำและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่

ขั้นตอน

งบประมำณให้สอดคล้องกับ
ระบบและว ิธีกำรจัดสรร

งบประมำณแล้วเสร็จตำมห้วง
กำหนด ถูกต้อง รวดเร็ว
ตรวจสอบได้

- ไม่มีกำรกำหนดแนว

- มีกำรทำคู่มือกำร

ทำงกำรปฏิบัติงำนที่
ชัดเจน

งบประมำณในระบบให้
เดียวกัน และเป็น

เพียงพอ

-

ประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่
และขั้นตอนกำร

ปฏิบัติงำนให้ชด
ั เจน
- จัดทำแผนปฏิบัติกำร
กำรเบิกจ่ำย

- แจ้งเว ียนหนังสือสั่ง
กำร ระเบียบที่
ปรับปรุงใหม่

- ผู้บังคับบัญชำ กำกับ

ดูแล กำรปฏิบัติงำนให้
เป็นไปตำมระเบียบ
โดยเคร่งครัด
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จด
ั ตั้ ง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน

กำรประเมินผล

ที่มีอยู่

กำรควบคุม

หน่วยงำนของรัฐ หร ือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำร หร ือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ภำยใน

กำรปรับปรุงกำร

หน่วยงำนที่

ควบคุมภำยใน

รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
๓) กำรบร ิหำรงำนพัสดุ
- เพื่อควบคุมกำรบร ิหำรพัสดุ

- ไม่มีรำคำกลำงเป็น

- มีกำรแต่ งตั้ ง

- จัดส่งพัสดุไม่ครบตำม

พิจำรณำผลกำร

กิจกรรมที่ชด
ั เจน

กับควำมต้องกำรรวมทั้งกำร

- กำหนดแนวทำงกำร

รักษำพัสดุต้องรำยงำน

ระเบียบฯ

ชัดเจน

- ควบคุมกำรเบิกจ่ำย

ครุภัณฑ์ภำยในหน่วยงำนให้

ถูกต้ องตำมระเบียบฯ กำรจัดหำ
พัสดุให้สอดคล้อง และเพียงพอ

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
จำนวน

จัดซือ
้ จัดจ้ำงให้ถูกต้ องตำม

คณะกรรมกำร

เพียงพอ

-

คัดเลือก

- จัดทำแผนกำรใช้

วัสดุตำมโครงกำรฯ/
- เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่

ควบคุมพัสดุอย่ำง

- กลุ่มงำนประสำน
และสนับสนุนฯ /
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เกี่ยวกับพัสดุ

พัสดุให้ถูกต้ องและ
เป็นปัจจุบัน

- จัดแผนซ่อมแซม
บำรุงรักษำพัสดุ
๔) บร ิหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
- เพื่อให้กำรบร ิหำรงำนบุคคล

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับของทำงรำชกำร

- มีคำสั่งโยกย้ำย

- มีกำรกำหนด

เจ้ำหน้ำที่

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
บุคลำกรอย่ำงชัดเจน

เพียงพอ

-

- จัดทำแผนพัฒนำฯ

- กลุ่มงำนประสำน

อย่ำงต่อเนื่อง

และสนับสนุนฯ /

- กำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของแต่ ละ
บุคคลให้ชด
ั เจน
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จด
ั ตั้ ง

ควำมเสี่ยง

กำรควบคุมภำยใน

กำรประเมินผล

ที่มีอยู่

กำรควบคุม

หน่วยงำนของรัฐ หร ือภำรกิจ
ตำมแผนกำรดำเนินกำร หร ือ
ภำรกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ

ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่

ภำยใน

กำรปรับปรุงกำร

หน่วยงำนที่

ควบคุมภำยใน

รับผิดชอบ/กำหนด
เสร็จ

หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์
4. กำรติ ดตำมประเมินผล
- เพื่อให้กำรประเมินและกำร

- ไม่มีกำรติ ดตำม

- มีกำรสรุปกำร

ปัญหำ และใช้ข้อมูลใน

แผนงำน/โครงกำร/

- มีแผนกำรติ ดตำม

ให้ทรำบผลควำมก้ำวหน้ำและ

- มีกำรประชุมรำยงำน

โครงกำรฯของคณะฯ

ในโครงกำรและสนับสนุนแก้ไข

ระยะๆ

ฐำนข้อมูลผลกำร

ติ ดตำมโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ ประเมินผลในกำรแก้ไข
กรมฯ / จังหวัด เกิด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทำ กำรวำงแผน
ผลสำเร็จของกิจกรรมที่กำหนด

ติ ดตำมควำมก้ำวหน้ำ

เพียงพอ

-

ประเมินผลด้ำนต่ ำงๆ

- จัดทำคำสั่งคณะ

ติ ดตำม/ประเมินผลฯ
กำรดำเนินงำน

ผลกำรปฏิบัติงำนเป็น

- จัดทำระบบ

ปัญหำ

ดำเนินงำนในประเด็น
นโยบำยสำคัญและ
เร ียนรูร้ ว่ มกันทั้ง
องค์กร

ชือ
่ ผู้รำยงำน …………………………………………………
(นำยธวัช ใสสม)

พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 27 ธันวำคม 2564

- กลุ่มงำนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำชุมชน /
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