
แบบ ปค.5

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
1.กจิกรรมการจัดท า  - มกีารรายงานผลการ - การควบคมุทีม่อียู่ - ความถีข่องการรายงาน - รายงานผลการด าเนนิ 30 กันยายน 2562

แผนพัฒนาสีปี่ ด าเนนิงานตามแผนเพยีงพอ สามารถลดผลการด าเนนิงานตามงานตามแผนพัฒนาสีปี่นางสาวไปรยา  เรอืงเจรญิ

 - เพือ่ใหก้ารวางแผนพัฒนา - ประชาชนในเขตรับผดิชอบพัฒนาสีปี่ ปีละ 2 ครัง้ความเสีย่งตามทีร่ะบไุวไ้ด ้แผนพัฒนาสามปียังนอ้ยไปเพือ่ใหผู้บ้รหิารทราบ ทกุ ๆต าแหน่ง
และการจัดท างบประมาณอบต.ดงบงั ยังไมเ่ล็งเห็นถงึ - มคี าสัง่แตง่ตัง้คณะในระดับหนึง่ เดอืน เพือ่ใหผู้บ้รหิารได ้นักวเิคราะห์
รายจา่ยประจ าปีสอดคลอ้งความส าคัญการจัดท ากรรมการสนับสนุนการ รับทราบและเป็นการนโยบายและแผน
กับภารกจิและนโยบายของแผนพัฒนาสีปี่ ขาดความจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ประเมนิผลความคบืหนา้
รัฐบาล รว่มมอืในการเสนอความและคณะกรรมการพัฒนา  - ประชาชนทีเ่ขา้รว่ม - ใหม้กีารประชาสัมพันธ์
 - เพือ่ใหม้กีารทบทวนการตอ้งการพัฒนาในดา้นตา่งๆทอ้งถิน่ ประชมุยังไมม่ากเทา่ทีค่วรเพิม่มากขึน้ควรจะมกีาร
จัดท าแผน การจัดท างบ  - ท าหนังสอืแจง้ใหก้ านัน/ จัดหน่วยประชาสัมพันธ์
ประมาณรายจา่ยประจ าปี ผูใ้หญบ่า้นชว่ยประชา เคลือ่นทีท่กุหมูบ่า้น
เป็นปัจจบุนั สัมพันธข์า่วสารตา่งๆ ท าแผน่พับ ใบปลวิ รวมถงึ
 - เพือ่ประเมนิผลความ เกีย่วกับการจัดท าแผน การประชาสัมพันธท์าง
คบืหนา้ของการด าเนนิงาน พัฒนาทอ้งถิน่ผา่นหอ เสยีงตามสายและหอ

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงบงั อ าเภอคอนสาร จงัหวดัชยัภมู ิ
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนนิงานสิน้สดุวนัที ่ 30  เดอืน กนัยายน  พ.ศ.  2561

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่

 -2-



ขององคก์ร กระจายขา่วของแตล่ะ กระจายขา่วอยา่งตอ่เนือ่ง
 - เพือ่ใหผู้บ้รหิารไดรั้บทราบ หมูบ่า้นโดยประชาสัมพันธ์  - จัดท าหนังสอืสง่ให ้
ผลการด าเนนิงานตามแผน ใหป้ระชาชนทราบลว่งหนา้ ก านัน/ผูใ้หญบ่า้น พรอ้ม
พัฒนาสีปี่ อยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ แนบเอกสาร แบบเสนอ (ลงชือ่)

 -สง่หนง้สอืเชญิหน่วยงาน ปัญหาความตอ้งการของ               (นายด ารงค ์ จาวสวุรรณวงษ์)

ตา่งๆ เขา้รว่มประชมุเพือ่ ชมุชนและกรอบยทุธศาสตร์        ต าแหน่ง ปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
เสนอแผนงาน/โครงการที่ ส าหรับศกึษาลว่งหนา้กอ่น       วันที ่ 30  เดอืนกันยายน  พ.ศ.  2556

แตล่ะหน่วยงานตอ้งการขอ วันจัดเวทปีระชาคม เพือ่ให ้
รับการสนับสนุน ส.อบต. ทราบความตอ้งการของ
และตัวแทนประชาชน,คณะ ประชาชนอยา่งแทจ้รงิ
กรรมการฝ่ายตา่งๆเขา้รว่ม
ประชมุเพือ่จัดท าแผน
พัฒนาทอ้งถิน่ทกุครัง้
 -ปรับปรงุระบบหอกระจาย
ขา่วของอบต.ใหส้ามารถใช ้

งานไดป้กตอิยูเ่สมอ

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
2. กจิกรรมดา้นกฎหมาย
 - เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานของ - เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บ - มคี าสัง่แบง่งาน  - การควบคมุทีม่อียู่ - ไมม่เีจา้หนา้ทีรั่บผดิชอบ - ปรับปรงุค าสัง่แบง่งาน 30 กันยายน 2562

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมอบหมาย ยังขาดความรู ้มอบหมายงาน เพยีงพอ สามารถลดโดยตรง ใหช้ดัเจนกรณีผูรั้บผดิชอบนายสาธติ  ตรงประสทิธิ์

เป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามความเขา้ใจในระเบยีบ ความเสีย่งตามทีร่ะบไุวไ้ด ้ - เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บไมอ่ยูใ่หม้อบหมายผูอ้ ืน่ต าแหน่ง
ระเบยีบกฎหมาย ทกุขัน้ตอนกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการ ในระดับหนึง่ มอบหมายยังขาดความรู ้ท างานแทน นักบรหิารงานท่ัวไป

บรหิารกจิการของอบต. ดา้นกฎหมาย  - จัดสง่เจา้หนา้ทีอ่บรม
มอบหมายยังขาดความรู ้ใหไ้ดรั้บความรูเ้พือ่เพิม่
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ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่



ดา้นกฎหมาย ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน
 - จัดใหม้รีะบบการตอบ
ค าถามการแกไ้ขปัญหา
เรือ่งรอ้งทกุข ์รอ้งเรยีน
ปัญหาความเดอืดรอ้น
ของประชาชน  โดยการ
ประเมนิผลจากผูรั้บบรกิาร

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
3. กจิกรรมงานบคุคล

 -เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานตาม - ภารกจิงานในบางสว่น - ประชาสัมพันธก์ารรับ 

 - มกีารปรับปรงุ

 -บคุลากรบางต าแหน่ง -ประชาสัมพันธรั์บ-โอน  30 กันยายน 2562

ภารกจิหนา้ทีข่อง อบต.ยังลา่ชา้ เนือ่งจากบคุลากรโอน(ยา้ย)ต าแหน่งทีว่า่งแผนอัตราก าลังใหส้อดยังไมม่ ี จงึท าใหง้านลา่ชา้ (ยา้ย) นางสาวณชินันท ์ ตราเงนิ

เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยไมเ่พยีงพอ และยังขาดใหห้น่วยงานตา่งๆ ทราบคลอ้งกับภารกจิของ อบต.  -จัดจา้งพนักงานจา้งต าแหน่ง
รวดเร็วถกูตอ้ง ความรูค้วามเขา้ใจในการอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่มาท างานดา้นตา่งๆนักทรัพยากรบคุคล

การปฏบิตังิาน
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ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่



ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
6.กจิกรรมการฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิ
 -เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชน -ประชาชนยังขาดความ -มกีารตดิตามเกีย่วกับ -การออกส ารวจความ -ประชาชนยังไมเ่ห็น -มกีารออกพบปะ 30 กันยายน 2562

ด าเนนิการชวีติตามเขา้ใจในเรือ่งสง่เสรมิอาชพีการส ารวจความคดิเห็นตอ้งการของชมุชนเพือ่ความส าคัญของการประชาชนในชมุชนและนางนติยา  จรญูชาติ
หลักเศรษฐกจิพอเพยีงตา่งๆ จงึใหค้วามรว่มมอืของชมุชนดา้นการสง่เสรมิเก็บมาวเิคราะหเ์พือ่สง่เสรมิอาชพีและยังไมใ่ห ้ใหค้วามรูเ้รือ่งการสง่เสรมิต าแหน่ง

คอ่นขา้งนอ้ย อาชพี ด าเนนิงาน ความรว่มมอืในการสง่เสรมิอาชพีเพือ่ใหช้มุชนเขม้แข็งนักพัฒนาชมุชน
อาชพีเทา่ทีค่วร มรีายไดเ้พิม่ขึน้

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่
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หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
7.กจิกรรมการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยพบิตั ิ
กรณีฉุกเฉนิ

 -เพือ่ใหแ้ผนการป้องกันและ - ขาดการประชาสัมพันธ์

 - ตัง้งบประมาณ
เพือ่  - การควบคมุทีม่อียู่

 - ประชาชน
เดอืดรอ้น  - ปรับปรงุแผน 30 กันยายน 2562

บรรเทาสาธารณภัยและภัยใหค้วามรูก้ับประชาชนชว่ยเหลอื ตามหลักเกณฑ์เพยีงพอ สามารถลดขาดแคลนเสือ้ผา้กันหนาวป้องกันและบรรเทาสาพันจา่อากาศเอก

ธรรมชาตติา่งๆ มี เกีย่วกับขอ้มลูขา่วสารและวธิกีารด าเนนิการให ้ความเสีย่งตามทีร่ะบไุวไ้ด ้

 - เกดิไฟไหม ้
โรงเรอืน ธารณภัยใหม้คีวามทนิกร  คงนอ้ย

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลดา้นการเกษตร ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยในระดับหนึง่ การเกษตร พืน้ทีเ่พาะปลกูชดัเจนตอ่แนวทางการต าแหน่ง 
สามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ - เจา้หนา้ทีเ่ฝ้าระวังเหตุพบิตักิรณีฉุกเฉนิ ใน และทีอ่ยูอ่าศัย ปฏบิตั ิใหม้คีวามรัดกมุเจา้พนักงานป้องกัน
ชว่ยเหลอืประชาชนไดทั้นตลอด 24 ชัว่โมง ยังไม่แผนงานงบกลาง ประเภท  - เกดิโรคในขา้ว และและมปีระสทิธภิาพ จัดและบรรเทาสาธารณ
ทว่งท ีการปฏบิตัติามภารกจิเพยีงพอ เงนิส ารองจา่ย ขา้วตาย แผนการปฏบิตัใิห ้ ภัย

ป้องกันบรรเทาภัยธรรมชาติ

 - เตรยีมความ
พรอ้มดา้น  - บา้นเรอืนและถนนชดัเจน แผนกอ่นการ

ิสิัมฤทธผิลตามเป้าหมาย บคุลากร อปุกรณ์ และ เสยีหาย เกดิภัย แผนขณะเกดิภัย
 -เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น เครือ่งมอื เครือ่งใช ้และ  - ประชาชนไมป่ฏบิตั ิแผนฟ้ืนฟ ูรวมทัง้การ
การเกษตรผูป้ระสบภัยพบิตั ิ จัดระบบการปฏบิตักิาร ตามขอ้มลูขา่วสารทีท่างประสานแผน การใช ้

กรณีฉุกเฉนิ ใหม้คีวาม ป้องกันและบรรเทา หน่วยงานดา้นการเกษตรจา่ยเงนิใหม้คีวาม
เหมาะสมยิง่ข ึน้ สาธารณภัย รวมถงึการ แจง้เตอืน คลอ่งตัว รวดเร็วในการ

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
ฝึกบคุลากรและประชาชน ชว่ยเหลอืประชาชน
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ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่



 - เตรยีมความพรอ้ม

 - จัดท าค าสัง่
แตง่ตัง้

ส าหรับการซอ่มแซม เจา้หนา้ทีอ่ยูเ่วรระวัง
 บรูณะและฟ้ืนฟู เหต ุรับเรือ่งรอ้งทกุข์
 - แตง่ตัง้คณะท างาน จากประชาชน กรณีเกดิ
ส ารวจความเสยีหาย เหตกุารณ์/ภัยพบิตั ิ
 จากภัยพบิตั ิ ตา่งๆ ตลอด 24 ชัว่โมง

 - ประสานหน่วย

ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยของอ าเภอ จังหวัด
และของ อปท. ใกลเ้คยีง
รวมทัง้ประสานก านัน
ผูใ้หญบ่า้น เพือ่แจง้
เตอืนประชาชนไดทั้นที
เมือ่มสีาธารณภัยเกดิขึน้
 - ประชาสัมพันธ ์และ

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
คัดเลอืกประชาชนเพือ่
ปฏบิตัหินา้ที่
อาสาสมัคร

แจง้เตอืนภัย
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ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่



ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
8. กจิกรรมการด าเนนิงาน
แกปั้ญหายาเสพตดิ
 - เพือ่ป้องกันการแพรข่ยาย - เยาวชนบางสว่นมอีัตรา - มกีารจัดกจิกรรม/ - การควบคมุทีม่อียู่ - มเียาวชนตดิยาเสพตดิ - น าเขา้ทีป่ระชมุสภา 30 กันยายน 2562

ของยาเสพตดิในเขตพืน้ที่การวา่งงาน มกีารรวมกลุม่

โครงการป้องกัน
และ เพยีงพอ สามารถลดเพิม่มากขึน้ ผูไ้ดรั้บการก าหนดแผนงานโครงการพันจา่อากาศเอก

และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิให ้มัว่สมุเสพยา รณรงคแ์กปั้ญหายาเสพตดิความเสีย่งตามทีร่ะบไุวไ้ด ้บ าบดัแลว้กลับมาเสพยาอกีการแกปั้ญหายาเสพตดิทนิกร  คงนอ้ย
หายจากตดิยาและมคีวาม โดยรว่มกับโรงเรยีนภายในในระดับหนึง่ เพือ่อนุมัตงิบประมาณต าแหน่ง 
เป็นอยูท่ีด่ ี พืน้ที ่เพือ่ใหป้ระชาชน เด็ก "ขยายพืน้ทีท่ีเ่ป็นปัจจัยบวก"เจา้พนักงานป้องกัน

 - เพือ่สนองนโยบายของ เยาวชนไดท้ ารว่มกัน เพือ่

เชน่ ศนูยก์ฬีา 
อบรมอาชพี และบรรเทาสาธารณ

รัฐบาล ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ ภัย
หา่งไกลยาเสพตดิ  - แตง่ตัง้คณะกรรมการ

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่
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 - ประสานความ
รว่มมอื ป้องกันและปราบปราม
จากหน่วยงานภายในพืน้ที่ ยาเสพตดิของ อบต.

ทัง้ภาครัฐและเอกชน  - จัดตัง้ศนูยป้์องกันและ
 - มกีารจัดกจิกรรมรว่กับ ปราบปรามยาเสพตดิของ
ศนูยพ์ลังแผน่ดนิเอาชนะ อบต.

ยาเสพตดิอ าเภอคอนสาร  - จัดใหม้ศีนูยฝึ์กอาชพี

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
ในการบ าบดัฟ้ืนฟผููเ้สพยา ชา่งไม,้ชา่งไฟฟ้า,ชา่งตัดผม

เสพตดิ

และชา่ง
ศลิปหัตถกรรม

 - จัดกจิกรรมการคน้หา  - มฝ่ีายรักษากฎหมาย
ผูเ้สพ/ผูค้า้ยา
เสพตดิใน เชน่สถานีต ารวจภธูร
พืน้ทีแ่ละก าชบัใหผู้น้ าชมุชน คอนสาร,ตูเ้วรอบต.ดงบงั
คอยสอดสอ่ง ดแูลลกูบา้น ทีค่อยสอดสอ่งดแูล
ใหห้า่งไกลยาเสพตดิ แจง้
เบาะแสกรณีพบวา่มกีารมัว่
สมุยาเสพตดิ
 - มกีารประชาสัมพันธ์
ผา่นหอกระจาย
ขา่วเรือ่ง

พษิภัยผลของยาเสพตดิ
อยา่งตอ่เนือ่ง
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ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่



ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
9. กจิกรรมสารสนเทศ
 - เพือ่จัดหาอปุกรณ์ - อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ - มกีารรายงานใหผู้บ้รหิาร - การควบคมุทีม่อียู่ - อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ -ด าเนนิการขออัตราก าลัง 30 กันยายน 2562

คอมพวิเตอรใ์หเ้พยีงพอมอีายกุารใชง้านนาน ท าให ้ทราบเมือ่อปุกรณ์ เพยีงพอ สามารถลดภายในส านักงานยังไมไ่ด ้เพิม่ เพือ่ปฏบิตังิานดา้นนี้นางธนพร  ผกามาศ

ส าหรับการใชง้านภายในการประมวลผลชา้ คอมพเิตอรช์ ารดุ ความเสีย่งตามทีร่ะบไุวไ้ด ้รับการดแูล รักษาเทา่ทีค่วรโดยตรง ต าแหน่ง
ส านักงาน  - ไมม่เีจา้หนา้ทีรั่บชอบ - มรีะบบควบคมุความในระดับหนึง่  - การเขา้ถงึระบบ  - พัฒนาเจา้หนา้ที ่โดยสง่นักจัดการงานท่ัวไป
 - เพือ่ใหม้กีารดแูล บ ารงุโดยตรง ปลอดภัยการเขา้ถงึขอ้มลู สารสนเทศยังไมม่รีะบบบคุลากรฝึกอบรมเพิม่ 
ซอ่มแซมอปุกรณ์  - เจา้หนา้ทีไ่มม่คีวามรู ้สารสนเทศ ป้องกันทีป่ลอดภัยเพยีงพอทักษะความรูใ้นงานทีป่ฏบิัต ิ

คอมพวิเตอรใ์หใ้ชไ้ดป้กติความเขา้ใจเกีย่วกับการ  - ขาดบคุลากรที่
 - เพือ่ใหม้ผีูด้แูลระบบบ ารงุรักษาเครือ่งคอมพวิเตอร์ รับผดิชอบโดยตรง
สารสนเทศ
 - สามารถน าสารสนเทศ
มาใชป้ระโยชน์ไดส้งูสดุ

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
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ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่



ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
10. กจิกรรมสง่เสรมิการ
พัฒนาทางการเกษตร -เพือ่กอ่ใหเ้กดิ
ความรว่มมอื

 - เกษตรกรยัง
ไมม่คีวามรู ้  - การด าเนนิโครงการ - การควบคมุทีม่อียู่ - การด าเนนิงานทางดา้น

 - มกีารตัง้
งบประมาณ  30 กันยายน 2562

กันระหวา่งหน่วยงานของรัฐทีเ่พยีงพอในการท า

โครงการปลกู
ตน้ไมเ้ฉลมิ เพยีงพอ สามารถลด

สง่เสรมิ
การเกษตรยัง
ท าได ้ รายจา่ยประจ าปี ส าหรับนางธนพร  ผกามาศ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เกษตรกรรม พระเกยีรตคินืธรรมชาติความเสีย่งตามทีร่ะบไุวไ้ด ้ไมเ่ต็มที่ โครงการเพือ่สง่เสรมิการต าแหน่ง
และเกษตรกรในการ - อบต.ดงบงั มพีืน้ที่สูช่มุชน “หนึง่คน หนึง่ตน้ ในระดับหนึง่  - งบประมาณในการเกษตร ไดแ้ก ่โครงการนักจัดการงานท่ัวไป
พัฒนาการเกษตร รับผดิชอบจ ากัด ท าให ้หนึง่ฝน”และโครงการ ด าเนนิงานยังไมเ่พยีงพออนุรักษ์พันธุป์ลาน ้าจดืใน

งบประมาณนอ้ยไมเ่พยีงพอเกีย่วกับการสง่เสรมิ  - ขาดบคุลากรที่

แหลง่ชมุชน 
โครงการ

ตอ่การจัดสรรสนับสนุนสนับสนุนและพัฒนา รับผดิชอบโดยตรงจัดท าขอ้มลูสถติกิารเกษตร
ทางการเกษตร เศรษฐกจิพอเพยีง ประจ าปี โครงการพัฒนา

 และรณรงคก์ารใชห้ญา้แฝก
เพือ่การผลติดา้น
การเกษตรฯ โครงการ
ปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกยีรติ
คนืธรรมชาตสิูช่มุชน
หนึง่คนฯ

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่
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ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่



และโครงการเกีย่วกับการ
สง่เสรมิสนับสนุนและ
พัฒนาเศรษฐกจิพอเพยีงฯ
 - ด าเนนิงาน
โครงการ

ตา่งๆ ไดแ้ก ่โครงการท า
น ้าหมักและปุ๋ ยชวีภาพ
โครงการพัฒนาและ
รณรงคก์ารใช ้

หญา้แฝก

เพือ่การผลติดา้น

การเกษตรหรอืดา้นอืน่ ๆ
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ
 -สรรหาบคุลากรเพือ่มา
ปฏบิตังิานดา้นนีโ้ดยตรง
 - ประสาน
งบประมาณ

จากหน่วยงานอืน่มา
สนับสนุน

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
11. กจิกรรมการก าจัดขยะ

มลูฝอย

 - เพือ่ไมใ่หเ้กดิปัญหาของ - ประชาชนบางคนขาด - มกีารฝังกลบขยะบา้ง - การควบคมุทีม่อียู่ - มกีารทิง้ขยะกันตาม - ตัง้งบประมาณโครงการ 30 กันยายน 2562
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ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่



ขยะมลูฝอย ซึง่มผีลกระทบจติส านกึ ไมจั่ดการขยะบางสว่น ไมเ่พยีงพอ สะดวก โดยน าไปเทกองอบรมการจัดการขยะนางธนพร  ผกามาศ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม ในครัวเรอืนของตน - ประชาชนในชมุชนก าจัด รวมกันไวใ้นทีส่าธารณะมลูฝอยในชมุชนบรรจลุงต าแหน่ง
 - เพือ่ไมใ่หม้ผีลตอ่สขุภาพ ขยะในครัวเรอืนดว้ยการ  - เกดิการหมักหมมสง่ขอ้บญัญัตงิบประมาณนักจัดการงานท่ัวไป
อนามัยของประชาชน เผาขยะตามบรเิวณบา้น กลิน่เหม็น รายจา่ยประจ าปี

ของตนเอง  - เกดิเป็นแหลง่ชมุนุมของ

 - จัดท า
มาตรการเพือ่ใช ้

เชือ้โรคและสัตวท์ีจ่ะในการป้องกันและ
น าโรคมาสูค่น ก าจัดปัญหาขยะมลูฝอย
 - เมือ่ฝนตกจะเกดิการ - ประชาสัมพันธข์อ้มลู
ชะเอาสิง่สกปรกในกองเกีย่วกับการจัดการ
ขยะไหลไปยังแหลง่น ้าขยะมลูฝอยอยูเ่สมอ
ใกลเ้คยีง

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
12. กจิกรรมป้องกันและ
ชว่ยเหลอืประชาชนจาก
โรคตดิตอ่

 - เพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพ - ประชาชนไมเ่ล็งเห็นความ

 - พ่นหมอกควัน
และใส่  - ตรวจสอบอัตราการ - ปัญหาโรคไขเ้ลอืดออก -สง่เสรมิ/อบรม  30 กันยายน 2562

อนามัยทีด่ ีปลอดจากโรคภัยส าคัญหลักการป้องกัน 5 ป.ทราบอะเบทเมือ่เกดิการลดลงของผูป่้วยโรคระบาดในเขตพืน้ทีป่รับเปลีย่นพฤตกิรรมของนางธนพร  ผกามาศ
ไขเ้จ็บ ระบาดของไขเ้ลอืดออกไขเ้ลอืดออกรว่มกับรพ.สต.เนือ่งจากประชาชนไม่ประชาชนใหป้ฏบิตัติามต าแหน่ง

 - ประชาสัมพันธผ์า่นสือ่ในเขตพืน้ที่ ปฏบิตัติามหลักการหลัก 5 ป. นักจัดการงานท่ัวไป

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่
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บวิบอรด์ แผน่พัน เสยีง - อยูใ่นระหวา่งด าเนนิงานป้องกัน 5 ป. เนือ่งจาก

 - จัดกจิกรรม
ประกวด

ตามสาย แตย่ังไมช่ดัเจนเทา่ทีค่วรรอให ้อสม.มาดแูลหมูบ่า้นรักษ์ความสะอาด
 - กจิกรรมหมูบ่า้นรัก เพือ่ลดปรมิาณลกูน ้ายงุลาย
สะอาด อยา่งตอ่เนือ่งสม า่เสมอ

 - ใชแ้บบสอบทานการ
ลดลงของการแพรก่ระจาย
เชือ้ในชมุชน อัตราป่วย
อัตราการตาย

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
13. กจิกรรมกจิการสภา
 - เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิาน - ไมม่เีจา้หนา้ทีรั่บผดิชอบ - จัดท าเอกสารแจกใหก้ับ - จัดเอกสารเกีย่วกับ - มเีอกสาร ระเบยีบ  - จัดหาเอกสารให ้ 30 กันยายน 2562

กจิการสภาในดา้นการ โดยตรง ท าใหก้ารจัดวาง

ทีป่ระชมุในการ
ประชมุ ระเบยีบ กฎหมาย กฎหมาย ในหอ้งประชมุครบถว้นและจัดสถานที่นายสาธติ  ตรงประสทิธิ์

ประชมุการเขา้รว่มรับฟังฯเอกสาร ระเบยีบไมเ่รยีบรอ้ยทกุครัง้ ทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิการสภาแตย่ังไมเ่พยีงพอตอ่จ านวนเพือ่จัดเก็บเกีย่วกับระเบยีบต าแหน่ง
เป็นไปตามระเบยีบและเพยีงพอตอ่ความตอ้งการ ในหอ้งประชมุสภาผูเ้ขา้รว่มประชมุ กฎหมายสภาใหเ้พยีงพอนักบรหิารงานท่ัวไป

ตอ่จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
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ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้

หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
14. กจิกรรมการท าบญัชี

ในระบบบญัชี

 -เพือ่ใหก้ารท างานในระบบ - สัญญาณอนิเตอรเ์น็ต

 - ท าการตดิตัง้
สัญญาณ

  - ท าการ
ตดิตัง้สัญญาณ - สัญญาณอนิเตอรเ์น็ต -ควรตดิตัง้สัญญาณ 30 กันยายน 2562

บญัชคีอมพวิเตอรข์องมคีวามเร็วทีต่ า่ไมเ่พยีงพออนิเตอรเ์น็ตทีด่มีี อนิเตอรเ์น็ตทีด่มีี ยังไมม่ปีระสทิธภิาพ ลา่ชา้อนิเตอรเ์น็ตทีม่คีวามเร็วสงูนายสาธติ  ตรงประสทิธิ์

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ่การใชง้านในระบบบญัชีประสทิธภิาพ ประสทิธภิาพ ไมเ่พยีงพอ ในการท างานเพยีงพอกับการท างานในต าแหน่ง
(ELAAS) ทกุสว่นราชการคอมพวิเตอรข์ององคก์ร ระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ระบบอนิเตอรเ์น็ตทัง้นักบรหิารงานท่ัวไป
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพปกครองสว่นทอ้งถิน่ ขององคก์รปกครองสว่นองคก์ร และวางระบบการ

(E-LAAS) เกดิความลา่ชา้ ทอ้งถิน่ (E-LAAS)ใชง้านใหด้กีวา่เดมิ
ในการปฏบิตังิาน ท าใหก้ารปฏบิตังิาน

เกดิความลา่ชา้

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
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ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่



หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
15. กจิกรรมดา้นงานแผนที่
ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ

 -เพือ่ใหง้านดา้นการ - การจัดท าแผนทีภ่าษีอยู่ - มกีารส ารวจผูม้หีนา้ที่ - การควบคมุทีม่อียู่ - การจัดเก็บภาษียังไม่ - ด าเนนิการจัดท าแผนที่ 30 กันยายน  2562

จัดเก็บรายไดม้ปีระสทิธภิาพในระหวา่งขัน้ตอนการกรอกช าระภาษีในทอ้งทีป่ระจ าปีเพยีงพอ สามารถลดท่ัวถงึครบถว้น เนือ่งจากภาษีใหแ้ลว้เสร็จและเป็นนางสาวอัษฎาพร  เพยีราษฏร์

ครบถว้นท่ัวถงึและเป็นธรรมขอ้มลูผูเ้สยีภาษี จงึใหไ้ม่ ความเสีย่งตามทีร่ะบไุวไ้ด ้อบต. อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนปัจจบุนั ต าแหน่ง
สามารถน ามาเป็นฐานขอ้มลู ในระดับหนึง่ การจัดท าแผนทีภ่าษี -มกีารควบคมุ ก ากับดแูลเจา้พนักงาน

การจัดเก็บภาษี  - เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานการปฏบิตังิานจากจัดเก็บรายได ้
ยังขาดความรูใ้นเรือ่งผูบ้งัคับบญัชาเบือ้งตน้เป็น
แผนทีภ่าษี ระยะ

 - จัดสง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้รับ
การอบรม

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
16. กจิกรรมดา้นงานพัสดุ
 -เพือ่ใหก้ารบรหิารพัสดุ - เจา้หนา้ทีไ่มเ่พยีงพอตอ่ -สง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้รับการ -มกีารก ากับดแูล  -มรีะเบยีบ กฎหมาย ที ่  - สรรหาบคุลากรใน 30 กันยายน  2562

ความเสีย่ง การควบคมุภายในทีม่อียู่
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วัสดคุรภัุณฑถ์กูตอ้งการปฏบิตังิาน ฝึกอบรมเพือ่ศกึษาระเบยีบ การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ออกมาใชบ้งัคับใหม่ต าแหน่งเจา้พนักงานพัสดุนายด ารงค ์ จาวสวุรรณวงษ์

ตามระเบยีบ  - เจา้หนา้ทีข่าดความรู ้กฎหมาย ในงานพัสดุทีอ่ยา่งใกลช้ดิ  -ขาดบคุลากรทีป่ฏบิตั ิทีว่า่งตามแผนอัตราก าลังต าแหน่ง
ความเขา้ใจเกีย่วกับระเบยีบ หนา้ทีต่า้นงานพัสดุ -ก ากับดแูลการปฏบิตั ิปลัด อบต.

กฎหมายทีอ่อกมาใชบ้งัคับ โดยตรง งานอยา่งใกลช้ดิรักษาราชการแทน
ใหม่  - จัดสง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้รับผูอ้ านวยการกองคลัง

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
17. กจิกรรมดา้นปรับปรงุ/ - สถานทีใ่นการจัดเก็บ - สถานทีจั่ดเก็บพัสดุ - เสนอปัญหาตอ่ทีป่ระชมุ - เอกสารทางการเงนิและ -เสนอปัญหาตอ่ทีป่ระชมุ 30 กันยายน  2562

กอ่สรา้งหอ้งจัดเก็บพัสดุไมเ่พยีงพอ และยังไมม่ีทกุประเภทมเีพยีงแหง่เดยีวคณะผูบ้รหิารและหาบญัชทีีจั่ดเก็บเพือ่รอคณะผูบ้รหิารเพือ่น าเสนอนายด ารงค ์ จาวสวุรรณวงษ์

 -เพือ่จัดเก็บพัสดปุระเภทมารตฐาน การจัดเก็บ แนวทางแกไ้ขปัญหาการตรวจมปีรมิาณเพิม่ขึน้ตอ่ทีป่ระชมุสภา อบต.ต าแหน่ง
เอกสารทางการเงนิและไมแ่ยกเป็นหมวดหมูใ่ห ้ เบือ้งตน้ โดยการจัดเก็บสถานทีจั่ดเก็บไมป่ลอดภัยในการขออนุมัตงิบประมาณปลัด อบต.

บญัชเีป็นสัดสว่นปลอดภัยชดัเจน พัสดทุีเ่ป็นเอกสารตา่งหาก - วัสด ุครภัุณฑ ์ของอบต.จัดหาสถานทีจั่ดเก็บพัสดุรักษาราชการแทน

ตอ่การสญูหายเพือ่รอ จากพัสดอุืน่อยา่งชดัเจนไมม่สีถานทีเ่พยีงพอ ผูอ้ านวยการกองคลัง

การตรวจสอบจากผูต้รวจ  -อธบิายถงึปัญหาไมป่ลอดภัยและไมเ่ป็น
และเป็นเอกสารสบืคน้ ความจ าเป็นทีป่ระชมุหมวดหมู่
ในการบรหิารงาน รว่มกับคณะผูบ้รหิารตอ่
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ทีป่ระชมุสภาเพือ่บรรจุ
ในแผนพัฒนาฯและ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี
 -ความสะดวกตอ่การ
คน้หาสิง่ของและวัสดทุีจ่ะ
น ามาใช ้

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
18. กจิกรรมดา้นการจัดซือ้ - เจา้หนา้ทีไ่มเ่พยีงพอตอ่ -ใหรั้บการฝึกการอบรม - ไดรั้บการฝึกอบรม - เจา้หนา้ทีย่ังศกึษา - ตอ้งมกีารศกึษาระเบยีบ 30 กันยายน  2562

จัดจา้งภาครัฐดว้ยระบบการปฏบิตังิาน การใชง้านในระบบ e-GPการลงระบบการจัดซือ้งระเบยีบ หนังสอืสัง่การทีเ่กีย่วขอ้งกับงานพัสดุนายด ารงค ์ จาวสวุรรณวงษ์

e-GP  - เจา้หนา้ทีข่าดความรู ้เกดิความเขา้ใจในการจัดจา้งภาครัฐดว้ยระบบทีเ่กีย่วขอ้งกับการอยูอ่ยา่งสม า่เสมอ ต าแหน่ง
 - เพือ่ใหก้ารน าระเบยีบความเขา้ใจเกีย่วกับปฏบิตังิานและสามารถe-GP ไปดว้ยความถกูตอ้งปฏบิตังิานดา้นพัสดุ - ตอ้งจัดท าคูม่อืการปลัด อบต.

พัสดฯุ มาบงัคับใชง้านกับระเบยีบ ขอ้กฎหมายตา่งๆน ามาใชใ้นการปฏบิตังิานเรยีบรอ้ย ไมเ่พยีงพอเนือ่งจากมกีารปฏบิต้งิานดา้นการพัสดุรักษาราชการแทน

งานจัดซือ้จัดจา้งไดอ้ยา่ง ไดเ้ป็นอยา่งดี เปลีย่นแปลงของ ไวอ้ยา่งเป็นล าดับขัน้ตอนผูอ้ านวยการกองคลัง

ถกูตอ้งมปีระสทิธภิาพ  - ไดด้ าเนนิการศกึษา - เจา้หนา้ทีศ่กึษาระเบยีบระเบยีบและหนังสอืสัง่การเพือ่การด าเนนิงานทีถ่กูตอ้ง
ระเบยีบงานพัสดฯุ และพัสดฯุ หนังสอืราชการบอ่ยครัง้ และเป็นระบบ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ีและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง - เจา้หนา้ทีย่ังขาด - ตอ้งเขา้อบรมเพือ่เพิม่
การแกไ้ขปรับปรงุอยูเ่สมอกอ่นการด าเนนิการจัดซือ้ความเขา้ใจในการความรูแ้ละน าความรูเ้พือ่
และเก็บขอ้ระเบยีบตา่งๆจัดจา้งใหล้ะเอยีดรอบคอบตคีวามหมายในขอ้มาเพิม่ศักยภาพของงาน
ไวอ้ยา่งเป็นหมวดหมูเ่พือ่ ระเบยีบและหนังสอืสัง่การพัสดใุหด้ยี ิง่ข ึน้
งา่ยตอ่การคน้หา  - ขาดบคุลากรทีป่ฏบิตั ิ

หนา้ทีต่า้นการจัดซือ้จัดจา้ง
โดยตรง
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ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
19. กจิกรรมดา้นยืน่ซอง
เสนอราคา
 - เพือ่ใหเ้กดิความละเอยีด - เจา้หนา้ทีไ่มเ่พยีงพอตอ่ - การด าเนนิการ  - การด าเนนิการ  - การด าเนนิการ  - เห็นควรเพิม่มาตรการ 30 กันยายน  2562

ถีถ่ว้น และป้องกัน การปฏบิตังิาน ตรวจสอบเอกสารประกอบตรวจสอบเอกสารประกอบตรวจสอบเอกสารประกอบการบรหิารการยืน่รับซองนายด ารงค ์ จาวสวุรรณวงษ์

ความผดิพลาด ในการ - เจา้หนา้ทีข่าดความรู ้การเสนอราคาทลีะรายการการเสนอราคาอาจเกดิการเสนอยังเกดิ ใหเ้ป็นระบบ ระเบยีบรัดกมุต าแหน่ง
ตรวจเอกสารประกอบความเขา้ใจเกีย่วกับอยา่งละเอยีดรอบคอบขอ้ผดิพลาด เนือ่งจากเวลาขอ้ผดิพลาด อาจท าให ้มากยิง่ข ึน้ ปลัด อบต.

การยืน่เสนอราคาของระเบยีบ ขอ้กฎหมายตา่งๆ ในการตรวจสอบมไีม่เกดิปัญหาการรอ้งเรยีน - จัดสง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้รับรักษาราชการแทน

ผูป้ระกอบการยืน่เสนอ เพยีงพอ  - ขาดบคุลากรทีป่ฏบิตั ิการอบรม ผูอ้ านวยการกองคลัง

ราคาของผูป้ระกอบการที่ หนา้ทีต่า้นการรับซอง
ยืน่ซองเสนอราคาจ านวน โดยตรง
หลายรายพรอ้มกันในเวลาที่
กระชัน้ชดิ

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
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20. กจิกรรมงานไฟฟ้า
สาธารณะ

 - เพือ่ใหพ้นักงานมคีวาม - วัสดอุปุกรณ์ยังไมม่ี -ออกค าสัง่มอบหมายงาน - การก าหนดแนวทาง  - วัสดอุปุกรณ์ไมเ่พยีงพอ -เพิม่อปุกรณ์ไฟฟ้า 30 กันยายน 2562

ปลอดภัยในการปฎบิตังิาน มาตรฐานทีเ่พยีงพอก าหนดภารงานใหผู้รั้บและควบคมุการปฏบิตั ิและไมม่รีถกระเชา้ไฟฟ้า และรถกระเชา้ไฟฟ้านายวมิาน  ฐานวเิศษ
ซอ่มแซมไฟฟ้าไดอ้ยา่งม ี - ขาดเจา้หนา้ทีรั่บผดิชอบผดิชอบอยา่งชดัเจนงานตามแนวทาปฏบิตั ิ - ไมม่จีนท.รับผดิชอบงาน -ควบคมุการปฏบิตังิานต าแหน่ง
ประสทิธภิาพและรวดเร็วโดยตรง  -ก าชบัผูป้ฏบิตังิานให ้ตามหลักเกณฑทั์ง้ในโดยตรง ผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้าผูอ้ านวยการกองชา่ง
และเพือ่ใหก้ารเก็บอปุกรณ์ ศกึษาระเบยีบขอ้บงัคับทางทฤษฎแีละปฏบิตั ิ  -ก าชบัเจา้หนา้ทีผู่ ้นายมานพ เปรง่คอนสาร

เป็นไปอยา่งเป็นระบบ  -ใหผู้ป้ฏบิตังิานไป ปฏบิตังิานใหศ้กึษา ต าแหน่ง
อบรมเพิม่ความรู ้ ระเบยีบ  หนังสอืสัง่การผูช้ว่ยชา่งโยธา

จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
 -สง่เจา้หนา้ทีท่ี่
เกีย่วขอ้งไปอบรม

ภารกจิตามกฎหมายทีจั่ดตัง้
หน่วยงานของรัฐหรอืภารกจิ การประเมนิผล ความเสีย่งที่ การปรับปรงุ หน่วยงาน
ตามแผนการด าเนนิการหรอื การควบคมุภายใน ยังมอียู่ การควบคมุภายใน ทีรั่บผดิชอบ
ภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/

วัตถปุระสงค์
21. กจิกรรมงานออกแบบ

และกอ่สรา้ง
 -เพือ่ใหก้ารควบคมุ - ขาดเจา้หนา้ทีรั่บผดิชอบ -ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ขา้รับการ -การก าหนดแนวทาง  -งานมปีรมิาณมากท าให ้ -สรรหาบคุลากรเพิม่ 30 กันยายน 2562

การกอ่สรา้งเป็นไปโดยตรง อบรมการใชส้ารสนเทศและควบคมุการปฏบิตั ิบคุลากรไมเ่พยีงพอ -ออกค าสัง่มอบหมายงาน นายวมิาน  ฐานวเิศษ
อยา่งถกูตอ้ง เกีย่วกับการออกแบบงาน ผูป้ฏบิตังิานทัง้ส ารวจงานก าหนดภารงานให ้ ต าแหน่ง

 -จัดหาอปุกรณ์ทีทั่นสมัย -ปรับปรงุแผนงาน ประมาณราคา ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน ผูอ้ านวยการกองชา่ง
เพือ่รองรับการใชง้านมอบหมายงานอยา่งชดัเจนงานเขยีนแบบและ -ก าชบัผูป้ฏบิตังิานให ้
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ดา้นการออกแบบ งานควบคมุการกอ่สรา้งศกึษาระเบยีบขอ้บงัคับ
 -ใหผู้ป้ฏบิตังิานไป
อบรมเพิม่ความรูส้ม า่เสมอ

(ลงชือ่) ผูร้ายงาน
              (นายชวูทิย ์ รอ่งแซง)

ต าแหน่ง นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดงบงั
      วันที ่ 30  เดอืนกันยายน  พ.ศ.  2561





ผูร้ายงาน
              (นายด ารงค ์ จาวสวุรรณวงษ์)

       ต าแหน่ง ปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
      วันที ่ 30  เดอืนกันยายน  พ.ศ.  2556






































