
แบบ ปค.5

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสียงท่ี การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุม ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ ภายใน
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ส านักงานปลัด 1. ไม่มีการท าลาย 1. ผู้บังบัญชาก ากับ 1. ผู้ปฏิบัติงานมี 1. ผู้ปฏิบัติงานไม่ 1. ส ารวจเอกสาร ส านักงานปลัด

กิจกรรม เอกสารเก่าและไม่มี ควบคุมการปฏิบัติ การคัดแยกเอกสาร มีการท าลายเอกสาร เก่าและแต่งต้ัง (งานธุรการ)
1. ด้านงานสารบัญ การจัดหมวดหมู่ งานตามค าส่ังแบ่ง ตามหมวดหมู่แต่ยัง เก่าและยังไม่มีการ คณะกรรมการเพ่ือท าลาย
วัตถุประสงค์ เอกสารอย่างชัดเจน งานและมอบหมาย ไม่ชัดเจนและยังไม่ จัดหมวดหมู่เอกสาร เอกสารจัดหมวดหมู่
1. เพ่ือให้ระบบการรับ-ส่งหนังสือ และท าทะเบียนเพ่ือ หน้าท่ีรับผิดชอบ ได้น าระบบสารสน- ให้ชัดเจนและท า เอกสารให้ชัดเจน ง่ายต่อ
เป็นไปถูกต้องตามระเบียบงาน สืบค้นง่าย ภายในส านักงาน เทศเข้ามาช่วยใน ทะเบียนเพ่ือสืบค้น การค้นหาและจัดท าแผน
สารบัญ มีความรวดเร็ว ในการ ปลัดอย่างเคร่งครัด การจัดเก็บเอกสาร 2. ผู้ปฏิบัติงานยัง ผังการจัดส านักงานอย่าง
รับ-ส่งหนังสือและการสืบค้น 2. ผู้บังคับบัญชา ขาดทักษะในการ ชัดเจน
หนังสือต่างๆและมีสถานท่ีจัดเก็บ ก าชับเจ้าหน้าท่ีท่ี ปฏิบัติงาน
เพ่ือป้องกันหนังสือหาย รับผิดชอบปฏิบัติ

งานให้ทันเวลาเป็น
ปัจจุบันเพ่ือไม่ให้
เกิดความเสียหาย
ในองค์กร

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563



แบบ ปค.5

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสียงท่ี การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุม ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ ภายใน
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563

ส านักงานปลัด 1. การโอนและ 1. มีการควบคุม 1. การควบคุมงบ 1. ยังมีการโอนและ 1.จัดท าแผนการใช้จ่ายงบ ส านักงานปลัด
กิจกรรม แก้ไขเปล่ียนแปลง การโอนและแก้ไข ประมาณยังไม่เป็น แก้ไขเปล่ียนแปลง ประมาณให้เป็นปัจจุบัน (งานงบประมาณ)
2. ด้านงานงบประมาณ งบประมาณโดยไม่ เปล่ียนแปลงงบ ระบบ เน่ืองจากขาด งบประมาณบ่อยคร้ัง 2. จัดท าระบบควบคุม
วัตถุประสงค์ มีการวางแผนท่ี ประมาณโดยมีการ การวางแผนการใช้ โดยไม่มีการวางแผนท่ี การโอนและแก้ไข
1. เพ่ือให้การควบคุมการใช้จ่าย แน่นอนเน่ืองจาก วางแผน จ่ายงบประมาณ แน่นอนเน่ืองจากการ เปล่ียนแปลงงบประมาณ
งบประมาณท่ีเพียงพอและ การจัดงบประมาณ 2. มีการจัดท า จึงท าให้มีการโอน จัดงบประมาณไม่ โดยมีการวางแผน
ประหยัดงบประมาณ ไม่เหมาะสม รายละเอียดโครงการ งบประมาณบ่อยคร้ัง เหมาะสม 3. หน่วยงานแต่ละ
2. เพ่ือการใช้จ่ายงบประมาณ 2. ไม่มีการจัดท า หรือมีการจัดท าเอก ท าให้การบริหารงาน 3. หน่วยงานแต่ละ กองต้องมีการ
ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ รายละเอียด สารหลักฐานและ ขาดคุณภาพ กองยังขาดการ ควบคุมงบประมาณ
3. เพ่ือต้องการให้มีการวางแผน โครงการหรือไม่มี สามารถช้ีแจงท่ีมาของ ควบคุมงบประมาณ ของตนเอง
การใช้จ่ายงบประมาณ เอกสารหลักฐาน รายการ/วงเงินงบ ของตนเองท าให้ไม่

และไม่สามารถ ประมาณ ทราบถึงงบประมาณ
ช้ีแจงท่ีมาของ ท่ีจะบริหารจัดการ
รายการ/วงเงิน
งบประมาณ



แบบ ปค.5

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสียงท่ี การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุม ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ ภายใน
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563

ส านักงานปลัด 1. ไม่มีอุปกรณ์ท่ี 1. มีการซ่อมบ ารุง 1. ยังไม่มีการแจ้ง 1. อุปกรณ์ท่ีใช้ 1. แจ้งให้มีการรายงาน ส านักงานปลัด
3. ด้านป้องกันและบรรเทา เพียงพอต่อการใช้ อุปกรณ์ท่ีช ารุดให้ รายงานอุปกรณ์ท่ี ณ ปัจจุบันยังคง ความเสียหายของ (งานป้องกันฯ)
สาธารณภัย งาน และท่ีมีอยู่ก็ สามารถพร้อมใช้งาน ขาดและต้องซ่อม ช ารุดเน่ืองจากไม่มี อุปกรณ์ท่ีต้องใช้
วัตถุประสงค์ ช ารุดเสียหา เม่ือมีเหตุฉุกเฉินและ บ ารุงรักษาเพ่ือใช้งาน การรายงานจาก เก่ียวกับงานป้องกันฯ
1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ 2. ไม่มีการฝึกอบรม แจ้งให้มีการจัดซ้ือ 2. การฝึกอบรมยัง เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 2. แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
ต่อการใช้งาน ทบทวนและให้ จัดจ้างอุปกรณ์ท่ี ไม่มีแผนฝึกอบรม 2. ขาดการประชา รับผิดของงานป้องกันฯ
2. เพ่ือให้มีการฝึกอบรมทบทวน ความรู้เก่ียวกับ จ าเป็นต้องใช้ในงาน ทบทวนความรุ้ให้แก่ สัมพันธ์การฝึกอบรม จัดท าแผนฝึกอบรม
ให้ความรุ้แต่อาสาสมัครป้องกัน งานป้องกันฯ ป้องกันฯ อาสาสมัครป้องกันฯ ให้ความรู้เก่ียวกับงาน เก่ียวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 2. ให้พนักงานได้เข้า ป้องกันฯ และบรรเทาสาธารณภัย

รับการฝึกอบรมร่วม ได้เข้าร่วมฝึกอบรม
กับภาคีเครือข่าย ทบทวนความรู้กับภาคี
เพ่ือทบทวนความรู้ เครือข่าย
เก่ียวกับงานป้องกันฯ



แบบ ปค.5

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง ความเส่ียง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสียงท่ี การปรับปรุง หน่วยงานท่ี
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุม ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ ภายใน
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563

ส านักงานปลัด 1. แหล่งท่องเท่ียว 1. มีการเสนอโครง 1.ไม่มีแผนการ 1.แหล่งท่องเท่ียวยัง 1. มีการบรรจุโครงการ ส านักงานปลัด
4. ด้านงานส่งเสริมการ เชิงธรรมชาติยังไม่ การปรับปรุงภูมิทัศน์ ท่องเท่ียวท่ีเป็นรูป ไม่ได้รับการพัฒนา เพ่ือพัฒนาแหล่งท่อง (งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ได้รับการพัฒนา แหล่งท่องเท่ียวในเขต ธรรมท่ีก าหนดเป้า เท่าท่ีควรเน่ืองจาก เท่ียวในต าบลโนนตาล ท่องเท่ียว)
วัตถุประสงค์ 2. แผนพัฒนา ต าบลโนนตาลเข้าไว้ หมายชัดเจนในการ งบประมาณไม่ ไว้ในแผนด าเนินงานของ
1. เพ่ือให้สถานท่ีท่องเท่ียวได้ แหล่งท่องเท่ียว ในแผนพัฒนาต าบล พัฒนาการท่องเท่ียว เพียงพอ อบต.โนนตาล เพ่ือเป็น
รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ประจ าต าบล 2. แจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ี มีเพียงแผนพัฒนา 2. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิด การตรวจสอบติดตาม
2. เพ่ือส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว โนนตาลยังไม่เป็น รับผิดชอบด้านการ ท้องถ่ินท่ีก าหนด ชอบงานส่งเสริมการ ของผู้บริหารว่าโครงการ
ท่ีมีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโนนตาล รูปธรรม อาจส่งผล ท่องเท่ียวจัดท าแผน เฉพาะช่ือโครงการท่ี ท่องเท่ียวยังไม่ด าเนิน ท่ีบรรจุในแผนจะด าเนิน
ให้เป็นท่ีรู้จัก ให้การพัฒนาแหล่ง พัฒนาการท่องเท่ียว จะพัฒนาแหล่งท่อง การจัดท าแผนพัฒนา การในห้วงไหน มีการ

ท่องเท่ียวล่าช้า ของต าบลโนนตาล เท่ียวไว้คร่าวๆ เท่าน้ัน แหล่งท่องเท่ียวใน เสนอโครงการปรับปรุง
เน่ืองจากไม่มีเป้า 2. ไม่มีการรวบรวม ต าบลโนนตาล ภูมิทัศน์ไปยังหน่วยงาน
หมายในการพัฒนา ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว 3. ยังไม่มีการจัดท า อ่ืนเพ่ือขอรับงบประมาณ

ท่ีมีอยู่ในต าบล สถิตินักท่องเท่ียว ในการพัฒนาแหล่งท่อง-
3. ไม่มีการจัดท าสถิติ ท่ีเข้ามาเท่ียวในพ้ืนท่ี เท่ียวต่อไป
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา 4. ยังไม่มีการจัดเก็บ 2. มีการเสนอโครงการ
เท่ียวในต าบลโนนตาล ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ



แบบ ปค.5
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หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ท่ีมีอยู่ การควบคุม ท่ีมีอยู่ การควบคุมภายใน รับผิดชอบ
ตามแผนการด าเนินการ หรือ ภายใน
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563

4. การส่งเสริมการ ในต าบลโนนตาลได้ การส่งเสริมการท่องเท่ียว
ท่องเท่ียวมีเฉพาะบาง ครบทุกจุด ไว้ในข้อบัญญัติงบ
จุดยังไม่มีการสนับ ประมาณรายจ่ายประจ าปี
สนุนในจุดย่อย 3. มีการปรับปรุงข้อมูล
5. ผู้บังคับบัญชาได้ เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว
ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีท่ี ให้เป็นปัจจุบันมากข้ึน
รับผิดชอบได้ด าเนิน 4. มีการจัดท าแผนท่ี
การจัดท าแผนการ แหล่งท่องเท่ียวภายใน
ท่องเท่ียวให้เป็น ต าบลโนนตาลเพ่ือให้
รูปธรรมมากย่ิงข้ึน ทราบจุดเช่ือมโยงเส้น

ทางการท่องเท่ียวของ
ต าบลโนนตาล
5. แจ้งให้ด าเนินการเร่ือง
แผนการท่องเท่ียวในเขต
ต าบลโนนตาลให้เป็น
รูปธรรมมากข้ึน
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กองคลัง 1. ปฏิบัติงานยังให้ 1. มีการจัดท าโครง 1. มีการให้บริการ 1. ประชาชนยังไม่มี 1. จัดท าโครงการจัดเก็บ กองคลัง
กิจกรรม ความรู้ความเข้าใจ การจัดเก็บภาษี จัดเก็บภาษีนอก ความรู้ความเข้าใจ ภาษีเคล่ือนท่ี (งานพัฒนาและ
1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กับประชาชนบาง เคล่ือนท่ี สถานท่ีเพ่ือเป็นการ เพ่ือเพียงพอในการ 2. ท าการปรับปรุงแผนท่ี จัดเก็บรายได้)
วัตถุประสงค์ ส่วนท่ีมีการช าระ 2. มีการจัดท าการ บริการประชาชนใน ช าระภาษี ภาษีและทะเบียนทรัพย์
1.1 เพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้ ภาษียังไม่ครอบคลุม ปรับปรุงแผนท่ีภาษี การช าระภาษีและยัง 2. ระบบแผนท่ีภาษี สินให้เป็นปัจจุบัน
ความเข้าใจในการช าระภาษีท่ี 2. ผู้ปฏิบัติงานด้าน และทะเบียนทรัพย์ เป็นการให้ค าแนะน า ยังไม่เป็นปัจจุบันยัง
ถูกต้อง แผนท่ีภาษียังลง สินให้เป็นปัจจุบัน ความรู้ความเข้าใจใน ต้องพัฒนาระบบ
1.2 เพ่ือให้งานแผนท่ีภาษีมีความ ระบบแผนท่ีภาษีไม่ เร่ืองภาษีต่างๆในส่วน ต่อไป
ครอบคลุมและครบถ้วนตาม เป็นปัจจุบัน ของงานแผนท่ีภาษี 3. ไม่มีพนักงาน
ระบบท่ีเป็นปัจจุบัน แต่ยังต้องมีการ ต าแหน่ง เจ้าพนักงาน

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น จัดเก็บรายได้
ปัจจุบัน

2 งานการเงินและบัญชี 1. เจ้าหน้าท่ี 1. การประสานงาน 1. ยังไม่มีการติดตาม 1. ระบบและระเบียบ 1. ส่งบุคลากรเข้ารับ กองคลัง
วัตถุประสงค์ หน่วยงานผู้เบิกมี ผ่านกลุ่ม Line เพ่ือ อย่างสม่ าเสมอ E-LAAS มีการ การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา (งานการเงิน
เพ่ือการปฏิบัติงานในระบบัญชี ความรู้ไม่เพียงพอ แบ่งปันความรู้ เปล่ียนแปลง ทักษะอย่างต่อเน่ือง และบัญชี)
คอมพิวเตอร์ฯ(E-LAAS) ถูกต้อง ในการจัดท าฎีกา สอบถามปัญหากรณี 2. ศึกษาจากเว็บไซต์ของ
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เป็นปัจจุบัน ผ่านระบบ (E-LAAS) เกิดข้อสงสัยในการ กรมส่งเสริมการปกครอง
2. มีการปรับปรุง ปฏิบัติงาน ท้องถ่ิน
ระบบฯ(E-LAAS) http://km.laas.go.th/

อยู่เร่ือยๆ laaskm32020
เพ่ือศึกษาการเปล่ียน
แปลงเมนูต่างๆบนระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ฯ
(E-LAAS)

3. งานทะเบียนทรัพย์สิน 1. ไม่มีเจ้าหน้าท่ี 1. มีการแต่งต้ังให้ 1.ยังต้องมีการติดตาม 1. ยังไม่มีเจ้าหน้าท่ี 1. ขอใช้บัญชีผู้สอบ กองคลัง
และพัสดุ พัสดุท่ีเป็นพนักงาน พนักงานจ้างตาม การของใช้บัญชีจาก พัสดุท่ีเป็นพนักงาน แข่งขันจากกรมส่งเสริม (งานทะเบียน
วัตถุประสงค์ ส่วนต าบลโดยตรง ภารกิจเป็นเจ้าหน้าท่ี กรมส่งเสริมการ ส่วนต าบล การปกครองท้องถ่ิน/ ทรัพย์สินและ
เพ่ือให้การด าเนินงานด้าน เม่ือเทียบกับปริมาณ พัสดุ ปกครองท้องถ่ิน 2. กฎหมาย ระเบียบ รับโอนย้าย พัสดุ)
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานท่ีมีเป็นจ านวน 2. ส่งบุคลากรเข้ารับ 2. ยังต้องมีการพัฒนา หนังสือส่ังการมีการ 2. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มาก การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม ทรัพยากรบุคคลอย่าง เปล่ียนแปลงบ่อย อบรมในหลักสูตรท่ีมีการ
หนังสือส่ังการ 2. กฎหมาย ขีดความสามารถใน ต่อเน่ือง เก่ียวกับงานในหน้าท่ี

ระเบียบ หนังสือ การปฏิบัติงานเพ่ือ

http://km.laas.go.th/
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ส่ังการมีการ ให้ทันต่อการเปล่ียน
เปล่ียนแปลงบ่อย แปลงของกฎหมาย

ระเบียบหนังสือส่ังการ
กองช่าง 1. การเขียนแบบ 1. มีการส่งบุคลากร 1. การเขียนแบบการ 1. การขออนุญา 1. ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ กองช่าง

กิจกรรม ก่อสร้างเป็นภารกิจ เข้ารับการฝึกอบรม ก่อสร้างเป็นองค์ ก่อสร้างอาคาร การ ศึกษาระเบียบกฎหมาย
1. ด้านออกแบบและควบคุม ส าคัญท่ีต้องด าเนิน เพ่ือให้ทราบระเบียบ ประกอบท่ีส าคัญต่อ บังคับใช้กฎหมายฯ ใหม่ๆ การส่ังการจาก
อาคาร ควบคู่ไปกับการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การด าเนินโครงการ ประชาชนยังไม่เข้าใจ หน่วยงานต่างๆ โดยใช้
วัตถุประสงค์ ประมาณการราคา ในปัจจุบัน และการประมาณราคา ไม่ยอมรับ ไม่ปฏิบัติ สารสนเทศ
1.1 เพ่ือให้การเขียนแบบการ ก่อสร้างเป็นส่ิง 2.มีการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงในปัจจุบันมีความ ตาม บางคร้ังผู้มาติด 2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีท่ี
ก่อสร้างท่ีเป็นภารกิจส าคัญ ส าคัญท่ีต้องด าเนิน รับโอนย้าย บรรจุ ล่าช้าและมีความผิด ต่องานรู้กฎหมายแต่ เก่ียวข้องเข้ารับการ
ด าเนินการควบคู่ไปกับประมาณ การอย่างถูกต้อง แต่งต้ัง ต าแหน่ง พลาดบางส่วนเน่ือง ไม่ปฏิบัติตาม ฝึกอบรม
ราคาก่อสร้างด าเนินการอย่าง รวดเร็วและมี นายช่างโยธา จากเจ้าหน้าท่ีไม่ 2. การเขียนแบบการ 3. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า
รวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ แต่ใน เพียงพอ ก่อสร้างเป็นภารกิจ รับการฝึกอบรม
1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีเวลา ปัจจุบันการด าเนิน 2. ผู้มาขออนุญาต ส าคัญท่ีต้องด าเนิน 4. ประชาสัมพันธ์ให้
ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ความรู้ การดังกล่าวล่าช้า ก่อสร้างอาคาร ไม่เข้า การควบคู่ไปกับการ ประชาชนได้รับทราบข้อ
ในปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับการ และเกิดข้อผิดพลาด ใจกฎหมาย ไม่ยอมรับ ประมาณการราคา กฎหมาย ระเบียบต่างๆ
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ปฏิบัติงาน อันเน่ืองมาจากการ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ก่อสร้าง แต่ยังล่าช้า ในการขออนุญาตก่อสร้าง
ขาดบุคลากรในการ ระเบียบท่ีมีอยู่ เน่ืองจากมีเจ้าหน้าท่ี อาคาร ข้ันตอนในการขอ
ปฏิบัติงาน 3.ท่ีดินไม่มีเอกสาร ไม่เพียงพอ อนุญาตและมีการประชา-
2.เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ สิทธ์ิหากเจ้าหน้าท่ี สัมพันธ์เก่ียวกับท่ีดินท่ี
งานไม่มีเวลาศึกษา ออกใบอนุญาตให้ ไม่มีเอกสารสิทธ์ิ
ระเบียบ กฎหมาย ด าเนินการจะเกิดการ
ความรู้ในปัจจุบัน ผิดตามกฎหมาย

กองช่าง 1.  เจ้าหน้าท่ีผู้ 1. มีการส่งบุคลากร 1. ผู้ปฏิบัติงานการ 1. ผู้ปฏิบัติงานควบ 1. รับโอน บรรจุแต่งต้ัง กองช่าง
กิจกรรม ปฏิบัติงานการ เข้ารับการฝึกอบรม ควบคุมงานและ คุมงานและส ารวจงาน เจ้าหน้าท่ี
2. กิจกรรมงานก่อสร้างและ ควบคุมงานและ 2.มีการประชาสัมพันธ์ ส ารวจงานโครงการ โครงการก่อสร้างไม่ 2. ท าการประชาสัมพันธ์
ซ่อมบ ารุง ส ารวจงานโครงการ รับโอนย้าย บรรจุ ได้น าความรู้จากการ เพียงพอ ให้ประชาชนได้รับทราบ
วัตถุประสงค์ ก่อสร้างไม่เพียงพอ แต่งต้ัง ต าแหน่ง ฝึกอบรมมาปรับปรุง 2. ประชาชนไม่เข้าใจ ข้ันตอนการด าเนิน
2.1 เพ่ือให้งานก่อสร้างและซ่อม ท าให้งานล่าช้าและ นายช่างโยธา งานแต่ยังไม่เพียงพอ ระเบียบ กฎหมายของ งานโครงการก่อสร้างและ
บ ารุงมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท าให้เกิดข้อผิด เน่ืองจากขาดบุคลากร การควบคุมงาน การ ควบคุมงาน-ด าเนินการ
2.2 เพ่ือให้การควบคุมงานท่ีเกิด พลาดได้ง่าย ก่อสร้างของส่วน จัดหาคู่สัญญาโครงการ
จากภัยธรรมชาติมีการควบคุมท่ี 2. ประชาชนไม่เข้า ราชการ ก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง
ดีย่ิงข้ึนต่อผู้ท่ีเก่ียวข้อง ใจในโครงการก่อ 3. การเกิดวาตภัย
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สร้าง การควบคุม อุทกภัยท่ีไม่สามารถ
งานอาจท าให้เกิด ควบคุมงานจ้างใน
การด าเนินการ ฤดูน้ าหลาก ท าให้การ
ก่อสร้างผิดพลาด ควบคุมงานจ้างเป็นไป
สถานท่ีและแบบ อย่างล่าช้า ส่งผลต่อ
โครงการก่อสร้าง การก่อสร้างท าให้งาน
3. การเกิดภัยธรรม ไม่แล้วเสร็จตาม
ชาติ อุทุกภัย วาตภัย ก าหนดสัญญาจ้าง
ท าให้การควบคุม
งานยากล าบาก 
อาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในการด าเนิน
โครงการ

กองการศึกษา ศาสนาและ 1. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับ 1. ส่งบุคลากรเข้ารับ 1. บุคลากรท่ีเข้ารับ 1. บุคลากรยังขาด 1. ก าชับและติดตามการ กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรม ผิดชอบงานด้านงาน การฝึกอบรม การฝึกอบรมน าความ ความช านาญในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร
1. การพัฒนาการบริหารงาน บุคคลครูฯยังขาด รู้มาใช้ในการปฏิบัติ ปฏิบัติงานตาม ให้ติดตามข่าวสาร
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ด้านการศึกษา ศาสนาและ ความรู้และประสบ- งานได้ในระดับหน่ึง ระเบียบและหนังสือ ระเบียบและหนังสือ
วัฒนธรรม การณ์ในการท างาน เน่ืองจากระเบียบ ส่ังการ ส่ังการอย่างต่อเน่ือง
วัตถุประสงค์ 2. ครูและบุคลากร และหนังสือส่ังการมี 2.บุคลากรทางการ 2. แจ้งแนวทางการ
1. เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ ทางการศึกษาขาด การเปล่ียนแปลงบ้าง ศึกษายังขาดแนวคิด ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
และประสบการณ์ในการท างาน แนวคิดใหม่ๆ ใน ปฏิบัติงานในบางคร้ัง ใหม่ๆในการจัดการ ความรับผิดชอบให้
เพ่ิมมากข้ึน การจัดการศึกษา 2. บุคลากรน าความรู้ ศึกษาระดับปฐมวัย บุคลกรทราบ

ระดับปฐมวัย มาใช้ในการจัดการ
ศึกษาเป็นระบบข้ึน

กองการศึกษา ศาสนาและ 1. ในการด าเนิน 1. ก าชับเจ้าหน้าท่ี 1. ในการด าเนิน 1. เจ้าหน้าท่ีท่ีรับ 1. ผู้บังคับบัญชาก ากับ กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรม งานเก่ียวกับ ท่ีรับผิดชอบงานทุก โครงการเก่ียวกับ ผิดชอบงานด้าน ดูแลและติดตามการ
2. การติดต่อประสานงาน ประเพณีต่างๆ ฝ่ายให้มีการประสาน วัฒนธรรมประเพณี เอกสารยังไม่มี ด าเนินงานการประสาน
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วัตถุประสงค์ จัดเก็บเอกสาร งานกับชาวบ้านเพ่ือ มีการแจ้งก าชับ ประสบการณ์ในการ งานด้านเอกสารประกอบ
1 การติดต่อประสานงานในการ ประกอบโครงการ ติดตามรวบรวม เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ท างานกับชุมชนจึงท า โครงการอย่างใกล้ชิด
ด าเนินโครงการเก่ียวกับงาน ค่อนข้างยาก เอกสารต่างๆอย่าง งานเอกสารให้ติดตาม ให้การติดต่อประสาน 2. มีการประชุม ช้ีแจง
ประเพณี เพ่ือให้ได้เอกสาร ใกล้ชิดกับผู้น าชุมชน รวบรวมเอกสารต่างๆ งานค่อนข้างยาก รายละเอียดโครงการและ
ครบถ้วน 2. ประชาสัมพันธ์ จากผู้น าชุมชนอย่าง 2.มีการประชาสัมพันธ์ มอบหมายหน้าท่ีความ

รายละเอียดโครงการ ใกล้ชิด รายละเอียดโครงการ รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ไปยังผู้น าชุมชนว่า 2. มีการประชาสัมพัน ต่างๆ น้อย ท าให้ ให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละคน
ต้องจัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดโครงการ ผู้น าชุมชนไม่ทราบว่า
อะไรบ้าง เพ่ือให้ง่าย ให้ผู้น าชุมชนทราบ ต้องเตรียมเอกสาร
ต่อการรวบรวม เพ่ือเตรียมเอกสาร ไรบ้าง เม่ือถึงเวลา
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องให้พร้อม เบิกจ่ายจะท าให้เกิด

เพ่ือการเบิกจ่ายท่ี ความล่าช้า
รวดเร็วและทันเวลา

(ลงชื่อ) ..............................................................
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ)์
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(ลงชื่อ) ..............................................................
(นายสุภวิทย์ พรรณวงศ)์

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล
วันที่.....................................................


