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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สําคัญของ
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สํานักงานปลัด 
  ดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหการชวยเหลือ และ
สงเคราะหผูประสบสาธารณภัย
ในตําบลมีความรวดเร็วเปนไป
ตามข้ันตอนของระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดและเกิด
ประโยชนสงูสุดในการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
 

-  ฤดูฝนในชวงแรกจะมีแค
ลมกรรโชกแรง ทําใหอาคาร
บานเรือนของราษฎรไดรับ
ความเสียหาย 
- ประสิทธิภาพของงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยยังตองไดรับการพฒันา
ขีดศักยภาพ ทั้งดานอุปกรณ
เคร่ืองมือ เจาหนาที่ รวมถึง
ความอํานวยการสั่งการและ
ประสานงาน  ยงัตองจัดหา
อุปกรณเพิ่มเติมใหสะดวก
ตอการอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชน 
 

-  จัดทําคําสั่งแตงตัง้
เจาหนาที่ของปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการ
โดยเรงดวนและคําสัง่อยู
เวรสํานักงาน ทั้งกลางวนั
และกลางคืน เพื่อเตรียม
ความพรอมในการ
ชวยเหลือประชาชนได
ทันทวงท ี
-  ไดจัดอบรมใหแก
เจาหนาที่เพื่อเพิ่มความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
ราชการทุกป และจัดหา
วัสดุอุปกรณที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานใหเพียงพอ
และทันตอการแกไข
ปญหาความเดือดรอน 

-  มีการจัดทําแผนการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

-  ฤดูฝนในชวงแรกจะมีลม
กรรโชกแรง  ทําใหอาคาร
บานเรือนของราษฎรไดรับ
ความเสียหาย 
-  บุคลากรและเคร่ืองมือใน
การใหความชวยเหลือมีไม
เพียงพอ 

 

-  ในชวงฤดูฝนที่มีลม
พายุลมกรรโชกแรง 
จัดทําคําสั่งแตงตัง้
เจาหนาที่ของงาน
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการโดย
เรงดวน  และคําสั่งอยู
เวรสํานักงาน ทั้ง
กลางวันและกลางคืน
เพื่อเตรียมความพรอม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนไดทนัทวงท ี
- ตรวจเช็คเคร่ืองมือ
อุปกรณที่ใชสําหรับใน
การชวยเหลือในชวงเกิด
เหตุใหทันเวลาและจัด
ฝกอบรมบุคลากรในการ
ชวยเหลืองานดาน
ปองกันและบรรเทา
สาธาณภัย 

สํานักปลัด 
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-  การลดปญหาภาวะโลกรอน 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหพื้นที่ตําบลพลับพลามี
สภาพแวดลอมที่ดี อากาศ
บริสุทธิ์เกิดผลดีตอสุขภาพของ
คนในตําบล 
 

๑. มีการปลูกตนไมแตยงัไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่/เสนทาง
ภายในตําบลพลับพลา และ
บางพืน้ที่ทีป่ลูกตนไมแหง
ตายเปนบางสวน 
๒. เจาหนาที่ยังใหความ
รวมมือไมเต็ม ๑๐๐% ใน
การรวมลดการใชพลังงาน 
เชน การเปด – ปดแอร
ระหวางพักเที่ยงหรือกอน
เลิกงาน ๓๐ นาท ี, การใช
น้ํามัน เปนตน 
 

๑. รณรงคปลูกตนไมตาม
โครงการปลูกตนไมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลก
รอนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ 
๒. จัดทําโครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน 
๓. มีมาตรการลดใช
พลังงานในสํานักงาน 
 

๑.สอบถามความคิดเห็น
จากประชาชน 
๒. ประเมินผลจาก
คาใชจายดานการใช
พลังงานเปรียบเทียบกับป
ที่ผานมา 
 

๑. มีการปลูกตนไมแตยงัไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่/เสนทาง
ภายในตําบลพลับพลา และ
บางพืน้ที่ทีป่ลูกตนไมแหงตาย
เปนบางสวน 
๒. เจาหนาที่ยังใหความ
รวมมือไมเต็ม ๑๐๐% ในการ
รวมลดการใชพลังงาน เชน 
การเปด – ปดแอรระหวางพัก
เที่ยงหรือกอนเลิกงาน ๓๐ 
นาท ี, การใชน้ํามนั เปนตน 

 

๑. ออกสํารวจพ้ืนท่ีวาง
เปลาท่ีควรจะปลูกตนไม
ใหรมรื่นและท่ัวถึงเพ่ือลด
ภาวะโลกรอน 

๒. สรางความตะหนักให
ความรูแกพนักงาน
เก่ียวกับการประหยดั
พลังงานไฟฟา เชน  การ
เปด – ปดแอร การเปด – 
ปดไฟฟา ระหวางพัก
กลางวันหรือกอนเลิกงาน 
๓๐ นาที 

๓. การออกประชาชาคม
ใหความรูแกชาวบาน
เก่ียวกับการคดัแยกขยะ 
เพ่ือลดมลพิษและภาวะ
โลกรอน 

สํานักปลัด 
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กองคลัง 
กิจกรรมดานการจัดเก็บ
รายได 
วัตถุประสงค 
   เพ่ือใหการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามแผนการจัดเก็บท่ี
วางไว  สามารถจัดเก็บได
ถูกตองครบถวน และนําเงิน
รายไดท่ีจัดเก็บสงลงบัญชี
ครบถวน  จัดเก็บรายได
เพ่ิมข้ึน ตามเปาหมาย  ตาม
นโยบายของนายก  อบต. 
 

การจัดเก็บภาษียังไมบรรลุ
เปาหมาย  ยังคงมลีูกหนี้คาง
ชําระภาษีจํานวนหลายราย 

และเนื่องจากเปนระเบียบ
ภาษีการจัดเก็บรายไดตัว
ใหมจึงทําใหเกิดความ
ลาชา 

- ออกคําสั่งแบงความ
รับผิดชอบ  ในการ
จัดเก็บภาษีไวอยาง
ชัดเจน  เพ่ืองายตอการ
จัดเก็บและตรวจสอบ  
- มีการจัดทําหนังสือแจง
เตือนใหลูกหนี้มาทําการ
ชําระภาษี 
- มีการจัดทําหนังสือแจง
เตือนสงถึงลูกหนี้ภาษีทุก
รายกอนถึงระยะเวลา
ชําระภาษี 
 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
ดําเนินการตรวจสอบใน
ระบบฐานขอมูลผูชําระ
ภาษีในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร และทําการ
ออกประเมินภาษีทุก
หมูบานทุกครัวเรือน 

 

ยังมีลูกหนี้คางชําระภาษีบาํรุง
ทองที่ที่ยังจัดเก็บไมครบถวน
ทุกรายเนื่องจากเปนการ
สํารวจภาษตีามระเบียบการ
จัดเก็บภาษีตัวใหม  
 

เจาหนาท่ีมีการออก
หนังสือติดตามทวงถาม
ใหมาชําระภาษี และได
ออกไปบานของลูกหนี้
บางรายท่ีสามารถไปได 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได 
ผูอํานวยการกอง
คลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ปค. ๕ 
ช่ือหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐวัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงที่ยังมีอยู 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กองชาง 
  กิจกรรมดานการออกแบบ
และงานกอสราง 
วัตถุประสงค 
-  เพื่อใหการสํารวจออกแบบ  
การเขียนแบบการคํานวณ
ประมาณราคา โครงการ
กอสรางตาง ๆ ของกองชาง 
การใหบริการ  การบํารุง
ซอมแซม  การตรวจสอบรักษา
ทรัพยสินของรัฐ  ใหถูกตอง
ปฏิบัติเปนไปตามระเบยีบ
กฎหมายขอบังคับ  มติ  ครม. 
และหนังสือสัง่การ 

-  จากปญหาและอุปสรรค
ของการปฏิบัติงาน ของงาน
สํารวจออกแบบ  งาน
ประมาณราคา  งานควบคุม
การกอสราง งานเก่ียวกับ
กฎหมายควบคุมอาคารและ
งานบริหารงานทั่วไป 
-  ผูขออนุญาตไมทราบ
ระเบียบ หลักเกณฑและ
วิธีการขออนุญาต 
-  ผูขออนุญาตไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ  พรบ.ควบคุม
อาคาร 
 

-  งานดานการออกแบบ
และงานกอสรางไดมีการ
คนควาหาขอมูลขาวสารได
เปนปจจบุัน 
-  ใหความรู  ความเขาใจ
ในเนื้องานมากยิ่งข้ึน 
 

 

-  บันทึกรายงานผลการ
ดําเนินงานโดยนําแบบ
รายงานนาํมาเปน
เคร่ืองมือการติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน เพื่อสอบทานการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  
มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูอํานวยการ
กองชาง  ตามกําหนด
เพื่อใหผูอํานวยการกอง
ชางนําเสนอคณะผูบริหาร
ตอไป 
 

-  จากปญหาและอุปสรรค
ของการปฏิบัติงาน ของ
งานสํารวจออกแบบ  งาน
ประมาณราคา  งาน
ควบคุมการกอสราง งาน
เก่ียวกับกฎหมายควบคุม
อาคารและงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-  ผูขออนุญาตไมทราบ
ระเบียบ หลักเกณฑและ
วิธีการขออนุญาต 
-  ผูขออนุญาตไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ  พรบ.
ควบคุมอาคาร 
 

-  ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมให
เกิดความเขาใจในระเบียบ
กฎหมายขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
-  จัดทําคูมือแผนพับแจกให
ประชาชนท่ีมาติดตอ 

-  จัดใหมีการประชาสัมพันธ
อยางตอเน่ือง 

-  สงเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายงานอบรมเพ่ิม
ความรู ความเขาใจ  ทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

-  จัดใหมีการประชุมเพ่ือ
ซักซอมความเขาใจใหตรงกัน 

ผูอํานวยการกองชาง 
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หนวยงานของรัฐวัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงที่ยังมีอยู 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กองศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กิจกรรม ดานการเบิกจายเงิน
ของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 
๑.  เพื่อใหการรับเงินจายเงิน  
การจัดทําฎีกาเบิกจายเงินตาม
งบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ การบนัทึกบญัชี 
การเก็บรักษาเงิน เปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎระเบียบ และ
ขอบังคับ 
๒.  เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่
 

-  ระเบียบหลักเกณฑการแตงตัง้
หัวหนาสถานศึกษา กรณี ศพด.ให
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาแตงตัง้
พนักงาน/ขาราชการสวนทองถ่ิน
ในสํานัก/กอง/สวน/ฝาย/งาน
การศึกษาเปนหัวหนาสถานศึกษา 
เปนหัวหนาหนวยงานคลัง เปน
หัวหนาพัสดุ ทาํใหเกิดความเสี่ยง 
ในการสั่งซื้อหรือจาง และการ
อนุมัติ จายเงินรายไดสถานศึกษา
เปนคน ๆ เดียวกัน แตหัวหนา
สถานศึกษายังไมมีความรูหรือ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบการเบิก
จายเงินยัดขาดประสบการณใน
การทํางาน 

ตองใหมีการศึกษา
ระเบียบการเบิกจายให
ละเอียดมากกวานี้ 
และจัดหาบคุลากร
ชวยทําเก่ียวกับการ
เบิกจายหรืองานพัสดุ
เพื่อใหการเบิกจาย
ถูกตองตามระเบียบที่
กําหนดและ
ทําการศึกษาและเขา
รับการอบรมเก่ียวกับ
ระเบียบการเบิกจาย 

- ตองมีการศึกษา
ระเบียบการเบิกจาย
ของสถานศึกษา
อยางเครงครัดเพื่อให
เปนไปตามระเบยีบที่
กําหนดไว 
- มีคําสั่งแตง
เจาหนาที่ผูรับ
ผูรับผิดชอบกับการ
เบิกจายโดยตรงแต
เจาหนาที่ยังไมมี
ประสบการณ
เทาที่ควร 

-  ระเบียบหลักเกณฑการ
แตงตั้งหัวหนาสถานศึกษา 
กรณี ศพด.ใหผูบริหาร
ทองถ่ินพิจารณาแตงตั้ง
พนักงาน/ขาราชการสวน
ทองถ่ินในสํานัก/กอง/สวน/
ฝาย/งานการศึกษาเปน
หัวหนาสถานศึกษา เปน
หัวหนาหนวยงานคลัง เปน
หัวหนาพัสดุ ทาํใหเกิดความ
เสี่ยง ในการสั่งซื้อหรือจาง 
และการอนุมัติ จายเงิน
รายไดสถานศึกษาเปนคน ๆ 
เดียวกัน แตหัวหนา
สถานศึกษายังไมมีความรู
หรือเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
การเบิกจายเงินยัดขาด
ประสบการณในการทาํงาน 
 

-  ตองใหมีการศึกษาระเบียบ
การเบิกจายใหละเอียด
มากกวานี้ และจัดหาบุคลากร
ชวยทําเก่ียวกับการเบิกจาย
หรืองานพัสดุเพื่อใหการ
เบิกจายถูกตองตามระเบียบที่
กําหนด 
-  จัดหาบุคลากรมาชวย
ทํางานเก่ียวกับการเบิกจาย
หรืองานพัสดุเพื่อใหการ
เบิกจายถูกตองตามระเบียบ 
-  ใหทาง อบต. ชวยชี้แนะ
วิธีการเบิกจายเงินของ
สถานศึกษาใหถูกตองตาม
ระเบียบที่กําหนด  
-  จัดสงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับการเงินการเบิกจาย
เขารับการอบรมเก่ียวกับ
ระเบียบการเบิกจาย 

ผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
ครู ระดับ คศ.๑ 
 

 
 
 



แบบ  ปค. ๕ 
ช่ือหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐวัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงที่ยังมีอยู 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กิจกรรม ดานพัสดุการจัดซื้อ
จัดจาง 
วัตถุประสงค 
๑.  เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
เปนไปตามระเบยีบของพัสดุ 
และการเบิกจายเงนิใหถูกตอง 
 
 

-  ผูรับผิดชอบโครงการเปน
เจาหนาท่ีพัสดุ และดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ตดิตอรานคาและ
ตอรองราคาเองท้ังหมดซึ่งอาจเกิด
การทุจริตได 
-  พัสดุกลางของ อบต. ไมอบรม
ใหความรูดานการจดัซื้อจัดจางให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
-  เจาหนาท่ีพัสดุของกอง
สวัสดิการขาดประสบการณยัง
ไมไดผานการอบรมไมมีความเรื่อง
เก่ียวกับระเบียบของพัสดุ จึงอาจ
ทําใหเกิดขอผิดพลาดได 
-  เจาหนาท่ีพัสดุของกองมีภารกิจ
งานในหนาท่ีเปนจํานวนมากอาจ
ทําใหงานดานพัสดุเกิดความ
ผิดพลาดทําใหทางราชการเกิด
ความเสยีหายได 

- เจาหนาท่ีพัสดุของกอง
การศึกษา ฯควรไดรับการ
อบรมหรือศึกษาระเบียบ
ของพัสดุจากพัสดุกลาง
ของ อบต.  
- พัสดุกลาง ของ อบต. 
ควรจัดอบรมใหความรูแก
พัสดุของแตละกองให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือความถูกตองและงาน
ออกมามีประสิทธิภาพมา
ยิ่งข้ึน 

 

-  ควรสงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานพัสดุเขา
รับการอบรมเก่ียวกับ
ระเบียบของพัสดุ  การ
จัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการ
จัดทําพัสดุ การเบิกจาย
ถูกตองตามระเบียบ
ไมใหเกิดขอผิดพลาดได 
-  พัสดุกลางควรจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน/
แบบฟรอมในการจัดซื้อ
จัดจางใหแตละกอง 

-  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
พัสดุ ยังไมมีความรูเก่ียวกับ
การจัดทํา แลวยงัเปน
เจาของโครงการ ทําการ
จัดซื้อจัดจางเอง อาจเกิด
ความผิดพลาดความเสียหาย
ได 
-  เจาหนาท่ีพัสดุของกองมี
ภารกิจงานในหนาท่ีเปน
จํานวนมากอาจทําใหงานดาน
พัสดุเกิดความผิดพลาดทําให
ทางราชการเกิดความเสยีหาย
ได 

- ควรสงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานพัสดุไป
อบรมเก่ียวกับระเบียบของ
พัสดุ  
-  ควรใหพัสดุของ อบต.
จัดการประชุมเพิ่มความรู
ใหกลับพัสดุกลางของแต
ละกอง 
-  จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานดานพสัดุในแต
ละกองปฏิบัตงิานไปใน
ทิศทางเดียวกันและงาย
ตอการตรวจสอบ 

ผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ 
 

 
 
 
 
 



แบบ  ปค. ๕ 
ช่ือหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐวัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงที่ยังมีอยู 

 
 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม 
กิจกรรม ดานพัสดุการจัดซื้อ
จัดจาง 
วัตถุประสงค 
๑.  เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง
เปนไปตามระเบยีบของพัสดุ 
และการเบิกจายเงนิใหถูกตอง 
 

-  ผูรับผิดชอบโครงการเปน
เจาหนาท่ีพัสดุ และดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ตดิตอรานคาและ
ตอรองราคาเองท้ังหมดซึ่งอาจเกิด
การทุจริตได 
-  พัสดุกลางของ อบต. ไมอบรม
ใหความรูดานการจดัซื้อจัดจางให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
-  เจาหนาท่ีพัสดุของกอง
สวัสดิการขาดประสบการณยัง
ไมไดผานการอบรมไมมีความเรื่อง
เก่ียวกับระเบียบของพัสดุ จึงอาจ
ทําใหเกิดขอผิดพลาดได 
-  เจาหนาท่ีพัสดุของกองมีภารกิจ
งานในหนาท่ีเปนจํานวนมากอาจ
ทําใหงานดานพัสดุเกิดความ
ผิดพลาดทําใหทางราชการเกิด
ความเสยีหายได 

- เจาหนาท่ีพัสดุของกอง
สวัสดิการควรไดรับการอบรม
หรือศึกษาระเบียบของพัสดุ
จากพัสดุกลางของ อบต.  
- พัสดุกลาง ของ อบต. ควร
จัดอบรมใหความรูแกพัสดุของ
แตละกองใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือความถูกตองและ
งานออกมามปีระสิทธิภาพมา
ยิ่งข้ึน 
- สงเจาหนาเขารับการ
อบรมเก่ียวกับระเบียบของ
พัสด ุ

-  ควรสงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานพัสดุเขา
รับการอบรมเก่ียวกับ
ระเบียบของพัสดุ  การ
จัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการ
จัดทําพัสดุ การเบิกจาย
ถูกตองตามระเบียบ
ไมใหเกิดขอผิดพลาดได 
-  พัสดุกลางควรจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงาน/
แบบฟรอมในการจัดซื้อ
จัดจางใหแตละกอง 

-  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงาน
พัสดุ ยังไมมีความรูเก่ียวกับ
การจัดทํา แลวยงัเปน
เจาของโครงการ ทําการ
จัดซื้อจัดจางเอง อาจเกิด
ความผิดพลาดความเสียหาย
ได 

 

- ควรสงเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานพัสดุไป
อบรมเก่ียวกับระเบียบของ
พัสดุ  
-  ควรใหพัสดุของ อบต.
จัดการประชุมเพิ่มความรู
ใหกลับพัสดุกลางของแต
ละกอง 
-  จัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานดานพสัดุในแต
ละกองปฏิบัตงิานไปใน
ทิศทางเดียวกันและงาย
ตอการตรวจสอบ 

ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสงัคม 
นักพัฒนาชุมชน 
 

                                             

                                                (ลงช่ือ)      สมบูรณ    แขดอน       ผูรายงาน 
                                                (นายสมบูรณ    แขดอน)     

                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
                                                     วันท่ี  ๒๖   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๓        


