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ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

สํานักปลัด 

1.กิจกรรมการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

วัตถปุระสงค 

-เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพ

ติดในเขตพื้นที่ตําบลโปงน้ํารอน 

ตลอดจนดําเนินการสรางอาชีพสําหรับที่

หายจากการติดยา 

2.เพื่อสนองนโยบายของอําเภอ จังหวัด 

และกรมฯ 

จุดออน/ความเสี่ยง 

-จํานวนผู เสพยาเสพติดเพื่อจํานวน

มากข้ึนและผูท่ีไดรับการบําบัดแลวยัง

หันกลับมาเสพอกี 

สาเหตุ 

-สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา ประชาชนมี

ฐานะยากจน ไมมีงานทํา 

1 มี.ค. 54 1.เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับโทษ 

หรือภยันตรายจากยาเสพติดมากขึ้น เชน วิทยุ

ชุมชน  

2.จัดทําแผนงานโครงการแกไขปญหายาเสพ

ติด เชน  

-จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 

-เดินบวนเพื่อรณรงคไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

-ทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ 

3.ประชุมกํานันผูใหญบานและประสานความ

รวมมือจากหนวยงาน ตาง ๆ 

 

 

 

 

 

30 ก.ย. 55 

นายภาณุพงศ บังคมเนตร 

หัวหนาสํานักปลัด 

 

1.ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่อยาง

ตอเน่ือง 

2.ติดตามประเมินผล

โครงการเปนระยะ 
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ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

2.กิจกรรมสงเสริมผลิตภัณฑสินคา 

OTOP 

วัตถปุระสงค 

-เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชน 

2.เพื่อสนองนโยบายของอําเภอ จังหวัด 

และกรมฯ 

 

ความเสี่ยง 

-สินคา OTOP ที่ผลิตยังไมได

มาตรฐานเทาที่ควร 

สาเหตุ 

-การผลิตเพิ่งเริ่มตนดําเนินการ 

ความรู ประสบการณของผูเขารวม

กิจกรรมยังไมเพียงพอ 

 

30 มิ.ย. 54 จัดทําโครงการพัฒนาและใหความรูผูผลิต

สินคา OTOP ใหมีความถี่เพิ่มขึ้น  -จัด

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู 

-ประสานหนวยงานพัฒนาชุมชนระดับอําเภอ

ใหเปนพ้ีเล้ียงในการทํางานเปนกลุม 

30 ก.ย. 55 

นายภาณุพงศ บังคมเนตร 

หัวหนาสํานักปลัด 

 

1.ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีอยาง

ตอเนื่อง 

2.ติดตาม

ประเมินผล

โครงการเปนระยะ 

3.ประเมินผลการ

ดําเนินงานของกลุม

เปนระยะ 
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ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมการดําเนินงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

วัตถปุระสงค 

-เพื่อใหการดําเนินงานของกองทุน

หลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพและ

ถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

 

ความเสี่ยง 

-การจัดทําโครงการไมเปนไปตาม

ระเบียบ 

สาเหตุ 

-ไมมีบุคลากรดานสาธารณสุขที่มี

ความรูความสามารถในการทํางาน

กองทุนฯ 

 

1  ม.ค.54 -ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเขารับการอบรม เพื่อ

เพิ่มศักยภาพในการทํางานที่เก่ียวกับกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

-คําสั่งแบงงานที่ 180/2554ลงวันที่1 มิ.ย. 

54 

-จัดทําโครงการศึกษาดูงาน 

         30 ก.ย.54 

พิมลพรรณ  อิ่นคําแสง 

นักพัฒนาชุมชน 

1.ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่อยาง

ตอเน่ือง 

2.ติดตามประเมินผล

โครงการเปนระยะ 

3.ประเมินผลการ

ดําเนินงานของกลุม

เปนระยะ 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปอ.๓ 

 

Page | 47  

 

ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

สวนการศกึษา 

1.กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมเด็ก 

เยาวชน ประชาชน ดานการกีฬา 

วัตถปุระสงค 

1.เพื่อใหกิจกรรมการพัฒนากิจกรรม

เดก เยาวชน ประชาชน ดานการกีฬา 

ไดรับการพัฒนาคุรภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเปนไป

ตามมาตรฐาน 

ความเสี่ยง 

-การจัดกิจกรรมดานกีฬาไมบรรลุ 

ตามวัตถุประสงค 

- มีเจาหนาที่ดานการกีฬาและ 

นันทนาการไมเพียงพอ 

๒๐ เม.ย. ๕๔ (๑) กําหนดขอบังคับเพื่อการพัฒนาศูนยกีฬา 

ประจําตําบล 

(๒) สงบุคลากรเขารับการอบรมความรูดาน 

กีฬาและนํามาเผยแพรใหประชาชนผูสนใน  

หรือผูนําหมูบาน 

(๓) ตั้งงบประมาณในการสรรหาเจาหนาท่ีดาน 

การกีฬา 

๓๐ ก.ย. ๕๔ 

   นายวิษณุ  แสนเมืองมูล 

        นักวิชาการศึกษา 

-ติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่องโดย

ประเมินการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ในการจัด

กิจกรรมดานกีฬา 

นันทนาการ  

-จัดทําแบบสอบถาม 

เยาวชน ประชาชน 

ผูเขารวมกิจกรรม 

เพื่อนําขอมูลมาใชใน

การพัฒนากิจกรรม

ดานกีฬา 

 

 

 



แบบ ปอ.๓ 

 

Page | 48  

 

ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

๒. กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนงานดาน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณ ี

วัตถปุระสงค 

-เพื่อใหงานสงเสริมสนับสนุนงานดาน

ศาสนา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณีของทองถิ่นใหสืบทอด

ตอไป 

- การดําเนินงานไมบรรลุตาม

วัตถปุระสงค 

- ขาดความรวมมือจากประชาชน/

หนวยงานในการดําเนินงาน 

๓๐ มิ.ย. ๕๔ (๑) จัดประชุมทุกครั้งกอนจัดกิจกรรมดาน

ศาสนาเพื่อช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรม 

(๒) ประชาสัมพันธใหหนวยงานในพื้นท่ีเขารวม

กิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมใหเยาวชน 

ประชาชน ตระหนักถึงคุณคาดานศาสนา

วัฒนธรรม 

 

๓๐ ก.ย. ๕๔ 

 นายวิษณุ  แสนเมืองมูล 

       นักวิชาการศึกษา 

 

ติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่องโดย

ประเมินการ

ปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ในการจัด

กิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนงานดาน

ศาสนา วัฒนธรรม  

จัดทําแบบสอบถาม 

เยาวชน/ ประชาชน/

หนวยงานที่เขารวม

กิจกรรม เพื่อนํา

ขอมูลที่ไดมาพัฒนา

กิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนงานดาน

ศาสนา วัฒนธรรม 
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ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

๓. กิจกรรมงานสงเสริมการศึกษาใน

เขตพืน้ทีก่ารศึกษาในระบบ 

การศกึษาตามอัธยาศัย 

วัตถปุระสงค 

-เพื่อใหงานสงเสริมการศึกษาของสวน

การศึกษาเปนไปอยางมีระบบข้ันตอน

และแบบแผนการดําเนินงานดาน

วิชาการ 

 

- การดําเนินงานไมบรรลุตาม

วัตถุประสงค 

- บุคลากรมีความรู ทักษะในการ

ดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอ 

๑๐ ม.ค. ๕๔ (๑) สงบุคลากรเขาฝกอบรม เพื่อเพิ่มความรู

และทักษะตาง ๆ ในการจัดการศึกษา 

(๒) สนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษา

ใหกับเยาวชน ประชาชน 

 

๓๐ ก.ย. ๕๔ 

นายวิษณุ   แสนเมืองมูล 

นักวิชาการศึกษา 

 

๑. ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงาน/เจาหนาท่ี 

อยางตอเนื่อง 

๒. ติดตาม

ประเมินผลการ

สงเสริม การศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษาใน

ระบบ การศกึษาตาม

อัธยาศัยเปนระยะ 
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ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

๔. กิจกรรม การพัฒนาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 

วัตถปุระสงค 

   เพื่อพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมี

คุณภาพผานการประเมินมาตรฐาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่น 

ความเส่ียง 

- ดานบุคลากร 

ผูดูแลเด็กไมมีคุณวุฒิการศึกษา

ดานปฐมวัย 

- อาคาร/สถานที่ หองน้ําไมได

มาตรฐานสําหรับเด็กเล็ก 

๓๐ เม.ย. ๕๔ (๑) ตั้งงบประมาณในการพัฒนาผูดูแลเด็กเพื่อ

ศึกษาตอ 

(๒) ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ 

 

๓๐ ก.ย. ๕๔ 

1.นายวิษณุ  แสนเมืองมูล 

นักวิชาการศึกษา 

2. นางสุณี  จันทรอาย 

3. น.ส.นิตยา  จันชัย 

4. น.ส.สุพิทย มะลิแกว 

5. น.ส.ก่ิงกาญจน   

    อินตะปญญา 

    ผูดูแลเด็ก  

๑. ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงาน/เจาหนาท่ี 

อยางตอเนื่อง 

๒. ติดตาม

ประเมินผลการจัด

การศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เปน

ระยะ 
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ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ  วนัที่  10  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

สวนการคลัง 

1. กิจกรรม 

ดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

วัตถปุระสงค 

เพื่อใหการปฏิบัติงานดานพัสดุเปนไป

ดวยความถูกตองตามระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

องคกรการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

เจาหนาที่พัสดุ ไมปฏิบัติงานตาม

ข้ันตอนของทางราชการเปนการ

ปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ 

พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับ

ท่ี  ๙  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓๐  พฤษภาคม  

๒๕๕๔ 

ใหเจาหนาที่พัสดุศกึษาระเบียบพัสดุและปฏิบัติ

ตามระเบียบและสั่งหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕ 

นางสาวพัชรี  เดือย

พิมพ 

เจาพนักงานพัสดุ 

 

มีการติดตามประเมิน

ความถูกตองในการ

ปฏิบัติงานจัดหาพัสดุ

ทุกขัน้ตอนวาเปนไป

ตามวัตถุประสงค

แลวรายงานตอ

หัวหนาสวนการคลัง 
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ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ วันท่ี  1๐  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

2. กิจกรรม 

ฝายการจัดเก็บรายได 

วัตถปุระสงค 

เพื่อการจัดเก็บรายไดใหเปนไปตาม

เปาหมายของแผนการจัดเก็บภาษีและ

จัดทําโครงการแผนที่และทะเบียน

ทรัพยสินใหถูกตองตามหนังสือสั่งการ 

(๑) รับโอน(ยาย)พนักงานจัดเก็บ

รายได 

(๒) ระบบแผนที่และทะเบียนทรัพยสิน

ไมไดดําเนินการ 

 

๓๐  พฤษภาคม  

๒๕๕๔ 

๑) สรรหาบุคลากรตําแหนงเจาพนักงาน

จัดเก็บรายได 

(๒) ใหเจาพนักงานจัดเก็บรายไดจัดทํา

โครงการแผนท่ีและทะเบียนทรัพยสิน 

๓๐  กันยายน  ๒๕๕๕ 

นางสาวสุพัตร  กันทะอินทร 

หัวหนาสวนการคลัง 

นางสาวพัชรี เดือยพิมพ 

เจาพนักงานพัสดุ 

นางสาววิไลวรรณ  หนอแกว 

ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บ

รายได 

๑) สรรหาบุคลากร

ตําแหนงเจาพนักงาน

จัดเก็บรายได 

(๒) ใหเจาพนักงาน

จัดเก็บรายไดจัดทํา

โครงการแผนที่และ

ทะเบียนทรัพยสิน 
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ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ วันท่ี  1๐  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

(การติดตาม

ประเมินผล) 

(๖) 

3. กิจกรรม 

การบันทกึบญัชีระบบฝายการบัญช ี

วัตถปุระสงค 

เพื่อใหการพัฒนาการใชงานระบบบัญชี

e-laas ไดมีการปกิบัติที่ถูกตองครบถวน 

ตามหนังสื่อสั่งการ 

ระบบอินเตอรเน็ตมีปญญาและ

ขัดของทําใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของใน

การบันทึกบัญชไีมเปนปจจุบัน 

๓๐  พฤษภาคม 

๒๕๕๔ 

ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตและกําชับเจาหนาที่

ท่ีเก่ียวของทําการบันทึกบัญชีใหเปนไปตาม

ระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 

หัวหนาสวนการคลัง 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

๓๐ กันยายน ๕๕ 

ติดตามประเมินผล

และตรวจสอบการ

ปฏิบัติหนาที่อยาง

ตอเน่ืองและรายงาน

ผลการดําเนินการให

ผูบังคับบัญชาและ

นายกอบต.ทราบผล

การดําเนินการ 
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ชือ่หนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงานองคกร 

ณ วันท่ี  1๐  เดือน ตุลาคม  ๒๕๕4 

กิจกรรม 

วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

(๑) 

จุดออนของการควบคมุ 

หรือความเสยีงท่ียังมีอยู 

 

(๒) 

งวด / เวลา 

ที่พบจุดออน 

 

(๓) 

การปรับปรุง 

 

 

(๔) 

กําหนดเสร็จ / 

ผูรบัผิดชอบ 

 

(๕) 

หมายเหต ุ

(การติดตามประเมินผล) 

(๖) 

สวนโยธา 

๑.งานสาธารณูปโภค  

      วัตถปุระสงค 

   เพื่อใหงานสาธารณูปโภค  งาน

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะเปนไปอยาง

ทันทวงที  ไมกอใหเกิดความเดอืนรอน

แกชุมชน 

 

ความเส่ียง 

- การดําเนินการซอมแซมไฟฟา

สาธารณะ ตามหนังสือแจงซอมไม

สามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

สาเหต ุ

- ในองคกรไมมีชางไฟฟา  ตองจางผู

มีความรูดานชางไฟฟาดําเนินการ

ซอมแซม 

 

 ๓๐ กันยายน ๕๔ 

 

๑. ประชาสัมพันธใหประชาชนใน

ชุมชน เมื่อมีการพบเห็นการ

เสียหายของไฟฟาสาธารณะ  ให

สามารถแจง ที่ผูนําหมูบานหรือ

แจงโดยตรงที่องคการบริหาร

สวนตําบลโปงน้ํารอน 

๒. ทําแผนการดําเนินการ

ปรับปรุงบํารุงรักษาตาม

ระยะเวลา 

๓. ดําเนินการจางผูมีความรูดาน

ชางไฟฟาในชุมชนดําเนินการ

ซอมแซมเมื่อมีการรับแจงการ

ชํารุด 

๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔ - 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ / 

- นายสาทิตย  บุญมี 

(หัวหนาสวนโยธา) 

      

 

 

 

 

การประเมินผลการซอมแซมไฟฟา

สาธารณะ โดยดําเนินการติดตาม

ประเมินผลการซอมแซมแตละครั้ง  

รายงานผูแจงการชํารุดโดยตรง และ

รายงานผลการดําเนินการให

ผูบังคับบัญชาและนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  ทราบผลการ

ดําเนินการอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

 

 

  

 

ผูรายงาน 

                      (นายภาคิณ    พันธุพิน) 

ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

                        วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

 


