
 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1. ส านักงานปลัด 
1.1 กิจกรรมงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
 วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้การปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ  
และอุบัติภัยต่างๆ มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล  มีแผนการ
ปูองกันและบรรเทา  สาธารณภยั
ที่สามารถปฏิบัตไิด้จริงสัมฤทธิผ์ล
ตามเปูาหมาย 

 
 

 
1. ผู้ปฏิบัติงานประจ้ารถบรรทุกน้้า
อ เนกประสงค์  ไม่ ใช่ ผู้ ที่ มี หน้ าที่
รับผิดชอบโดยตรง แต่เป็นการยืมตัว
มาจากส่วนราชการอื่นไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มเวลา การช่วยเหลือ
ผู้ ป ร ะ สบอุ บั ติ ภั ย อ า จ ไ ม่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ 

 
30 กันยายน 2560 

 
1.1 ก้ าหนดเพิ่ มอัตราพนักงานจ้า ง 
ต้าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  หรือพนักงาน
ดั บ เพลิ ง  เพื่ อปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ป ระจ้ า
รถดับเพลิง 
1.2 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ในปฏิบัติงานการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 
30 กันยายน 2561 

 
นายมงคล หกกระโทก 
รองปลัด อบต.นากลาง 

 
พ.อ.ท.ธีรพงษ์ สังข์สูงเนิน 
จพง.ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
 

 

        
  

แบบ ปอ. 3 



 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

 2.  จ้ านวน อปพร. ที่ ไม่ เพียงพอ
หรือไม่สมดุลกับขนาดพื้ นที่ และ
จ้านวนประชากรที่ต้องรับผิดชอบ   
ท้ า ให้ ก า รปฏิ บั ติ ง า นช่ ว ย เหลื อ
ผู้ประสบภัยอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ 
ในกรณีเกิดเหตุอุบัติภัยฉุกเฉิน หรือ
เกิดสาธารณภัยร้ายแรง 

30 กันยายน 2560 
 

2. รณรงค์ประชาสัมพนัธ์สรา้งแรงจูงใจ
ให้มีผู้เสียสละตน สมัครเป็น อปพร. ของ
ต้าบลนากลางเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

30 กันยายน 2561 
 
 

นายมงคล หกกระโทก 
รองปลัด อบต.นากลาง 

 

 3. บริเวณที่กลับรถเดิม อยู่ใกล้กับ
โครงการเขตอุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสีมา ผู้ใช้รถต้องเปลี่ยนช่อง
จราจรอย่างรวดเร็ว และปริมาณรถที่
สัญจรผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2 (ถนนมิตรภาพ) มีจ้านวนมากขึ้น 
ท้าให้ที่กลับรถเดิมไม่สามารถรองรับ
ได้ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติ เหตุ    
มากข้ึน 

 3.  ประสานความร่วมมือไปยังกรมทาง
หลวงให้ปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒ โดยการเคลื่อนย้าย                
จุดกลับรถ หรือก่อสร้างสะพานกลับรถ          
(U-turn Bridge) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินทางของประชาชน 

พ.อ.ท.ธีรพงษ์ สังข์สูงเนิน 
จพง.ปูองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 

 

  

แบบ ปอ. ๓(ต่อ) 



 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

1.2 กิจกรรมงานกฎหมาย
และคดี 

      วัตถุประสงค์ 
      เพื่อให้การด้าเนินงาน

ด้านกฎหมาย การดา้เนินคดี    
ทางศาล งานร้องทุกข์ ร้องเรียน 
การอุทธรณ์ ขององค์การบริหาร           
ส่วนตา้บลนากลาง เปน็ไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบวิธีการปฏิบตัิ
ทางกฎหมายและมปีระสทิธิภาพ  

 
 
 
 
 

 
- ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ด้านกฎหมายโดยตรง (ตา้แหน่ง  
นิติกร) ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต้าบลได้รับผิดชอบงานกฎหมายและ
คดี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้เต็ม
เวลาและมปีระสิทธิภาพ เนื่องจากมี
ภารกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร
ที่ต้องรับผิดชอบเป็นงานหลัก 

 
30 กันยายน 2560 

 
- ด้าเนินการคัดเลือก การโอนยา้ย หรือ
การสอบแข่งขัน การสรรหาบุคลากรมา
ด้ารงต้าแหน่ง นิติกร ที่ว่าง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานทีย่ังไม่มผีู้รับผิดชอบ หรืองาน
ด้านกฎหมายที่คั่งคา้งให้สามารถ
ด้าเนินการส้าเร็จลุล่วงไปตามเปาูหมาย
และถูกตามระเบียบกฎหมายก้าหนด  

 
30 กันยายน 2561 

 
นายสามิตร์ หกกระโทก 

ปลัด อบต.นากลาง 
 

นางเสาวนีย์ ศรีพุทธรินทร ์
หัวหน้าส้านักงานปลัด 

 

  

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 



 
 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

๒. กองคลัง 
2.1 กิจกรรมงานการเงิน

และบัญช ี
วัตถุประสงค ์

         -เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจการเบิกจ่ายเงนิ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เอกสารถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการรับเงินเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 รวมถึง 
กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
       -.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
และรายงานการเงนิถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือ 
 

 
๑. การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินของ    
แต่ละหน่วยงานมีจา้นวนมาก และ
เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 
การตรวจสอบอาจทา้ไดไ้ม่ทันตอ่เวลา
และความต้องการของแต่ละส่วน 
และไม่รอบคอบพอ มีความเสี่ยงที่
การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เปน็ไป 
ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือ            
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
2.    มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินแต่
เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผา่นการ
ตรวจสอบก่อน ความเสี่ยงที่จะเกิด
การรั่วไหลของงบประมาณการ
เบิกจ่ายงบประมาณไม่เปน็ไป ตาม
ระเบียบกฎหมายหรือหนังสือ            
สั่งการที่เก่ียวข้อง 

 
๓๐ กันยายน ๒๕60 

 
- หัวหน้าส่วนงานที่วางฎีกาตรวจสอบ
เอก ส า ร ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง  ค ร บ ถ้ ว น ก่ อ น
ด้าเนินการเบิกจ่าย 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับฎีกาและผู้ตรวจฎีกา
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินให้ครบถ้วน หากพบว่าเอกสาร
ประกอบไม่ถูกต้องครบถ้วนให้แจ้ ง
หน่วยงานที่วางฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องก่อน
ด้าเนินการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๐ กันยายน ๒๕61 

 
น.ส.ณัฐยา ข่ายกระโทก 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 

 
นางพชัรี ค้าขาย 

นักวิชาการเงินและบัญช ี
 

นางอรอนงค์ งอกงามด ี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 



 
 
 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

๒. กองคลัง 
 2.2 กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
จัดเก็บได้ครบถ้วน ทัว่ถึง และ
ถูกต้องตามระเบียบ 

 
1. การจัดท้าแผนที่ภาษียังไม่แล้ว
เสร็จสมบูรณ์ ต้องด้าเนนิการหลาย
ขั้นตอน ซึ่งอยู่ระหว่างดา้เนินการ  
อาจท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
2.    เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด้าเนินการด้าน 
การจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
 

 
๓๐ กันยายน ๒๕60 

 
- ด้าเนินการจัดท้าแผนที่ภาษีให้แล้ว
เสร็จและเป็นปัจจุบัน 
- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท้าแผนที่ภาษี 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๐ กันยายน ๒๕61 

 
น.ส.ณัฐยา ข่ายกระโทก 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 

 
น.ส.วิมลรัตน์  โกะสูงเนนิ 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
น.ส.เบญจพร  ไทยมานติย์ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 



 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

๒. กองคลัง 
๒.3 กิจกรรมงานพัสด ุ

          วัตถุประสงค์ 
          เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุ และมปีระสิทธิภาพ 

 
1.  มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและ
มี ป ริ ม าณงานมาก  เจ้ าหน้ าที่ ที่
รับผิดชอบด้านพัสดุมีไม่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน ท้าให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.  เอกสารการจัดซื้ อจัดจ้ างไม่
ครบถ้วน 
๓.  มีการเปลี่ยนระเบียบพัสดุใหม่ 
เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบียบใหม่ 
๔.  แนวทางการปฏิบัติปรับเปลี่ยน
และเพิ่มขั้นตอนมากขึ้น ต้องใช้เวลา
ในการศึกษาและด้าเนินการ 
 
 

 
๓๐ กันยายน ๒๕60 

 
-  ด้าเนนิการคัดเลือก การโอนย้าย หรือ
การสอบแข่งขัน การสรรหาบุคลากรมา
ด้ารงต้าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ที่ว่าง 
เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดา้เนินการ
ส้าเร็จลุล่วงไปตามเปาูหมายและถูกตาม
ระเบียบกฎหมายก้าหนด 
-  ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุ
เข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เพ่ิมความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
๓๐ กันยายน ๒๕61 

 
น.ส.ณัฐยา ข่ายกระโทก 
ผู้อ้านวยการกองคลัง 

 
น.ส.ทิพวรรณ นมเฟือง 
เจ้าพนักงานงานพสัด ุ

 

 

  

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 



 
 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

๓. กองช่าง 
๓.1 กิจกรรมด้านการ

ออกแบบและประมาณราคา 
วัตถุประสงค ์

        เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้องตามหลักวิชาช่าง  

 

1.  เจ้าหน้าที่ไมป่ฏิบัติตามหลักวิชา    
ด้านช่าง 
2.  ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
เฉพาะทางด้านการ ออกแบบและ
ประมาณราคา  แม้มีบุคลากร      
(นายช่างโยธา) ที่มีความรู้ ทักษะและ
ความช้านาญด้านงานโยธา    แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงาน ท้าให้
การค้านวณราคากลางมีความ
ผิดพลาดประกอบกับการผันผวน     
ของราคาน้้ามนัที่มีการเปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา 
 

 
๓๐ กันยายน ๒๕60 

 
-  มีค้าสั่งมอบหมายให้นายชา่งโยธา
รับผิดชอบงานออกแบบและประมาณ
ราคา 
-  ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารบัการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้
และทักษะในการปฏิบัตงิาน 
 
 
  

 
๓๐ กันยายน ๒๕61 

 
นายรัฐนนัท์ พงษ์อ้ามาตย์ 

ผู้อ้านวยการกองชา่ง 

 

      
  

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 



 
 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

๔. กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๔.๑ กิจกรรมงานระดบัก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา 

 วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การปฏิบัติงานศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตา้บลนากลาง เป็นไป
ตามแผนงาน และการจัด
กิจกรรม/โครงการส้าเร็จตาม
เปูาหมาย 

 
- อาคาร สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกแห่งอยูในพื้นที่ของหน่วยงาน
อื่น การปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมจึงท้า
ได้ไม่เต็มที่เพราะอาจขัดต่อระเบียบ
การบริหารงบประมาณของ อปท. 
อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่ง   
มีพื้นที่จ้ากัดไม่สามารถปรับปรุงขยาย
ได้ องค์ประกอบของศูนย์พฒันา            
เด็กเล็กบ้านหนองบอน จงึอาจ                 
ไม่เหมาะสมสา้หรับการดูแลเด็ก 
 
 
 
 

 
๓๐ กันยายน ๒๕60 

 
- ขอเงินอุดหนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจากของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือด้าเนนิการด้วย
งบประมาณของ อบต.นากลาง 

 
๓๐ กันยายน ๒๕61 

 
นายอ้านาจ บริบูรณ ์
(รักษาราชการแทน

ผู้อ้านวยการการศึกษาฯ) 
 
 

 

  

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 



 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

๕. กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

๕.๑ กิจกรรมงานรักษา
ความสะอาด และการก าจัดขยะ 
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

 วัตถุประสงค ์
     เพื่อให้เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

 
 
 
1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มข้ึนมาก
เกินกว่าศักยภาพของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และจ้านวนเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บขยะ 
 
2. ค่าบริการจัดเก็บขยะไม่สอดคล้อง
กับค่าบริการก้าจัดขยะที่ต้องจ่ายให้
โรงก้าจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาล
ต้าบลสูงเนนิ 

 
 
 
๓๐ กันยายน ๒๕60 

 
 
 
-  ด้าเนินงานโครงการสร้างมูลคา่ขยะ 
โดยการนา้กลับมาใช้ประโยชน์ (Reuse) 
การน้าขยะไปแปรสภาพ (Recycle)  
เพื่อลดปริมาณขยะตกค้างภายในชุมชน 
 
-  บูรณาการงานก้าจดัขยะมูลฝอย 
ร่วมกับโรงงาน บริษัทหรือผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ เพื่อลดภาระคา่ใช้จา่ยในการ
จัดการขยะมูลฝอย 

 
 
 

๓๐ กันยายน ๒๕61 
 

น.ส.นิฤมล ไชยเพทา 
(รักษาราชการแทน  
ผอ.กองสาธารณสุข) 

 

 

  

 

 

    

  

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 



 
 

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(กระบวนการปฏิบตัิงาน/ 
โครงการ /กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมิน)  
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม หรือความ
เสียงที่มีอยู่ 

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

๕.๒  กิจกรรมงานป้องกัน
และควบคุมโรค 
          วัตถุประสงค์ 
          เพื่อให้เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานดา้นการปูองกันและ
ควบคุมโรคด้าเนนิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยงใน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อใน
ชุมชน 

 
 
- ชุมชนมีการขยายตัวมีความ
หนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้น 
และมีประชากรแฝงจากการอพยพ
เคลื่อนย้ายของแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่ขยายกิจการ
เพิ่มข้ึน ท้าให้การควบคุมคุมโรค หรือ
การเข้าถึงแหล่งเพาะเชื้อโรคติดต่อมี
ความยากลา้บากมากขึ้น 

 
 
๓๐ กันยายน ๒๕60 

 
 
-  ตั้งงบประมาณรองรับการเพิ่มความถี่
ในการฉีดพ้นหมอกควันก้าจัดยุงลายให้
ฉีดพ่นได้ พื้นที่ละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งต่อปี 
และเพิ่มพื้นที่เปูาหมายการฉีดพ้นหมอก
ควันให้ครอบคลุมโรงงานอุตสาหกรรมทั้ง
ภายนอกและภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมนวนคร และแหล่งที่พัก
อาศัยก่อสร้างใหม่ หอพัก อพาร์ทเม้นท์ 
ห้องเช่า ตึกแถว รวมถึง แหล่งที่พักอาศัย
ชั่วคราวของแรงงานก่อสร้างในพื้นที่ 
 

 
 

๓๐ กันยายน ๒๕61 
 

น.ส.นิฤมล ไชยเพทา 
(รักษาราชการแทน  
ผอ.กองสาธารณสุข) 

 

 

 
 

 
 ชื่อผู้จัดท้า นายถิ่น  เติบสูงเนิน 
 ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลนากลาง 
 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 

แบบ ปอ.๓ (ต่อ) 


