
แบบ ปอ. 1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา/อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/

นายอ าเภอด่านขุนทด 
    

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน   ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  30 เดือน  กันยายน พ .ศ. 2558  ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  ก าหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดู แลทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และการด าเนินงาน  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  และ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีก าหนดไว้ แต่ยังไม่มี
ความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังนี้ 
 

  ส านักงานปลัด   
๑. กิจกรรมการ จัดท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  มีจุดอ่อนของการ

ควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 
๑.๑ ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจ านวนน้อย 
๑.๒ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้า

แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
๑.๓ โครงการ /กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  

สถานที่และงบประมาณ 
๑.๔ แผนงานกิจกรรม/โครงการที่ประชุมประชาคมชาวบ้านมามีจ านวนมากแต่การ ปฏิบัติตาม

แผนมีปริมาณน้อย 
๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจดุอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

๒.๑  ผู้ติดยาเสพติดมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งผู้ที่ได้รับการบ าบัดแล้วบางส่วนยังไม่มีงานท า
จึงหันมาเสพและค้าขายยาเสพติดอีก 

 

กองคลัง   
๑ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

๑.๑ ประชาชนขาดการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแจ้งประเมินภาษีและช าระภาษี 
๒.  กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษี มีจดุอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 

๒.๑ การจัดเก็บภาษี ไม่ทั่วถึงครบถว้นเนื่องจาก อบต.อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท าแผนที่ภาษี 
 

กองช่าง   
๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง 

/๑.๑  การประมาณ... 



 
            ๑.๑  การประมาณราคาก่อสร้าง ไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะด าเนินงาน 

๑.๒ การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษ ฐกิจในระหว่างด าเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง
ราคาวัสดุขึ้นลงตามราคาน้ ามัน 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๑. กิจกรรมการจัดท าแผนการศึกษา  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้  

๑.๑ การด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังอยู่ในขั้นด าเนินการจัดท าแผนและ
ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 

 

           ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. กิจกรรมด้านการป้องกัน  และช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อปัญหาโรคไข้เลือดออกท่ีระบาดใน

พ้ืนที่มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
๑.๑ การประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าไม่ทันการต่อการระบาดของโรค 
๑.๒ การร่วมรับผิดชอบและตระหนักในปัญหา และผลกระทบของโรคไข้เลือดออกของ

ประชาชนยังมีน้อย 
๑.๓ งบประมาณจ ากัด  ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 
 
 

         ลงมือชื่อ ………………..………………………………………… ผู้รายงาน 
                  (นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน                                                          
วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ. 1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา 
    

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน   ได้วิเคราะห์ประเมิน ผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  30 เดือน  กันยายน พ .ศ. 2558  ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  ก าหนดโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุปร ะสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และการด าเนินงาน  ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  และ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีก าหนดไว้ แต่ยังไม่มี
ความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังนี้ 
 

  ส านักงานปลัด   
๑. กิจกรรมการ จัดท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  มีจุดอ่อนของการ

ควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 
๑.๑ ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจ านวนน้อย 
๑.๒ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้า

แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
๑.๓ โครงการ /กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มขอ งเป้าหมาย  

สถานที่และงบประมาณ 
๑.๔ แผนงานกิจกรรม/โครงการที่ประชุมประชาคมชาวบ้านมามีจ านวนมากแต่การปฏิบัติตาม

แผนมีปริมาณน้อย 
๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจดุอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

๒.๑  ผู้ติดยาเสพติดมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งผู้ ที่ได้รับการบ าบัดแล้วบางส่วนยังไม่มีงานท า
จึงหันมาเสพและค้าขายยาเสพติดอีก 

 

กองคลัง   
๒ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

๑.๑ ประชาชนขาดการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแจ้งประเมินภาษีและช าระภาษี 
๒.  กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษี มีจดุอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 

๒.๑ การจัดเก็บภาษี ไม่ทั่วถึงครบถว้นเนื่องจาก อบต.อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท าแผนที่ภาษี 
 

กองช่าง   
๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง 

/๑.๑  การประมาณ... 



 
            ๑.๑  การประมาณราคาก่อสร้าง ไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะด าเนินงาน 

๑.๒ การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษ ฐกิจในระหว่างด าเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง
ราคาวัสดุขึ้นลงตามราคาน้ ามัน 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๑. กิจกรรมการจัดท าแผนการศึกษา  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้  

๑.๑ การด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังอยู่ในขั้นด าเนินการจัดท าแผนและ
ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 

 

           ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. กิจกรรมด้านการป้องกัน  และช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อปัญหาโรคไข้เลือดออกท่ีระบาดใน

พ้ืนที่มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
๑.๑ การประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าไม่ทันการต่อการระบาดของโรค 
๑.๒ การร่วมรับผิดชอบและตระหนักในปัญหา และผลกระทบของโรคไข้เลือดออกของ

ประชาชนยังมีน้อย 
๑.๓ งบประมาณจ ากัด  ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 
 
 

         ลงมือชื่อ ………………..………………………………………… ผู้รายงาน 
                  (นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน                                                          
วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปอ. 1 
  

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 
เดือน กันยายน พ .ศ. 2558 ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  ก าหนดโดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือ การทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และการด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย 
ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีก าหนดไว้ แต่ยังไม่มี
ความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังนี้ 
 

  ส านักงานปลัด   
๑. กิจกรรมการ จัดท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  มีจุดอ่อนของการ

ควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 
๑.๑ ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจ านวนน้อย 
๑.๒ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้า

แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
๑.๓ โครงการ /กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  

สถานที่และงบประมาณ 
๑.๔ แผนงานกิจกรรม/โครงการที่ประชุมประชาคมชาวบ้านมามีจ านวนมากแต่การปฏิบัติตาม

แผนมีปริมาณน้อย 
๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจดุอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

๒.๑  ผู้ติดยาเสพติดมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งผู้ที่ได้รับการบ าบัดแล้วบางส่วนยังไม่มีงานท า
จึงหันมาเสพและค้าขายยาเสพติดอีก 

 

กองคลัง   
๓ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

๑.๑ ประชาชนขาดการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแจ้งประเมินภาษีและช าระภาษี 
๒.  กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษี มีจดุอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 

๒.๑ การจัดเก็บภาษี ไม่ทั่วถึงครบถว้นเนื่องจาก อบต.อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท าแผนที่ภาษี 
 

กองช่าง   
๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง 

/๑.๑  การประมาณ... 



 
            ๑.๑  การประมาณราคาก่อสร้าง ไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะด าเนินงาน 

๑.๒ การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษ ฐกิจในระหว่างด าเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง
ราคาวัสดุขึ้นลงตามราคาน้ ามัน 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๑. กิจกรรมการจัดท าแผนการศึกษา  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้  

๑.๑ การด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังอยู่ในขั้นด าเนินการจัดท าแผนและ
ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 

 

           ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. กิจกรรมด้านการป้องกัน  และช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อปัญหาโรคไข้เลือดออกท่ีระบาดใน

พ้ืนที่มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
๑.๑ การประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าไม่ทันการต่อการระบาดของโรค 
๑.๒ การร่วมรับผิดชอบและตระหนักในปัญหา และผลกระทบของโรคไข้เลือดออกของ

ประชาชนยังมีน้อย 
๑.๓ งบประมาณจ ากัด  ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 
 
 

         ลงมือชื่อ ………………..………………………………………… ผู้รายงาน 
                  (นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน                                                          
วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ. 1 
  

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
เรียน  นายอ าเภอด่านขุนทด 
    

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 
เดือน กันยายน พ .ศ. 2558 ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้อง กันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และการด าเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  และนโยบาย 
ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 

จากผลการประเมินดังกล่าวเ ห็นว่าการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในทีก าหนดไว้ แต่ยังไม่มี
ความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

 

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญดังนี้ 
 

  ส านักงานปลัด   
๑. กิจกรรมการ จัดท าประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  มีจุดอ่อนของการ

ควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 
๑.๑ ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจ านวนน้อย 
๑.๒ ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้า

แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
๑.๓ โครงการ /กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  

สถานที่และงบประมาณ 
๑.๔ แผนงานกิจกรรม/โครงการที่ประชุมประชาคมชาวบ้านมามีจ านวนมากแต่การปฏิบัติตาม

แผนมีปริมาณน้อย 
๒. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจดุอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

๒.๑  ผู้ติดยาเสพติดมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งผู้ที่ได้รับการบ าบัดแล้วบางส่วนยังไม่มีงานท า
จึงหันมาเสพและค้าขายยาเสพติดอีก 

 

กองคลัง   
๔ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

๑.๑ ประชาชนขาดการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแจ้งประเมินภาษีและช าระภาษี 
๒.  กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษี มีจดุอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 

๒.๑ การจัดเก็บภาษี ไม่ทั่วถึงครบถว้นเนื่องจาก อบต.อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท าแผนที่ภาษ ี
 

กองช่าง   
๑ กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง 

/๑.๑  การประมาณ... 



 
            ๑.๑  การประมาณราคาก่อสร้าง ไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะด าเนินงาน 

๑.๒ การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษ ฐกิจในระหว่างด าเนินการจัดซื้อ -  จัดจ้าง
ราคาวัสดุขึ้นลงตามราคาน้ ามัน 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
๑. กิจกรรมการจัดท าแผนการศึกษา  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้  

๑.๑ การด าเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังอยู่ในขั้นด าเนินการจัดท าแผนและ
ยังไม่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 

 

           ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑. กิจกรรมด้านการป้องกัน  และช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อปัญหาโรคไข้เลือดออกท่ีระบาดใน

พ้ืนที่มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
๑.๑ การประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าไม่ทันการต่อการระบาดของโรค 
๑.๒ การร่วมรับผิด ชอบและตระหนักในปัญหา และผลกระทบของโรคไข้เลือดออกของ

ประชาชนยังมีน้อย 
๑.๓ งบประมาณจ ากัด  ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 
 
 

         ลงมือชื่อ ………………..………………………………………… ผู้รายงาน 
                  (นางนาฏธยาน์  แสนประสิทธิ์) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน                                                          
วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 

 


