
รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคมุภายใน ขอ ๖

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน จงัหวัดอุดรธานี



ภาคผนวก



ระดับหนวยรับตรวจ(องคกร)



ระดับสวนงานยอย



หนังสือรบัรองการควบคุมภายใน
ของผูบริหารระดบัสวนยอย
ตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดิน
ขอ ๖

(แบบ ปย.๑)



สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดบัสวนงานยอย

(แบบ ปย.๒)



แบบประเมินการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย

(แบบ ปย.3)



สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดบัองคกร

(แบบ ปอ.๒)



รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดับองคกร

(แบบ ปอ.3)



รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

(แบบติดตาม ปอ.3)



สารบัญ

ระดับสวนงานยอย
- แบบ  ปม.

แบบประเมินการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

- แบบ  ปย.1
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาสวนหนวยงาน

- แบบ  ปย.2
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

- แบบ ปย.3
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

ระดับหนวยรับตรวจ (องคกร)

- แบบ  ปอ.1
รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน

- แบบ  ปอ.2
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

- แบบ ปอ.3
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

- แบบติดตาม-ปอ.3
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(ภาคผนวก)

- คําสั่งแบงและมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบพนักงานสวนตําบล

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายใน

- บันทึกการจัดทํารายงานการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน



แบบ ปม.
ช่ือหนวยงาน  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
๑. กิจกรรม
-โครงการจดัทํา
แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาชุมชน และ
อบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลด
ข้ันตอนการใหบริการ
วัตถุประสงค
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี
มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาของ
ทองถ่ินตนเอง

ความเสี่ยง
ประชาชนบางกลุมในชุมชน
มีความเห็นท่ีไมตรงกัน และ
ขาดความรู ความเขาใจใน
การพัฒนา แกไขปญหาและ
งบประมาณท่ีดําเนินการใน
แตละหมูบาน

F,O,C ปานกลาง ๑.ประชาสัมพันธ ใหความรู
ความเขาใจแกประชาชน แตละ
หมูบาน
๒. การสงเสริมใหประชาชน
รวมกันแสดงความคิดเห็น และ
ทําความเขาใจในการแกไข
ปญหาในทองถ่ินของตนเอง

๑.การมอบให
เจาหนาท่ีไดปฏิบตัิงาน
ไดขอความรวมมือจาก
ผูนําชุมชน ประชาชน
ไดตระหนักถึงการ
พัฒนา และแกไข
ปญหาของพ้ืนท่ีตนเอง

จุดออน
ประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนาทองถ่ิน
การแกไขปญหาและ
งบประมาณท่ี
ดําเนินการในแตละ
หมูบานยังไม
เพียงพอตอความ
ตองการ

๑.ควรใหประชาชนมี
สวนรวมกันแกไข
ปญหาของทองถ่ิน
ตนเองและให
ประชาชนจัดลาํดับ
ความเดือดรอนของ
แตละปญหาเองโดย
ใชระบอบ
ประชาธิปไตย

๒. กิจกรรม
-การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกัน การแพร
ระบาดของยาเสพตดิใน
แตละหมูบาน

ความเสี่ยง
1.การแพรระบาดของยา
เสพติดในทุกกลุมภายในแต
ละหมูบาน
2.การขาดความรวมมือ เฝา
ระวังระหวางผูนําชุมชน
ประชาชน รวมกับ อบต.

F,O,C ปานกลาง ๑.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการ
ประชาสมัพันธ รณรงคเก่ียวกับ
ปญหายาเสพตดิ
๒.การสงเสริม ฝกอบรมให
ความรู ความเขาใจใหแกกลุม
เสี่ยง เด็ก เยาวชนท่ีเก่ียวของ
กับยาเสพตดิ

๑.การมอบให
เจาหนาท่ีไดปฏิบตัิงาน
ไดขอความรวมมือจาก
ผูนําชุมชน ประชาชน
ไดตระหนักถึงปญหา
ยาเสพตดิ การจดั
ประชาคมหมูบาน เพ่ือ
คนหาผูคา ผูเสพในแต
ละหมูบาน

จุดออน
ผูนํา ประชาชนขาด
การปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง เอาใจใส
เก่ียวกับเด็ก
เยาวชน กลุมเสี่ยงท่ี
มีโอกาสเสพยาในแต
ละหมูบาน

๑.ควรขอความ
รวมมือระหวาง
อบต. ผูนําชุมชน
ภาคประชาชนไดมี
มาตรการปฏิบตัิท่ี
ชัดเจน มีแผนดําเนิน
เก่ียวกับยาเสพติด
2.มีการจัดตั้ง
งบประมาณให
เพียงพอเพ่ือจัดทํา
โครงการเก่ียวกับยา
เสพติด



แบบ ปม. (ตอ)

หนวยงาน  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
๓. กิจกรรม
-การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาดานสาธารณภัย
ในแตละหมูบาน

ความเสี่ยง
๑.ปญหาดานสาธารณภยั
อาจเกิดข้ึนเองตาม
ธรรมชาตไิมสามารถ
คาดการณไวกอนได

F,O,C ปานกลาง ๑.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการ
ประชาสมัพันธ  รณรงคเก่ียวกับ
ปญหายาเสพตดิ
๒. การสงเสริม  ฝกอบรม ให
ความรู ความเขาใจใหแกกลุม
เสี่ยง  เด็ก  เยาวชนปญหายา
เสพติด

๑.การมอบให
เจาหนาท่ีไดปฏิบตัิงาน
ไดขอความรวมมือจาก
ผูนําชุมชน ประชาชน
ไดตระหนักถึงปญหา
ยาเสพตดิ  การจดั
ประชาคมหมูบานเพ่ือ
คนหาผูคา  ผูเสพในแต
ละหมูบาน

จุดออน
ผูนํา ประชาชนขาด
การปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง เอาใจใส
เก่ียวกับเด็ก
เยาวชน  กลุมเสี่ยงท่ี
มีโอกาสเสพยาในแต
ละหมูบาน

๑.ควร
ประชาสมัพันธ
รณรงคขอความ
รวมมือระหวางอบต.
ผูนําชุมชนประชาชน
ไดมมีาตรการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
มีแผนดําเนินงาน
เก่ียวกับการปองกัน
สาธารณภัย

*วัตถุประสงคการควบคุม

 = การดําเนินงาน
 (ลงช่ือ)    ................................................   ผูรายงาน
F  = ความถูกตองเช่ือถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง) ( นางวนิดา  ปะพะวะ )
C = การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลดั

วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕๘



แบบ ปม.
ช่ือหนวยงาน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
๑.กจิกรรม
-งานบัญชี
วัตถุประสงค
-เพ่ือใหการบันทึกบัญชี
ท้ังรายรับ-จายถูกตอง
ครบถวน รายงานเปน
ปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูล
ในการบริหาร
งบประมาณของ
ผูบริหารทองถ่ินใหทราบ
สถานะทางการคลัง

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
การเงินไมสามารถจัดทํา
การบันทึกบัญชีใหเปน
ปจจุบัน

F,O,C ปานกลาง ๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครดั สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย  มี
ผูอํานวยการกองคลังกํากับดูแล
อยางใกลชิด

๑.เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานไดศึกษา
ทําความเขาใจ  เรงรดั
การบันทึกบัญชีให
ครบถวน สมบรูณทุก
รายการถูกตองตรงกับ
รายงานทางการเงิน
โดยใหผูอํานวยการ
กองคลังกําชับดูแล
อยางใกลชิด

จุดออน
๑.เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบได
ดําเนินการบันทึก
บัญชีเกิดความลาชา
ขาดความถูกตองใน
รายการบญัชี

๑.สงเสรมิใหกําลังใจ
เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน  ให
ผูอํานวยการกอง
คลังไดเครงครดั
กําชับ ดูแลการ
บันทึกบัญชีให
เรียบรอย ถูกตอง
เปนปจจุบัน

2.กิจกรรม
-การตรวจฎีกากอน
อนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ
วัตถุประสงค
-เพ่ือใหการทําเอกสาร
ฎีกามีความถูกตอง
ครบถวน และสมบรูณ

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
การเงินจัดทําเอกสารฎีกา
ไมครบถวนสมบรูณเปน
ปจจุบัน

F,O,C ปานกลาง ๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครดั สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย  มี
ผูอํานวยการกองคลังกํากับดูแล
อยางใกลชิด

๑.เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานไดศึกษา
ทําความเขาใจ  เรงรดั
การบันทึกบัญชีให
ครบถวน สมบรูณทุก
รายการถูกตองตรงกับ
รายงานทางการเงิน
โดยใหผูอํานวยการ
กองคลังกําชับดูแล
อยางใกลชิด

จุดออน
๑.เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงาน
การเงินจัดทํา
เอกสารฎีกาไม
ถูกตองสมบูรณ

๑.สงเสรมิใหกําลังใจ
เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน  ให
ผูอํานวยการกองได
คลังไดเครงครดั
กําชับ ดูแลการ
บันทึกบัญชีให
เรียบรอย ถูกตอง
เปนปจจุบัน



แบบ ปม. (ตอ)

ช่ือหนวยงาน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
3.กจิกรรม
-งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ
วัตถุประสงค
-เพ่ือใหการบริหารงาน
พัสดุทุกข้ันตอนถูกตอง
ครบถวน เปนไปตาม
ระเบียบของพัสดุอยาง
เครงครดั

ความเสี่ยง
ทรัพยสินของทางราชการมี
จํานวนมาก ซึ่งมีท้ังสามารถ
ใชไดและไมสามารถใชได
และทรัพยสินของทาง
ราชการบางสวนไดมีการ
บริการประชาชนโดยการ
ยืมในงานสาธารณะ จึงขาด
การตรวจสอบจาก
เจาหนาท่ีปฏิบตัิงาน
เก่ียวกับพัสดุ

F,O,C ปานกลาง ๑.ออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครดั สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
๓. สงเสริม สนับสนุนการ
ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับงาน
พัสดุ

๑.เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานไดศึกษา
ทําความเขาใจ  เรงรดั
การประสาน การ
รายงานพัสดุให
ครบถวน สมบรูณทุก
รายการถูกตองโดยให
ผูอํานวยการกองคลัง
กําชับดูแลอยางใกลชิด

จุดออน
๑. ผูรบัผิดชอบการ
ดูแลทรัพยสินและ
พัสดุไดดําเนินงาน
การตรวจสอบไม
ตอเน่ือง ทําใหเกิด
การคลาดเคลื่อนใน
การลงคุมทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ

๑.สงเสรมิใหกําลังใจ
เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ประชุม
หารือกับสวน
ราชการในอบต.  ให
ผูอํานวยการกอง
คลังไดเครงครดั
กําชับ ดูแลการงาน
พัสดุใหเรยีบรอย
ถูกตอง
เปนปจจุบัน

*วัตถุประสงคการควบคุม
O  = การดําเนินงาน (ลงช่ือ)     ................................................    ผูรายงาน
F  = ความถูกตองเช่ือถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง) (นายพิสิษฐ สรอยวิทยา)
C = การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคบั ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ

ผูอํานวยการกองคลัง
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕๘



แบบ ปม.
ช่ือหนวยงาน  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
๑.กจิกรรม
-งานสํารวจ/ตรวจงาน
การกอสราง ซอมแซม
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
วัตถุประสงค
-เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบ และมี
มาตรฐาน

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
การกอสราง หรือปรับปรุง
ซอมแซมไมทําบันทึก
รายงานชางตามท่ีกําหนด
ตามระเบียบ กฎหมาย

F,O,C ปานกลาง ๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครดั สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย และมี
ผูอํานวยการกองชางคอยกํากับ
ดูแลอยางใกลชิด

๑.เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานไดมีการ
ควบคุม สํารวจ/
ตรวจสอบงานดาน
โครงสรางพ้ืนฐานใหมี
ความถูกตอง และ
เปนไปตามระเบียบ
และมาตรฐานโดยให
ผูอํานวยการกองชาง
กําชับดแูลอยางใกลชิด

จุดออน
๑.ผูรับจางท่ี
รับผิดชอบงาน
ดําเนินการกอสราง
หรือปรับปรุง
ซอมแซมไมเปนไป
ตามแบบแปลนท่ี
กําหนด

๑.แตงตั้งเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบงานให
ปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เครงครดั และตองมี
การทําบันทึก
รายงานชางให
ผูบังคับบัญชา
ตามลาํดับข้ันในการ
ออกไปตรวจงานทุก
ครั้ง
2.หากผูรับจางไม
ดําเนินการตาม
ระเบียบ แบบแปลน
ตองรายงานผูบังคับ
บัญชาช้ันตนทันที

*วัตถุประสงคการควบคุม
O  = การดําเนินงาน (ลงช่ือ)     ................................................    ผูรายงาน
F  = ความถูกตองเช่ือถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง) (นายกุลชาติ คามวรรณ)
C = การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคบั ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕๘



แบบ  ปม.
ช่ือหนวยงาน  สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
๑. กิจกรรม

-การเตรียมความ
พรอมดานการศึกษา
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน
วัตถุประสงค
-เพ่ือสงเสรมิ พัฒนาการ
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.หนองหาน

ความเสี่ยง
-เด็กแตละคนมีพ้ืนฐาน
ครอบครัวท่ีตางกัน จึงตอง
ระมัดระวังในการดูแลและ
การสอน

F,O,C ปานกลาง ๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีการฝกอบรม  ศึกษาดูงาน
เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ
ในการเรียนการสอนท่ีดี

๑.เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานไดจดัตั้ง
งบประมาณใหสําหรับ
ครูผูดูแลเด็ก และให
รวมกันแกไขปญหา
อุปสรรคในการเรียน
การสอน

จุดออน
๑.เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบยังขาด
ความรู ความเขาใจ
ในการเรียนการสอน
เพ่ือเตรียมความ
พรอมของเด็กกอน
วัยเรียน

๑. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลการเรียน
การสอน การเตรยีม
ความพรอมและตอง
ทําแผนการสอน
เสรมิสรางพัฒนา
การเด็กใหตรวจดู
ความพรอม

*วัตถุประสงคการควบคุม
O  = การดําเนินงาน (ลงช่ือ)    ................................................   ผูรายงาน
F  = ความถูกตองเช่ือถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง) (นางสาวสิริกร แกวเจริญ)
C = การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ

หัวหนาสวนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕๘



แบบ  ปม.
ช่ือหนวยงาน  สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
๑. กิจกรรม

-การปองกันและ
ชวยเหลือประชาชนจาก
ภัยโรคติดตอ
วัตถุประสงค
-เพ่ือปองกันควบคุมการ
เกิดโรคติดตอในชุมชน
เชน โรคไขเลือดออก

ความเสีย่ง
-การแพรระบาดของ
โรคตดิตอในหมูบาน

F,O,C ปานกลาง ๑.การใหความรู ความเขาใจแก
ประชาชนวิธีการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในชุมชน
2.ประสานงานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเพ่ือเตรียม
ความพรอมการปองกัน
โรคตดิตอ
3.การจดัโครงการระหวาง
สํานักงานกองทุนหลักสุขภาพฯ
รวมกับ อบต.หนองหานและ
สาธารณสุขประจําตําบล

๑.ประสานงานกับ
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเพ่ือ
เตรียมความพรอมการ
ปองกันโรคติดตอ
ติดตามขอมูลขาวสาร
สถานการณโรคติดตอ
เปนประจาํทุกวัน

จุดออน
๑.ขาดการ
ประสานงานรวมมือ
กันระหวาง อบต.
หนองหาน กับ
สาธารณสุขประจํา
ตําบล และขาดการ
ประชาสมัพันธแนว
ทางการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอใน
แตละหมูบานอยาง
ตอเน่ือง

๑. อบต.หนองหาน
ตองรวมมือกับ
สาธารณสุขประจํา
ตําบลเพ่ือหาแนว
ทางการแกไขปญหา
และเพ่ิมการ
ประชาสมัพันธ
รณรงคแนวทางการ
ปองกันและควบคุม
โรคตดิตออยาง
ตอเน่ือง

2. กิจกรรม
-การลดปญหามลพิษ

ในเขตพ้ืนท่ีตําบล
หนองหาน
วัตถุประสงค
-เพ่ือรักษา
สภาพแวดลอมและ
มลภาวะในพ้ืนท่ีตําบล
หนองหาน

ความเสี่ยง
-ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
ผลกระทบปญหามลพิษ
-กอใหเกิดอันตรายตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

F,O,C ปานกลาง ๑.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินเก่ียวกับการ
ประชาสมัพันธ รณรงค
ผลกระทบท่ีเกิดจากปญหา
มลพิษ
2.การสงเสริม ฝกอบรมให
ความรู ความเขาใจในการ
ปองกัน และรักษา
สภาพแวดลอมของชุมชน

๑.การมอบหมายให
เจาหนาท่ีปฏิบตัิงาน
เพ่ือขอความรวมมือ
จากผูนําชุมชน
ประชาชนไดตระหนัก
ถึงปญหามลพิษท่ีจะ
กระทบตอชุมขนใน
อนาคต

จุดออน
๑.ประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจ
เอาใจใสเก่ียวกับการ
การปองกัน และ
รักษาสภาพแวดลอม
ภายในชุมชน และไม
เล็งเห็นความสําคญั
ของปญหาท่ีเกิดข้ึน

๑. ประชาสัมพันธ
รณรงคขอความ
รวมมือจากผูนํา
ชุมชนภาคประชาชน
ไดมมีาตรการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
มีแผนดําเนิน
เก่ียวกับการปองกัน
และรักษา
สภาพแวดลอม



*วัตถุประสงคการควบคุม
O  = การดําเนินงาน (ลงช่ือ)    ................................................   ผูรายงาน
F  = ความถูกตองเช่ือถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง) (นางจิตติญา ไทลําภู)
C = การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ตําแหนง  หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕๘



แบบ  ปม.

ช่ือหนวยงาน  สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
๑. กิจกรรม

-การฟนฟูกลุมอาชีพ
ในพ้ืนท่ีตําบลหนองหาน
วัตถุประสงค
-เพ่ือสงเสรมิพัฒนา
สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพในตําบลหนอง
หานไดมีรายไดในกลุมมี
ผลิตภณัฑท่ีไดมาตรฐาน
สามารถสงไปจาํหนาย
ใหตลาดไดอยางยั่งยืน

ความเสี่ยง
-กลุมอาชีพขาดฝมือ ทักษะ
ความรู ความเขาใจในการ
ผลิตสินคา การบริหาร
จัดการในกลุมท่ีไมมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานในกลุม

F,O,C ปานกลาง ๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
2.มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ
สรางสรรคในกลุมมากข้ึน
3.กําหนดแนวทางแผนงาน
ระหวาง อบต. กับกลุมอาชีพให
ชัดเจน มีการประชุมตดิตาม
และประเมินผลรวมกัน

๑.เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานไดจดัตั้ง
งบประมาณใหสําหรับ
กลุมอาชีพ มีการ
ประชุมรวมกันกับ
ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานมีการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน
เพ่ือเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงาน

จุดออน
๑.เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบและ
กลุมอาชีพขาดการ
ปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง เอาใจใสการ
บริหารจดัการใน
กลุม

๑.แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของกลุม
อาชีพ เพ่ือรายงาน
ใหผูบริหารทองถ่ิน
ไดทราบตอไป

2. กิจกรรม
-การบริการเบี้ย

ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส
วัตถุประสงค
-เพ่ือสงเสรมิพัฒนา
สนับสนุนใหกับผูสูงอายุ
ผูพิการและผูดอยโอกาส
ไดรับสวัสดิการเพ่ือ
ชวยเหลือตนเองได

ความเสี่ยง
-ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสขาดความรู
ความเขาใจในการรับ
สวัสดิการ เกิดความเขาใจ
ผิดวาตนเองสามารถรับ
สวัสดิการไดซ้ําซอน

F,O,C ปานกลาง ๑.ประชาสัมพันธใหกับผูนํา
ชุมชนและประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจในการรับสวัสดิการ
เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส

๑.เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานมีการ
ประชุมรวมกันกับผูนํา
ชุมชนเพ่ือปรึกษา
ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

จุดออน
๑.ผูนําชุมชน
ประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจ
ในเรื่องสิทธิในการ
รับสวัสดิการเบี้ย
ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส

๑.อบรมใหความรู
เก่ียวกับสิทธิในการ
รับสวัสดิการเบี้ย
ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสใหกับ
ผูนําชุมชนและ
ประชาชนทุก
หมูบานรับทราบ



*วัตถุประสงคการควบคุม
O  = การดําเนินงาน (ลงช่ือ)    ................................................   ผูรายงาน
F  = ความถูกตองเช่ือถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง) (นางสาววิญาภรณ โพธิราชา)
C = การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ตําแหนง  หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕๘



แบบ  ปม.
ช่ือหนวยงาน  สวนสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
๑. กิจกรรม

-สงเสรมิการทําเกษตร
แบบพอเพียง และ
ปลอดสารพิษ
วัตถุประสงค
-เพ่ือสงเสรมิ พัฒนา
สนับสนุนใหกับกลุม
เกษตรกรในตําบลหนอง
หานลดรายจาย เพ่ิม
รายได อยูอยางพอเพียง

ความเสี่ยง
-เกษตรกรขาดความรู
ความเขาใจในการทําเกษตร
แบบพอเพียง
-เกษตรกรยังมคีวามเช่ือใน
การทําเกษตรแบบเดมิ และ
ยังมีการใชสารเคมีในการ
ทําเกษตร

F,O,C ปานกลาง ๑.มีการฝกอบรม มีศูนยสงเสริม
เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะในการ
ทําเกษตรแบบพอเพียง และ
เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
2.มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหการ
สงเสริมแกเกษตร

๑.เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานไดจดัตั้ง
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการทํา
การเกษตรแบบ
พอเพียง
2.สนับสนุนการทํา
การเกษตรอินทรีย
ปลอดสารพิษ

จุดออน
๑.ผูนําชุมชนและ
เกษตรกรขาดการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง
2.เกษตรกรยังมี
ความเช่ือในการทํา
เกษตรแบบเดิม ยังมี
การใชสารเคมีใน
การทําเกษตร

๑. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ
ขอมูล
2.รณรงคและ
ประชาสมัพันธใหมี
การทําเกษตรปลอด
สารพิษ
3.เปนหนวยงาน
กลางในการ
ถายทอดความรูและ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริงอยางตอเน่ือง
ยั่งยืนและมีการ
ติดตามประเมินผล
อยางตอเน่ือง



แบบ ปม. (ตอ)
ช่ือหนวยงาน  สวนสงเสริมการเกษตร  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ

ประเมิน
(๑)

ความเสี่ยงท่ียังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

วัตถุประสงค
ของการ

ควบคุม* ดาน

(๓)

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

(๔)

การควบคุมท่ีมีอยู

(๕)

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรบัปรุงการ
ควบคุม

(๘)
2. กิจกรรม

-การลดปญหาภาวะ
โลกรอนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลหนองหาน
วัตถุประสงค
-เพ่ือปองกัน และ
บํารุงรักษาปาไม
ทรัพยากรธรรมชาติใน
แตละหมูบาน

ความเสี่ยง
-ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
ผลกระทบปญหาภาวะโลก
รอน การกําจัดขยะมลูฝอย
การอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน

F,O,C ปานกลาง ๑.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินเก่ียวกับการ
ประชาสมัพันธ รณรงค
ผลกระทบท่ีเกิดจากปญหา
ภาวะโลกรอน
2.การสงเสริม ฝกอบรมให
ความรู ความเขาใจการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๑.การมอบให
เจาหนาท่ีไดปฏิบตัิงาน
ไดขอความรวมมือจาก
ผูนําชุมชน ประชาชน
ไดตระหนักถึงปญหา
ภาวะโลกรอนท่ีจะ
กระทบตอชุมขนใน
อนาคต

จุดออน
๑.ประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจ
เอาใจใสเก่ียวกับการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม การ
ตัดไมทําลายปาใน
พ้ืนท่ี

๑. ประชาสัมพันธ
รณรงคขอความ
รวมมือจากผูนํา
ชุมชนภาคประชาชน
ไดมมีาตรการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
มีแผนดําเนิน
เก่ียวกับปญหาภาวะ
โลกรอนได

*วัตถุประสงคการควบคุม
O  = การดําเนินงาน (ลงช่ือ)    ................................................   ผูรายงาน
F  = ความถูกตองเช่ือถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง) (นางวนิดา ปะพะวะ)
C = การปฏิบตัิงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลดั รักษาการ

หัวหนาสวนสงเสรมิการเกษตร
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕๘



แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบท่ี ๒ กรณีพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน สําหรับงวด
ตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล วาการ
ดําเนินงานของสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน
การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือ
ไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

ผลการประเมิน  พบวา สํานักปลัด มีกิจกรรม 5 กิจกรรม  คือ (๑) กิจกรรมโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมขน และอบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดข้ันตอนการใหบริการ (๒) กิจกรรมงานสาร
บรรณ (๓) กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดองสมานฉันท (๔) กิจกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (๕) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พบวา (๑) กิจกรรมงานสารบรรณ (๒) กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สรางความปรองดองสมานฉันท มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว

จากผลการประเมินดังกลาวการควบคุมภายใน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตามยังคง
มีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ  มี ๓ กิจกรรม  คือ

(๑) กิจกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมขน และอบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลด
ข้ันตอนการใหบริการ
(๒) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๓) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



-๒-

ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมโครงการโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมขน และอบต.เคลื่อนท่ี

เพ่ือลดข้ันตอนการใหบริการ ประชาชนบางกลุมในชุมชนมีความเห็นท่ีไมตรงกัน และขาดความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนา แกไขปญหาและงบประมาณท่ีดําเนินการในแตละหมูบาน

(๒) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การแพรระบาดของยาเสพติดในทุกกลุม
ภายในแตละหมูบาน และขาดความรวมมือ การเฝาระวังระหวางผูนําชุมชน ประชาชน รวมกับ องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน

(๓) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผูนําชุมชนภาคประชาชนไมไดมีการกําหนด
และวางแผนมาตรการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ไมมีแผนดําเนินงานเฝาระวังเก่ียวกับการปองกันสาธารณภัย ซึ่งเปน
ภัยทางธรรมชาติไมอาจคาดการณได

ท้ังนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนี้แลว

(ลงชื่อ)   ....................................................
(นางวนิดา  ปะพะวะ)

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8



แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบท่ี ๒ กรณีพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน สําหรับงวดตั้งแต
วันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :
การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงาน
ของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ
ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  และ
นโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

ผลการประเมิน  พบวา กองคลัง มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม  คือ (๑) กิจกรรมงานการเงิน (๒)
กิจกรรมงานบัญชี (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
(๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ

พบวา (๑) กิจกรรมงานการเงิน  (๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 เปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนท่ีมี
นัยสําคัญ มี 3 กิจกรรม  คือ

(๑) กิจกรรมงานบัญชี
(๒) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงนิงบประมาณ
(3) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานบัญชี  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมสามารถจัดทําการบันทึกบัญชีไดครบถวน

ยังมีความลาชาในการบันทึกรายการรับ รายการจาย รายการเงินสดรับ รายการเงินสดจาย ทําใหงานบัญชียัง
ไมบรรลุวัตถุประสงค  การรวบรวมขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของกับงานบัญชี การปฏิบัติงานท่ียากสมควร

(๒) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
การเงินและบัญชีจัดทําเอกสารฎีกาไมครบถวนสมบูรณเปนปจจุบัน ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว



-๒-

(3) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ทรัพยสินของทางราชการมีจํานวนมาก ซึ่งมีท้ัง
สามารถใชไดและไมสามารถใชได และทรัพยสินของทางราชการบางสวนไดมีการบริการประชาชนโดยการยืม
ในงานสาธารณะ จึงขาดการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุ ซึ่งทําใหเกิดการคลาดเคลื่อนใน
การลงคุมทะเบียนทรัพยสิน

ท้ังนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนี้แลว

(ลงชื่อ)   ....................................................
(นายพิสิษฐ สรอยวิทยา)

ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8



แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบท่ี ๒ กรณีพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน สําหรับงวดตั้งแต
วันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :
การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงาน
ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ
ลดความผิดพลาด  ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

ผลการประเมิน  พบวา กองชาง มีกิจกรรม 2 กิจกรรม  คือ ๑) กิจกรรมงานออกแบบ
กอสราง (๒) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน

พบวา กองชาง มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม  คือ (๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง  มีระบบ
การควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 เปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนท่ีมี
นัยสําคัญ มี 1 กิจกรรม  คือ

(๑) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน เจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบงานการกอสราง หรือปรับปรุงซอมแซมไมทําบันทึกรายงานชางตามท่ีกําหนดตามระเบียบ กฎหมาย
ทําใหการทํางานยังไมเปนไปตามระเบียบท่ีถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงค



-๒-

ท้ังนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนี้แลว

(ลงชื่อ)  ....................................................
(นายกุลชาติ  คามวรรณ)

ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8



แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบท่ี ๒ กรณีพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8 ได
ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่ ง
กําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสวน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล  วาการดําเนินงานของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบ
ปฏิบัติของฝายบริหาร

ผลการประเมิน  พบวา สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรม 3 กิจกรรม  คือ
(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน (2) กิจกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม (3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

พบวา (1) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (2) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว บรรลุตามวัตถุประสงค

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนตําบลหนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.
๒๕๕8 เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็
ตามยังคงมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ มี 1 กิจกรรม  คือ

(1) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน

ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน การเตรียมความพรอมและขาดการวางแผนการ
สอน เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน



-2-

ท้ังนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนี้แลว

(ลงชื่อ)   ....................................................
(นางสาวสิริกร แกวเจริญ)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8



แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบท่ี ๒ กรณีพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8 ได
ดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่ง
กําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหาร
สวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบ
ปฏิบัติของฝายบริหาร

ผลการประเมิน  พบวา สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีกิจกรรม 2 กิจกรรม  คือ (๑)
กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ (2) กิจกรรมงาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.
๒๕๕8 เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตาม
ยังคงมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ มี 2 กิจกรรม  คือ

(1) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ
(2) กิจกรรมงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี

ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัย

โรคติดตอ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดการประสานงานกันระหวาง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจํา
ตําบล และไมกําหนดแนวทางการปองกันและควบคุมโรคติดตอในแตละหมูบาน

(2) กิจกรรมงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบปญหามลพิษในพ้ืนท่ี การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน
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ท้ังนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนี้แลว

(ลงชื่อ)   ....................................................
(นางจิตติญา ไทลําภ)ู

ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันท่ี 30  กันยายน ๒๕๕8



แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบท่ี ๒ กรณีพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสวนสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผล วาการดําเนินงานของสวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

ผลการประเมิน  พบวา สวนสวัสดิการสังคม มีกิจกรรม 2 กิจกรรม  คือ (๑) กิจกรรมงาน
การฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี  (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตาม ยังคง
มีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ มี 2 กิจกรรม  คือ

(1) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

ประเด็นความเสี่ยง
(1) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดการประสานงาน

กันกลุมอาชพีท่ีขาดฝมือ ทักษะ ความรู ความเขาใจในการผลิตสินคา การบริหารจัดการในกลุม
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ผูนําชุมชน ประชาชน

ไมไดรับการอบรม ใหความรูเก่ียวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส เจาหนาท่ี
ไมไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเขาใจกับประชาชน และผูนําชุมชนของชุมชน
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ท้ังนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนี้แลว

(ลงชื่อ)   ....................................................
(นางสาววิญาภรณ โพธิราชา)

ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8



แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน

(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบท่ี ๒ กรณีพบจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสวนสงเสริม
การเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจ
อยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานของสวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

ผลการประเมิน  พบวา สวนสงเสริมการเกษตร มีกิจกรรม 2 กิจกรรม  คือ (๑) กิจกรรม
งานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ (2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลหนองหาน

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕7  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕8
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตาม ยังคง
มีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ มี 2 กิจกรรม  คือ

(1) กิจกรรมงานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองหาน

ประเด็นความเสี่ยง
(1) กิจกรรมงานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ เจาหนาท่ี

ผูปฏิบัติงานยังขาดการติดตาม และประเมินผลในการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ ขาด
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบขอมูล และเกษตรกรในพ้ืนท่ียังคงมีความเชื่อในการทําการเกษตรแบบเดิม และยัง
ใชสารเคมีในการทําการเกษตร

(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน และชุมชน
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ท้ังนี้  ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนีแ้ลว

(ลงชื่อ)   ....................................................
(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8



แบบ ปย.๒
ช่ือหนวยงาน  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

๑. สภาพแวดลอมควบคุม
๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน

(๑) “โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน
และ อบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดขั้นตอนการใหบริการ” การ
จัด ทําแผน พัฒนาสามปของ  อบต .  มี คํ า สั่ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการออกบริการเพ่ือลดข้ันตอนและประชาคม
เสนอความตองการ ปญหาในพ้ืนท่ีของ อบต.หนองหาน
รวมกับประชาชนในแตละหมูบาน เพ่ือนําโครงการของ
ประชาชนท่ีผานการประชาคมมาแลวเขาสูแผนพัฒนาสาม
ป ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน พบวาโครงการบาง
โครงการไมสามารถนํามาบรรจุไวในขอบัญญัติได เน่ืองจาก
มีการใชงบประมาณท่ีเกินศักยภาพของ อบต.
(๒) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท” ความเสี่ยงท่ีมีอยูการรับรูขาวสารท่ี
ถูกตองของประชาชน  ความคลาดเคลื่อนขอมูลขาวสารท่ี
ประชาชนไดรับทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน การขาด
ความรวมมือในกิจกรรมท่ีทองถ่ินไดทําข้ึน
(3) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” ความเสี่ยง
ท่ีมีอยูการขาดงบประมาณท่ีไมเพียงพอกับการบริหารงาน
ดานยาเสพติด
(4) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงท่ี
มีอยูการขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ เครื่องมือ  งบประมาณท่ี
ยังไมเพียงพอกับการดําเนินงานในแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(5) “งานสารบรรณ” หนังสือราชการมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน
การรับ สง การจัดเก็บหนังสือ การคนหาหนังสือราชการ
ตองใชเวลาในการคนหา  มีความเสี่ยงจากสภาพแวดลอม
ภายใน

๑.๒ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก
(๑) “โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน
และอบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดขั้นตอนการใหบริการ” การ
จัดทําแผนพัฒนาสามปของ อบต. มีความเสี่ยงจากจํานวน
ผูเขารวมประชุมประชาคมแตละหมูบานมีจํานวนนอย  ทํา
ใหการเสนอปญหา  ความตองการของประชาชนไม
ครอบคลุมปญหาท้ังหมด ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเห็นท่ีไม
ตรงกัน
(๒) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท” ความเสี่ยงท่ีมีอยู ประชาชนได
แสดงความคิดเห็นแตกตาง  การรับรูขอมูลขาวสารท่ีไม
ถูกตอง ทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน

ผลการประเมิน
สํานักปลัด ไดวิเคราะหระบบควบคุมภายในจากคําสั่ง

แบงงานภายในตามภารกิจงานประจําตามอํานาจหนาท่ี
ท้ัง 5 กิจกรรม  ดังน้ี
(๑) โครงการจัดทําทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน
และ อบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดข้ันตอนการใหบริการ
(๒) ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท
(๓) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๔) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานสารบรรณ

โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบวา  กิจกรรมปกปอง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท , กิจกรรมงานสารบรรณ มีการควบคุมเพียงพอ
มีระบบการปรับปรุงการควบคมุภายในบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมท่ีเหมาะสมแลว

ขอสรุป
(๒) กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สรางความปรองดองสมานฉันท มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
แลว  ประชาชนไดรวมกันแสดงความจงรักภักดตีอสถาบัน
พระมหากษัตริยในกิจกรรมวันสําคัญประจําปงบประมาณ
เชน  วันพอแหงชาติ  วันแมแหงชาติ  เปนตน
(5) กิจกรรมงานสารบรรณ มีการควบคุมท่ีเพียงพอ
สามารถจัดเก็บเอกสาร  การคนหา  การรักษาเอกสารให
สมบูรณ  มีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสม

กิจกรรมท่ีพบความเสี่ยง  ตองจัดการบริหารความเสี่ยง
หรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในท่ีมี
ความเสีย่ง  ตามแบบ ปย.๓ มีดังน้ี

ขอสรุป
(๑)กจิกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
ชุมชน และอบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดขั้นตอนการใหบริการ
ความเสีย่ง ประชาชนบางกลุมในชุมชนมคีวามเห็นไม
ตรงกัน และขาดความรู ความเขาใจในการแกไขปญหา
และงบประมาณท่ีดําเนินการในแตละหมูบาน



(๓) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” ความ
เสี่ยงท่ีมีอยูการแพรระบาดของยาเสพติดภายในหมูบาน ท้ัง
ผูเสพ ผูคาท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนกับทุกกลุม
(4) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงท่ี
มีอยูการประสานงานระหวางทองถ่ินกับประชาชน  ขาด
ความสนใจระหวางเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานกับประชาชนใน
แตละหมูบาน  ยังไมเพียงพอกับการดําเนินงานในแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) “งานสารบรรณ” การรับหนังสือจากสวนราชการอ่ืนๆ
มีความลาชาและมีจํานวนมากทําใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
เกิดความผิดพลาดในการรับหนังสือ การรายงานใหกับ
ผูบังคับบัญชา

๒.การประเมินความเสี่ยง
(๑) “โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา

ชุมชน และอบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดขั้นตอนการใหบริการ”
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ อบต. เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานอาจเกิดขอผิดพลาดในการจัดเก็บเอกสาร การ
รักษาเอกสารเก่ียวกับแผนพัฒนาสามป

(๒) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สราง
ความปรองดองสมานฉันท” ความเสี่ยงท่ีมีอยูการรับรู
ขาวสารท่ีถูกตองของประชาชน  ความคลาดเคลื่อนขอมูล
ขาวสารท่ีประชาชนไดรับทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน
การขาดความรวมมือในกิจกรรมท่ีทองถ่ินไดทําข้ึน
(3) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” ความ

เสี่ยงท่ีมีอยูการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรวมกับผูนําชุมชน
ภาคประชาชนท่ีไมมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง การเฝาระวังในกลุมเสี่ยงแตละหมูบาน การขาด
งบประมาณท่ีไมเพียงพอกับการบริหารงานดานยาเสพติด
(4) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยง

ท่ีมีอยูการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรวมกับผู นําชุมชน
ประชาชน การออกสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยในแตละหมูบาน
คว าม เ พี ย งพอ เ ก่ี ย ว กับ วั สดุ   อุ ปก รณ  เ ค รื่ อ งมื อ
งบประมาณท่ียังไมเพียงพอกับการดําเนินงานในแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) “งานสารบรรณ” ความเสี่ยงหนังสือราชการมี

จํานวนเพ่ิมมากข้ึนการรับ สง การจัดเก็บหนังสือ การคนหา
หนังสือราชการตองใชเวลาในการคนหา  และการรับ
หนังสือจากสวนราชการอ่ืนๆมีความลาชา มีจํานวนมากทํา
ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในการรับ
หนังสือ เพ่ือรายงานใหกับผูบังคับบัญชา

๓.กิจกรรมควบคุม
(๑) “โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา

ชุมชน และอบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดขั้นตอนการใหบริการ”
การศึกษาทําความเขาใจเ ก่ียวกับระเบียบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปใหเขาใจถูกตอง  การกํากับดูแลอยาง
ใกลชิดจากผูบังคับบัญชา การจัดสงใหเจาหนาท่ีปฏิบัติได
ไปฝกอบรมเพ่ิมความรูในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา

(๒) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ความเสีย่ง เกิดจากการแพรระบาดของยาเสพตดิในทุก
กลุมภายในชุมชน หมูบาน ท้ังผูเสพ ผูคาท่ีมีโอกาสเกิด
ข้ึนกับทุกกลุม และขาดการเฝาระวังระหวางผูนําชุมชน
ประชาชนรวมกับ อบต.

(๓) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความ
เสี่ยงผูนําชุมชน และภาคประชาชนไมไดมีการกําหนดและ
วางแผนมาตรการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ไมมีแผนดําเนินงาน
เฝาระวังเก่ียวกับการปองกันสาธารณภยั ซึ่งเปนภัย
ธรรมชาตไิมอาจคาดการณได



แผนปฏิบัติงานตามข้ันตอนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด
ไว

(2) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สราง
ความปรองดองสมานฉันท” รณรงคประชาสัมพันธ
กิจกรรมเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยใหประชาชนได
ทราบเปนประจํา  เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย

(3) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” ให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดศึกษา  ทําความเขาใจวิธีการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ประสานงานขอความ
รวมมือกับผูนําชุมชน  ภาคประชาชนไดเฝาระวังกลุมเสี่ยง
ท่ีมีโอกาสติดยาเสพติด  ผูคายาเสพติดในแตละหมูบาน

(4) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไดศึกษา  ทําความเขาใจวิธีการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การจัดทําแผนงานปองกัน
กอนเ กิดภั ย   ขณะเ กิดภั ย  หลั งการ เ กิดภัย  พร อม
ประสานงานรวมกับผูนําชุมชน  ภาคประชาชนไดพิจารณา
ความเสี่ยงท่ีมีอยูการขาดแคลนวัสดุ  อุปกรณ เครื่องมือ
งบประมาณท่ียังไมเพียงพอกับการดําเนินงานในแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5) “งานสารบรรณ” ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานได
ศึกษาระเบียบเก่ียวกับงานสารบรรณใหเขาใจอยางละเอียด
และสงเสริม  สนับสนุนใหฝกอบรมเพ่ิมความรู ใหกับ
เจาหนาท่ีอยางสม่ําเสมอ
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร
องคการบริหารสวนตําบลไดนําระบบสารสนเทศและการ

สื่อสาร ท้ังระบบอินเตอรเน็ต  โทรศัพท  การปรับปรุงคําสั่ง
การติดตอประสานงานท้ังภายในภายนอก เปนเครื่องมือ
ชวยบริหารความเสีย่ง  ดังน้ี

(๑) “โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
ชุมชน และอบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดขั้นตอนการใหบริการ”
ไดนําขอมูลขาวสารจากระบบอินเตอรเน็ต  โทรศัพท
โทรสาร มาชวยติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมายการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจากเว็บไซตกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมาชวยในการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

(2) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สราง
ความปรองดองสมานฉันท” ไดนําขอมูลขาวสารจาก
ระบบอินเตอรเน็ต  โทรศัพท โทรสาร มาชวยติดตามขอมูล
ขาวสารกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยท่ีเปน
ประโยชนตอประชาชน  สรางความสามัคคีในหมูคณะ
การติดตามและตรวจสอบโครงการท่ีเ ก่ียวกับเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยทางเว็บไซต เพ่ือมากําหนดเปน
แนวทางการดําเนินงานของทองถ่ิน

(3) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” ไดนํา
ขอมูลขาวสารจากระบบอินเตอรเน็ต  โทรศัพท โทรสาร มา
ชวยติดตามขอมูลขาวสารวิธีการดําเนินงานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  กลุมเสี่ยง เชน  ผูคา  ผูเสพ  วัยรุน



กลุมอ่ืนๆ เปนตน โดยติดตามขอมูลขาวสารทางเว็บไซด
หนังสือสั่งการ  ระเบียบ การประชาสัมพันธจากจังหวัด
อําเภอ  มีการติดตามสถานการณอยางใกลชิดรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรหนองหาน

(4) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ไดนํา
ขอมูลขาวสารจากระบบอินเตอรเน็ต  โทรศัพท โทรสาร มา
ชวยติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณสุข  ข้ันตอนการเตรียมความพรอม  ขณะ
ดําเนินการ  หลังขณะดําเนินการ  การติดตามสถานการณ
อยางใกลชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยา  เพ่ือแจงใหประชาชนได
ทราบทันกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน

(5) “งานสารบรรณ” ไดนําขอมูลขาวสารจากระบบ
อินเตอรเน็ต  โทรศัพท โทรสาร มาชวยติดตามขอมูล
ขาวสาร  เพ่ือความถูกตองและรวดเร็วเก่ียวกับหนังสือสั่ง
การตางๆ ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และ
สวนราชการท่ีเก่ียวของ

๕.การติดตามประเมินผล
ไดใชแบบสอบถาม  การตรวจสอบการดําเนินงานในแต

ละกิจกรรมมีปญหา  อุปสรรค ท่ีตองแกไขปรับปรุงใน
ข้ันตอนใด  การรายงานผลการปฏิบัติงาน ไดใชระบบ
สารสนเทศ ผานทางโทรศัพท  โทรสาร หนังสือ ติดตอ
สอบถามไปยังทองถ่ินจังหวัด  ทองถ่ินอําเภอ กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ิน

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม 5 กิจกรรม ท่ีตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรม

โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดข้ันตอนการใหบริการ (๒) กิจกรรมปกปอง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง (3) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (4)
กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (5) กิจกรรมงานสารบรรณ

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 2 กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรม
ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดองสมานฉันท  (2) กิจกรรมงานสารบรรณ  มีการ
ควบคุมท่ีมีความเพียงพอแลวไมตองจัดทําแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)   .................................................... ผูรายงาน
(นางวนิดา  ปะพะวะ)

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันท่ี 30 กันยายน 2558



แบบ ปย.๒
ช่ือหนวยงาน กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน   พ.ศ.2558

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน

(๑) กิจกรรมงานการเงิน มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายใน
กองคลังชัดเจน และมีการกํากับดูแลอยางเครงครัดมี
มาตรการดําเนินการตามวินัยอยางเครงครัด สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบกฎหมายไดสนับสนุนให
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการเงินมีการฝกอบรม  ทักษะในการ
ปฏิบัติ งาน มีการติดตามประเมินผลเปนระยะจาก
ผูบั งคับบัญชา เจ าหนา ท่ีไดปฏิบัติ งานตามระเบียบ
กฎหมายท่ีกําหนดไว และมีผู อํานวยการกองคลังให
คําแนะนํา กํากับดูแลอยางใกลชิด
(๒) กิจกรรมงานบัญชี มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายในกอง
คลังชัดเจน และมีการกํากับดูแลอยางเครงครัดจาก
ผูอํานวยการกองคลัง มีมาตรการดําเนินการตามวินัยอยาง
เครงครัดสําหรับผูปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
แตพบความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนในงานบัญชี การบันทึกบัญชี  ลง
รายการรับ  รายการจายยังไมเปนปจจุบัน
(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีคําสั่งแตงตั้ง
แบงงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกํากับดูแลอยาง
เครงครัดจากผูอํานวยการกองคลัง มีมาตรการดําเนินการ
ตามวินัยอยางเครงครัดสําหรับผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบี ยบกฎหมาย และพบว าขอมูลทรัพยสินยั ง ไม
ครอบคลุมในการจัดเก็บรายได  สงผลใหการจัดเก็บรายได
ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
(๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีคําสั่ง
แตงตั้งแบงงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัดจากผูอํานวยการกองคลัง ทรัพยสินของทาง
ราชการมีจํานวนมาก ซึ่งมีท้ังสามารถใชงานได และไม
สามารถใชงานได และทรัพยสินของทางราชการบางสวนได
มีการบริการประชาชนโดยการยืมในงานสาธารณะ จึงขาด
การตรวจสอบจากเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุ ซึ่งทํา
ใหเกิดการคลาดเคลื่อนในการลงคุมทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ

ผลการประเมิน
กองคลัง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากภารกิจประจาํ ท้ัง ๕ กิจกรรม  ดังน้ี
(๑) กิจกรรมงานการเงิน
(2) กิจกรรมงานบญัชี
(3) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
(4) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสนิและพัสดุ
(5) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ

โดยการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา กิจกรรมงานการเงิน, กิจกรรมงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได มรีะบบการควบคุมภายใน
เพียงพอ  บรรลุตามวัตถุประสงค

ขอสรุป
(๑) กจิกรรมงานการเงิน มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว

บรรลตุามวัตถุประสงคของการควบคุม  ดังน้ี
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับสงเงินถอนเงิน
ฝากธนาคาร มีหลักฐานบันทึกรับและสงมอบเงิน
- มีการตรวจสอบการนําสงคืนเงินคลังตามระเบียบอยาง
เครงครดัมากข้ึน
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบการจายเงิน
ตามฎีกาเบิกจายเงินใหแกผูมสีิทธิตามใหแลวเสร็จไมเกิน
ระยะเวลาตามระเบยีบฯกําหนด
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ
จายเงินประจําวันลงนามใบเสรจ็รบัเงินประจําวันและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน-จายเงินประจาํวัน
- เจาหนาท่ียังขาดประสบการณทํางานมกีารใหเจาหนาท่ี
ท่ีเก่ียวของไดเขารับการฝกอบรมอยางตอเน่ือง
- ประชาสัมพันธรายรับ-รายจายใหประชาชนทราบ



(๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมั ติเบิกจายเงิน
งบประมาณ มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายในกองคลัง
ชัดเจน และมีการกํากับดูแลอยางเครงครัดจากผูอํานวยการ
กองคลัง เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการเงินจัดทําเอกสาร
ฎีกาไมครบถวนสมบูรณเปนปจจุบัน  ไมบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไว

๑.๒ วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจกรรมงานการเงิน การจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ท้ังเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนท่ัวไปไดจัดสรรงบประมาณไมทันกับความตองการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหานท่ีจะดําเนินการ
งานแตละโครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  ทําใหการเบิกจายเงินมีความลาชาไมสามารถ
สนองตอความตองการของผูบริหารทองถ่ินและประชาชน
ไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
(๒) กิจกรรมงานบัญชี จากการประเมินในระบบควบคุม
ภายในกิจกรรมงานบัญชีของกองคลังไมพบความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมภายนอก
(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานพัฒนา
และจัดเก็บรายได ไดดําเนินการจัดเก็บรายไดเพียงพอ  มี
ประชาชนมาชําระภาษีตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว ทําให
การจัดเก็บรายไดบรรลุวัตถุประสงค
(๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
มีการควบคุมยังไมมีเพียงพอ เน่ืองจากขาดการประสานงาน
ท่ีดีกับผูรับจาง การตกลงราคา  การสอบราคา  การ
รวบรวมเอกสารไมสามารถควบคุมได ทําใหการรายงานผล
การจัดซื้อจัดจางลาชา ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบมีการควบคุมไมเพียงพอ
(๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมั ติเบิกจายเงิน
งบประมาณ มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว ไดตรวจสอบ
เอกสารประกอบฎีกากอนดําเนินการเบิกจายเ งินใน
งบประมาณเปนระยะแลว รายงานใหกับผูบังคับบัญชา
ทราบ

๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานการเงิน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบได
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยความรู  ความสามารถภายใต
ระเบียบ  กฎหมายเก่ียวกับงานการเงิน  มีการควบคุมใน
ระบบงานการเงินเพียงพอ เพราะมีผูอํานวยการกองคลังให
คําแนะนํา กํากับดูแลอยางใกลชิด

(3) กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแลวบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม  ดังน้ี
-มีคํ าสั่ งแตตั้ ง เ จ าหน า ท่ีจัด เ ก็บรายได เ พ่ือให เ กิด

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได
- มีการประชาสัมพันธแจงรายช่ือผูชําระภาษีใหกับผูชําระ

ภาษีทุกประเภทตามระยะเวลาท่ีกําหนด
-อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีใหกับประชาชน
-ออกสํารวจ สอบถาม สถานประกอบการเพ่ือมีการ

ประเมินจัดเก็บภาษีใหถูกตอง ครบถวน
-จัดทําปายประชาสัมพันธการชําระภาษีทุกประเภท

ในชวงกอนชําระภาษีในแตละหมูบาน

จากการวิเคราะหสํารวจพบวา มี 3 กิจกรรม คือ (1)
กิจกรรมงานบัญชี  (2) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ  (3) กิจกรรมงานการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิก
จายเงินงบประมาณ  มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ขอสรุป
(2) กิจกรรมงานบัญชี เจ าหน า ท่ีผู ปฏิบัติ งานได

ปฏิบัติงานตามความรู  ความสามารถแตยังมีความลาชา
การบันทึกบัญชี การลงรายการบันทึกบัญชีทุกประเภท ทุก
รายการยังไมครบถวนสมบูรณ ไมสามารถควบคุมได
เพียงพอ
(4) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เน่ืองจาก
ทรัพยสินและพัสดุของทางราชการมีจํานวนมาก ซึ่งมีท้ัง
สามารถใชได และไมสามารถใชได และทรัพยสินของทาง
ราชการบางสวนไดมีการบริการประชาชนโดยการยืมใชใน
งานสาธารณะ จึงขาดการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีเก่ียวกับงานพัสดุ ซึ่งทําใหเกิดความคาดเคลื่อนใน
การลงคุมทะเบียนทรัพยสิน ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกําหนดไวได
(5) กิจกรรมงานการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการเงินจัดทํา
เอกสารฎีกาไมครบถวน สมบูรณ เปนปจจุบัน ไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว



(๒) กิจกรรมงานบัญชี เจ าหน า ท่ีผู รับผิดชอบได
ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย  แตไมสามารถนําบันทึก
บัญชีไดเปนปจจุบัน  ทําใหการรายงานเงินยอดคงเหลือ
ประจําวันลาชา  ยังไมสามารถควบคุมงานบัญชีไดเพียงพอ
(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได เจาหนาท่ี
ผู รั บ ผิ ด ชอบได ปฏิ บั ติ ง านต ามหน า ท่ี ด ว ยคว าม รู
ความสามารถภายใตระเบียบ  กฎหมายเก่ียวกับงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได  มีการควบคุมในระบบงานจัดเก็บรายได
เพียงพอ เพราะมีผูอํานวยการกองคลังใหคําแนะนํา กํากับ
ดูแลอยางใกลชิด
(๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยความรู
ความสามารถภายใตระเบียบ  กฎหมายเก่ียวกับงาน
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ แตยังควบคุมไมเพียงพอ
เน่ืองจากทรัพยสินของทางราชการมีจํานวนมาก ซึ่งมีท้ัง
สามารถใชไดและไมสามารถใชได และทรัพยสินของทาง
ราชการบางสวนไดมีการประชาชนโดยการยืมในงาน
สาธารณะ จึงขาดตรวจสอบจากเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับพัสดุ ซึ่งทําใหเกิดการคลาดเคลื่อนในการลงคุม
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีได
กําหนดไว
(๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการเงิน จัดทํา
เอกสารฎีกาไมครบถวนสมบูรณเปนปจจุบัน ไมบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

๓. กิจกรรมการควบคุม
(๑) กิจกรรมงานการเงิน เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบได
ฝกอบรม  เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทําความ
เขาใจเก่ียวกับระเบียบ  กฎหมายเก่ียวกับงานการเงินให
ละเอียด และใหผูอํานวยการกองคลังใหคําแนะนํา กํากับ
ดูแลอยางใกลชิด แลวรายงานผูบริหารทองถ่ินใหทราบ
(๒) กิจกรรมงานบัญชี เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดฝกอบรม
เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทําความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบ  กฎหมายเก่ียวกับงานบัญชีใหละเอียด
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบัญชีสามารถบันทึกรายการรับ
รายการจายเปนปจจุบัน  ครบถวน  ถูกตองในงานบัญชี
และใหผูอํานวยการกองคลังใหคําแนะนํา กํากับดูแลอยาง
ใกลชิด แลวรายงานผูบริหารทองถ่ินใหทราบ
(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบไดฝกอบรม  เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานมี
การศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ  กฎหมาย
เก่ียวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  และใหผูอํานวยการ
กองคลังใหคําแนะนํา กํากับดูแลอยางใกลชิด



(๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดฝกอบรม  เพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานมีการศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ
กฎหมายเก่ียวกับงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ และให
ผูอํานวยการกองคลังใหคําแนะนํา กํากับดูแลอยางใกลชิด
แลวรายงานผูบริหารทองถ่ินใหทราบ
(๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดฝกอบรม  เพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับ
ระเบียบ  กฎหมายเก่ียวกับงานฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ และใหผู อํานวยการกองคลังใหคําแนะนํา
กํากับดูแลอยางใกลชิด  แลวรายงานผูบริหารทองถ่ินให
ทราบ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
นําระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร ท้ังระบบ

อินเตอรเน็ท โทรศัพท โทรสาร การจัดการประชุม การ
รายงานทางการเงิน  งานบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  งานตรวจฎีกา
กอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ รายงานผลการจัดซื้อจดั
จางประจําป การรายงานการตรวจสอบประจําปตางๆ
เพ่ือใหมีการแจงขอมูลขาวสารแกบุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกไดรับทราบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ผานทางเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

๕. วิธีการติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผล  เพ่ือใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอตอการควบคุม  หากพบความเสี่ยง
ใหรายงานกับผูอํานวยการกองคลังโดยดวน  เพ่ือใหงาน
กองคลังท้ัง ๕ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด
ไว  และรายงานผลใหกับอําเภอ  จังหวัด กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  ผานระบบการสื่อสารสารสนเทศ
โทรศัพท  โทรสาร  อินเตอรเน็ต โปรแกรมสําหรับการ
รายงานผล  และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
ทองถ่ินไดทราบ



สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม ท่ีตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๒)

กิจกรรมงานบัญชี (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ (๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิก
จายเงินงบประมาณ

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 2 กิจกรรม คือ (๑)
กิจกรรมงานการเงิน  (3) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีการควบคุมท่ีมีความเพียงพอแลวไมตอง
จัดทําแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)   .................................................... ผูรายงาน
( นายพิสิษฐ สรอยวิทยา)

ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน  รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

วันท่ี   30  กันยายน  2558



แบบ ปย.๒
ช่ือหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย

ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558
องคประกอบการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ขอสรุป

(๒)
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม

๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน
(๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง มีคําสั่งแตงตั้งแบง
งานภายในกองชางชัดเจนและมีการกํากับดูแลอยาง
เครงครัดมีมาตรการดําเนินการตามวินัยอยางเครงครัด มี
การติดตามประเมินผลเปนระยะจากผูบังคับบัญชา
เจาหนาท่ีไดปฏิบัติงานตามระเบียบ  กฎหมายท่ีกําหนดไว
การออกแบบกอสราง  รายละเอียดประกอบแบบอาจไม
สอดคลองตรงกับสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ีประชาชน
กอนดําเนินการออกแบบกอสราง ประชาชนอาจไดรับ
ผลกระทบ
(2) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซม
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายในกอง
ชางชัดเจนและมีการกํากับดูแลอยางเครงครัดมีมาตรการ
ดําเนินการตามวินัยอยางเครงครัด มีการติดตามประเมินผล
เปนระยะจากผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ีไดปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ  กฎหมายท่ีกําหนดไวการออกแบบกอสราง
รายละเอียดประกอบแบบอาจไมสอดคลองตรงกับสภาพ
ความเปนจริงของพ้ืนท่ีประชาชนกอนดําเนินการสํารวจ/
การตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง การสํารวจพ้ืนท่ีจริง
ระหวาง อบต.หนองหาน รวมกับผู นําชุมชน  ภาค
ประชาชน ท่ีจะดําเนินการออกแบบกอสรางขาดความ
รวมมือในการตรวจสอบใหรอบคอบกอนออกแบบกอสราง
ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนท่ีอาศัยอยูรวมถึงพ้ืนท่ีทํากิน
อาจไดรับความเสียหายจากการกอสราง
(2) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซม
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การสํารวจพ้ืนท่ีจริงระหวาง
อบต.หนองหาน รวมกับผูนําชุมชน  ภาคประชาชน ท่ีจะ
ดําเนินการสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ขาดความรวมมือ
ในการตรวจสอบใหรอบคอบกอนสงงานการกอสราง  ซึ่ง
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ

๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง การออกแบบ

กอสรางขาดความรอบคอบในการสํารวจ  ตรวจสอบ
รวมกันระหวาง อบต.หนองหาน กับประชาชนทําใหการ

ผลการประเมิน
กองชาง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากภารกิจประจาํ ท้ัง 2 กิจกรรม  ดังน้ี
(1) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง
(2) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซม
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

โดยการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา มี 1 กิจกรรม  (1) กิจกรรม
งานออกแบบกอสราง มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
บรรลุตามวัตถุประสงค

ขอสรุป
(๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแลว บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม  ดังน้ี
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งภายในกองชางอยางชัดเจน
- ไดดําเนินการออกสํารวจพ้ืนท่ีกับผู นําชุมชน  ภาค
ประชาชนไดรวมกันตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีจริงกอนการ
ออกแบบแปลนในการกอสรางทุกโครงการในขอบัญญัติ
งบประมาณประจําป  โดยมีการควบคุมเพียงพอแลว
สามารถใหการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ไดทันกับระยะเวลาท่ีกําหนด

จากการวิเคราะหสํารวจพบวา มี 1 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซม
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน
ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ขอสรุป
(2) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสร าง
ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
งานการกอสราง หรือปรับปรุงซอมแซมไมทําบันทึกรายงาน
ชางตามระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนดไวการออกแบบ
กอสราง  รายละเอียดประกอบแบบอาจไมสอดคลองตรง
กับสภาพความเปนจริงของพ้ืนท่ีประชาชนกอนดําเนินการ
สํารวจ/การตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน ไมสามารถควบคุมไดเพียงพอ



กอสรางมีปญหา  สงผลกระทบตอพ้ืนทํากินของประชาชน
(2) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง

ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
งานการกอสราง หรือปรับปรุงซอมแซมไมทําบันทึกรายงาน
ชางตามท่ีกําหนดตามระเบียบ กฎหมายทําใหการทํางานไม
เปนไปตามระเบียบท่ีถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงค

๓. กิจกรรมควบคุม
(๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง กําหนดให

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดศึกษา  ระเบียบ กฎหมาย ใหเขาใจ
การออกแบบกอสรางตองผานการสํารวจพ้ืนท่ีจริงระหวาง
ผูนําชุมชน  ภาคประชาชนไดรวมกันตรวจสอบใหละเอียด
กอนออกแบบกอสรางทุกครั้ง  เพ่ือใหแบบไดมาตรฐานเกิด
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม

(2) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง
ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน กําหนดใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการท่ีถูกตอง
ตองออกสํารวจ/ตรวจงานการกอสรางพ้ืนท่ีจริงระหวาง
ผูนําชุมชน  ภาคประชาชนไดรวมกันตรวจสอบใหละเอียด
กอนสงงานทุกครั้ง  เพ่ือใหแบบไดมาตรฐานเกิดประโยชน
ตอประชาชนโดยสวนรวม
๔.สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร

ไดนําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังระบบ
อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร การจัดการประชุม การ
ออกแบบโดยใชโปรแกรมในการปฏิบัติงานของกองชาง
ในกิจกรรมการออกแบบกอสราง เพ่ือใหมีการแจงขอมูล
ขาวสารแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
ขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับ
ฟงความคิดเห็นจากประชาชน ผานทางเว็บไซดของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ได ศึ กษา   ระเบี ยบ กฎหมาย ให เข า ใจ ในระบบ
อินเตอรเน็ต  การคนควาหาขอมูลในการกําหนดราคา
กลาง

๕.วิธีติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผล  เพ่ือใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอตอการควบคุม  หากพบความเสี่ยง
ใหรายงานกับผูอํานวยการกองชาง โดยดวน  เพ่ือใหงาน
กองชาง บรรลุตามวัตถุประสงค ท่ีกําหนดไว  และ
รายงานผลให กับอําเภอ  จังหวัด กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  ผานระบบการสื่อสารสารสนเทศ
โทรศัพท  โทรสาร  อินเตอรเน็ต โปรแกรมสําหรับการ
รายงานผล  หากมีปญหา  อุปสรรคใหรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบริหารทองถ่ินไดทราบทุกครั้ง



สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ท่ีตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๑)

กิจกรรมงานออกแบบกอสราง
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๑ กิจกรรม คือ (๑)

กิจกรรมงานออกแบบกอสราง มีการควบคุมท่ีมีความเพียงพอแลวไมตองจัดทําแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)   .................................................... ผูรายงาน
( นายกุลชาติ  คามวรรณ )

ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันท่ี   30  กันยายน  2558



แบบ ปย.๒
ช่ือหนวยงาน  สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน

(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับ
เด็กกอนวัยเรียน การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีขาดการ
ติดตาม และประเมินผลการเรียน การสอน การเตรียม
ความพรอม และขาดการวางแผนการสอน เพ่ือเสริมสราง
พัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียนอยางตอเน่ือง
(2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ แตขาดการ
กําหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมใน
ปงบประมาณ
(3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ แตขาดการ
กําหนดปฏิ ทินกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการใน
ปงบประมาณ

๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับ
เด็กกอนวัยเรียน เด็กท่ีเขารับบริการรับฝาก เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมพัฒนาการของเด็กมีพ้ืนฐานความรู
ความเขาใจ ท่ีตางกัน
(2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดความ
รวมมือกับหนวยงานราชการอ่ืนๆ
(3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เด็ก เยาวชน
ประชาชนบางกลุมไมเขารวมกิจกรรม และไมใหความ
รวมมือ
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับ
เด็กกอนวัยเรียน พบความเสี่ยงเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ยังขาดการวางแผนการสอน  เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของ
เด็กกอนวัยเรียนอยางตอเน่ือง
(2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยง
เจาหนาท่ีท่ียังขาดการกําหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนา
และวัฒนธรรม และเพ่ือเปนการรักษาประเพณีอันดีงามคง
สืบตอไป
(3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ พบความเสี่ยง
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ียังขาดการกําหนดปฏิทินกิจกรรม
งานการกีฬาและนันทนาการ และเพ่ือเสริมสรางใหคนใน
ชุมชนมีความรัก สามัคคี และเปนการปองกัน แกไขปญหา
ยาเสพติด

ผลการประเมิน
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดวิเคราะห
ประเมินระบบการควบคมุภายใน  จากภารกิจประจํา มี 3
กิจกรรม  ดังน้ี
(1) กิจกรรมการการเตรียมความพรอมดานการศึกษาเด็ก
กอนวัยเรียน
(2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
(3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

โดยการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ,
กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีระบบการควบคุม
ภายในเพียงพอ  บรรลุตามวัตถุประสงค

ขอสรุป
(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุม

ท่ีเพียงพอแลว บรรลตุามวัตถุประสงคของการควบคุม
ดังน้ี
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งภายในสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมอยางชัดเจน
-ไดดําเนินการจดัตั้งงบประมาณ สงเสริม สนับสนุนใหกับ
กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง
-ไดออกสํารวจติดตามและประเมนิผลการเขารวมกิจกรรม
งานศาสนาและวัฒนธรรม
(2) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมท่ี

เพียงพอแลว บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม  ดังน้ี
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งภายในสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมอยางชัดเจน
-ไดดําเนินการจดัตั้งงบประมาณ สงเสริม สนับสนุนใหกับ
กลุมเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีสวนรวมในการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน หางไกล และแกไขปญหายาเสพตดิ
-ไดออกสํารวจติดตามและประเมนิผลการเขารวมกิจกรรม
งานกีฬาและนันทนาการ

จากการวิเคราะหสํารวจพบวา มี 1 กิจกรรม  คือ  (1)
กิจกรรมการการเตรียมความพรอมดานการศึกษาเด็กกอน
วัยเรียน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไมบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม



๓. กิจกรรมควบคุม
(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษา
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ขาด
การวางแผนการสอน  เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
กอนวัยเรียนอยางตอเน่ือง  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตอง
ศึกษา ทําความเขาใจ วิธีการดําเนินงาน กําหนดแผนงานให
ชัดเจน  เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะพัฒนาประสบการณของ
เจาหนาท่ีเอง
(2)  กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดการจัดทํา
ปฏิ ทินแผนงานกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตองมีการจัดทําปฏิทินแผนงาน
กิจกรรม และตองมีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือ
เปนการมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีอันดีงาม
(3)  กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เจาหนา ท่ี
ผูรับผิดชอบขาดการจัดทําปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬา
และนันทนาการ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองมีการจัดทํา
ปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เพ่ือ
สงเสริมใหคนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี และเปน
การปองกันแกไขปญหายาเสพติด ใช เวลาวางใหเกิด
ประโยชน

4. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
ได นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังระบบ

อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร การจัดการประชุม การ
คนหาขอมูล  การสืบคนขอมูลเก่ียวกับการบริหารงาน
การศึกษา  การศึกษาองคความรู ใหมของเจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงาน  ผูดูแลเด็ก สามารถถายทอดองคความรูดาน
วิชาการ  การเรียนรู  การสอนท่ีสรางสรรคใหกับเด็ก
สามารถนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมเกิดผล
ตอเด็กทุกศูนย และไดดําเนินการแจงขอมูลขาวสารแก
บุคคลภายในและบุคคลภายนอกไดรับทราบขอมูล
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟงความ
คิดเห็น  ปญหาและอุปสรรคจากเด็ก และผูปกครอง ผาน
ทางเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

๕. วิธีติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผล  เพ่ือใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอตอการควบคุม มีการติดตาม
ประเมินผลการวางแผนการเรียนการสอน หากพบความ
เสี่ยงใหรายงานกับผูบังคับบัญชาโดยดวน เพ่ือใหงานสวน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว  และรายงานผลใหกับอําเภอ  จังหวัด กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ผานระบบการสื่อสาร
สารสนเทศ  โทรศัพท  โทรสาร  อินเตอรเน็ต โปรแกรม
สําหรับการรายงานผล  หากมีปญหา  อุปสรรคใหรายงาน
ผลการดําเนินงานใหผูบริหารทองถ่ินไดทราบทุกครั้ง

ขอสรุป
(1) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษา

สําหรับเด็กกอนวัยเรียน เน่ืองจากเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงาน
ขาดการวางแผนการเรียน การสอน จึงทําใหเด็กบางคนท่ีมี
พ้ืนฐานนอย  มีความรู ความเขาใจในเรื่องการเรียน เสริม
ทักษะ และพัฒนาการท่ีชากวา



สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ท่ีตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรม

การเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน (2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
(3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 1 กิจกรรม คือ (๑)
กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน มีการควบคุมท่ีมีความเพียงพอแลวไม
ตองจัดทําแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)    .................................................... ผูรายงาน
(นางสาวสิริกร แกวเจริญ)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันท่ี   30  กันยายน  2558



แบบ ปย.๒
ช่ือหนวยงาน  สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย

ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558
องคประกอบการควบคุมภายใน

(๑)
ผลการประเมิน / ขอสรุป

(๒)
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม

๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน
(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและ
ชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ เจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานขาดการประสานกันระหวาง อบต.หนองหาน กับ
สาธารณสุขประจําตําบล และไมกําหนดแนวทางการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอในแตละหมูบาน
(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี เจาหนาท่ีขาด
การอบรมใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ
ผลกระทบปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะมูลฝอย การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในหมูบาน

๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและ
ชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ ประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจในการปองกันและแกไขปญหาดานการ
สาธารณสุข
(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี ประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของปญหาภาวะโลก
รอน การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและ
ชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ พบความเสี่ยงการ
ขาดการประสานกันระหว าง  อบต.หนองหาน กับ
สาธารณสุขประจําตําบล และไมกําหนดแนวทางการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอในแตละหมูบาน
(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี พบความเสี่ยง
เจาหนาท่ีขาดการอบรมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะมูล
ฝอย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในแต
ละหมูบาน
๓. กิจกรรมควบคุม

(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ตองกําหนดแนวทางการปองกันและควบคุม
โรคติดตอในแตละหมูบาน และตองมีการประสานงานขอ
ความชวยเหลือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ผลการประเมิน
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดวิเคราะหประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน  จากภารกิจประจํา มี 2
กิจกรรม  ดังน้ี
(1) กิจกรรมการงานการบริการสาธารณสุข การปองกัน
และชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ
(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี

จากการวิเคราะหสํารวจพบวา  มี  2  กิจกรรม  คือ  (1)
กิจกรรมงานการบริการสาธารณสขุ การปองกันและ
ชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคตดิตอ (2) กิจกรรมงานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การลดปญหา
มลพิษในพ้ืนท่ี มีความเสีย่งในการควบคุมภายใน ไมบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

ขอสรุป
(๑) กิจกรรมการงานการบริการสาธารณสุข การ

ปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ ขาด
การประสานกันระหวาง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุข
ประจําตําบล และไมกําหนดแนวทางการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในแตละหมูบาน

(2) กิจกรรมงานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี พบความเสี่ยง
เจาหนาท่ีขาดการอบรมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะมลู
ฝอย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในแต
ละหมูบาน



(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เจาหนาท่ีจัดใหมีการอบรมใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบปญหาภาวะโลกรอน
การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน
๔.สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร

ได นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังระบบ
อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร การจัดการประชุม การ
คนหาขอมูล  การสืบคนขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมการ
บริการสาธารณสุข การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การศึกษาองคความรู ใหมของเจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงานสามารถถายทอดองคความรูใหกับเยาวชน
ประชาชน สามารถนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติใหเกิดเปน
รูปธรรมเกิดผลตอชุมชนอยางยั่งยืน  เพ่ือใหมีการแจง
ขอมูลขาวสารแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไดรับ
ทราบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
รับฟงความคิดเห็น  ปญหาและอุปสรรค ผานทางเว็บไซด
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
๕.วิธีติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามทานเปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล  เพ่ือใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอตอการควบคุม  มีการติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานการบริการสาธารณสุข การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หากพบความเสี่ยงใหรายงาน
กับผูบังคับบัญชาโดยดวน  เพ่ือใหงานสวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  และ
รายงานผลใหกับอําเภอ  จังหวัด กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน  ผานระบบการสื่อสารสารสนเทศ  โทรศัพท
โทรสาร  อินเตอรเน็ต โปรแกรมสําหรับการรายงานผล
หากมีปญหา  อุปสรรคใหรายงานผลการดําเนินงานให
ผูบริหารทองถ่ินไดทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ท่ีตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๑)

กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ (2) กิจกรรมงาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 2 กิจกรรม คือ (๑)
กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ (2) กิจกรรมงาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี มีความเสี่ยงในการควบคุม
ภายในไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

(ลงชื่อ)   .................................................... ผูรายงาน
( นางจิตติญา ไทลําภู )

ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันท่ี  30  กันยายน  2558



แบบ ปย.๒
ช่ือหนวยงาน  สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน

(๑) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานขาดการประสานกับกลุมอาชีพท่ีขาดฝมือ
ทักษะ ความรู ความเขาใจในการผลิตสินคา การบริหาร
จัดการในกลุม
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติหนาท่ี ขาดการอบรมผูนํา
ชุมชน ประชาชนไมไดรับการอบรม ใหความรูเก่ียวกับสิทธิ
ในการรับสวัสดิการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
เจาหนาท่ีไมไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเขาใจกับประชาชนและ
ผูนําชุมชน

๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
(๑ ) กิ จ ก ร ร ม ง านก า ร ฟ น ฟู ก ลุ ม อ าชี พ ใน พ้ื น ท่ี
ประชาชนขาดฝมือ ทักษะ ความรู ความเขาใจในการผลิต
สินคา การบริหารจัดการในกลุม
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส ประชาชน ผูนําชุมชน ขาดความรูเก่ียวกับ
สิทธิ ในการรับสวัสดิการเบี้ยผูสู งอายุ  ผู พิการ และ
ผูดอยโอกาส

๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี พบความ
เสี่ยง ประชาชนขาดฝมือ ทักษะ ความรู ความเขาใจในการ
ผลิตสินคา การบริหารจัดการในกลุม
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส พบความเสี่ยง ประชาชน ผูนําชุมชนขาด
ความรูเก่ียวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส

๓. กิจกรรมควบคุม
(๑) กิ จกรรมงานการฟ น ฟูกลุ มอาชีพใน พ้ืน ท่ี

เ จ าหน า ท่ี ผู ปฏิบั ติ ง าน ตองจั ด ใหมี การอบรมเ พ่ิม
ประสิทธิภาพฝมือ ทักษะ ความรู ความเขาใจในการผลิต
สินคา การบริหารจัดการในกลุม และมีการวางแผนการ
ประสานงานกับกลุมอาชีพ

ผลการประเมิน
สวนสวัสดิการและสังคม ไดวิเคราะหประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  จากภารกิจประจาํ มี 2 กิจกรรม  ดังน้ี
(1) กิจกรรมการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและดอย
โอกาส

จากการวิเคราะหสํารวจพบวา  มี  2 กิจกรรม คือ (1)
กิจกรรมการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี (2) กิจกรรมงานการ
บริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและดอยโอกาส มีความเสี่ยงใน
การควบคุมภายใน ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ขอสรุป
(๑) กิจกรรมการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นท่ีตําบล
เน่ืองจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาดการประสานงานกับ
กลุมอาชีพ และขาดการอบรมใหความรูท่ีขาดฝมือ ทักษะ
ความรู ความเขาใจในการผลิตสินคา การบริหารจัดการใน
กลุม
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส เ น่ืองจากเจาหนา ท่ีขาดการอบรมให
ประชาชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิในการรับ
สวัสดิการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสใหแก
ประชาชน ผูนําชุมชนในแตละหมูบาน



(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส เจาหนาท่ีจัดใหมีการอบรมใหประชาชน
ผูนําชุมชนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับสิทธิในการรับ
สวัสดิการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และดอยโอกาส

๔.สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
ได นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังระบบ

อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร การจัดการประชุม การ
คนหาขอมูล  การสืบคนขอมูลเก่ียวกับการสงเสริมการฟนฟู
กลุมอาชีพในพ้ืนท่ี และงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส การศึกษาองคความรูใหมของเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานสามารถถายทอดองคความรูใหกับเยาวชน
ประชาชน สามารถนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติใหเกิดเปน
รูปธรรมเกิดผลตอชุมชนอยางยั่งยืน  เพ่ือใหมีการแจง
ขอมูลขาวสารแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไดรับ
ทราบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
รับฟงความคิดเห็น  ปญหาและอุปสรรคจากกลุมอาชีพ
ผานทางเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

๕.วิธีติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามทานเปนเครื่องมอืในการ

ติดตามประเมินผล  เพ่ือใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอตอการควบคุม  มีการติดตาม
ประเมินผลการสงเสริมการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี และ
งานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส หาก
พบความเสี่ยงใหรายงานกับผูบังคับบัญชาโดยดวน  เพ่ือให
งานสวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว
และรายงานผลใหกับอําเภอ  จังหวัด กรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน  ผานระบบการสื่อสารสารสนเทศ
โทรศัพท  โทรสาร  อินเตอรเน็ต โปรแกรมสําหรับการ
รายงานผล  หากมีปญหา  อุปสรรคใหรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบริหารทองถ่ินไดทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ท่ีตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๑)

กิจกรรมการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 2 กิจกรรม คือ (๑)

กิจกรรมการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส มี
ความเสี่ยงในการควบคุมภายใน  ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

(ลงชื่อ)   .................................................... ผูรายงาน
( นางสาววิญาภรณ โพธิราชา )

ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันท่ี  30  กันยายน  2558



แบบ ปย.๒
ช่ือหนวยงาน  สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ  วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558

องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน

(๑) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและ
ปลอดสารพิษ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาดการติดตามและ
ประเมินผลในการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและ
ปลอดสารพิษ ขาดการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบขอมูล
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลหนองหาน เ จ าหน า ท่ีผู ปฏิบั ติ งานขาดการ
ประสานงานกับผูนําชุมชน ประชาชน เพ่ือใหความเขาใจถึง
ผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน

๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและ
ปลอดสารพิษ เกษตรกรในพ้ืนท่ียังคงมีความเช่ือในการ
ทําเกษตรแบบเดิม เพราะคิดวาไดผลิตนอยและชา จึงไมให
ความสนใจ
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะ
มูลฝอย การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละ
หมูบานและชุมชน

๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและ
ปลอดสารพิษ พบความเสี่ยง เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาด
การติดตาม และประเมินผลในการสงเสริมการเกษตรแบบ
พอเพียง ขาดการลงพ้ืนท่ี เพ่ือตรวจสอบขอมูล เกษตรกรใน
พ้ืนท่ียังมีความเช่ือในการทําเกษตรแบบเดิม เพราะคิดวาได
ผลผลิตนอยและชา จึงไมใหความสนใจ
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลหนองหาน พบความเสี่ยง เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ขาดการติดตาม และประเมินผล

๓. กิจกรรมควบคุม
(๑) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและ

ปลอดสารพิษ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ตองจัดใหมีการ
อบรมใหความรู ความเขาใจการทําเกษตรแบบพอเพียงและ
ปลอดสารพิษ ประเมินผลและลงพ้ืนท่ี เพ่ือสํารวจขอมูล
และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบลหนองหาน พบความเสี่ยง  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ตองประสานงานและจัดอบรมใหความรูกับผูนําชุมชน

ผลการประเมิน
สวนสงเสริมการเกษตร ไดวิเคราะหประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน  จากภารกิจประจาํ มี 2 กิจกรรม  ดังน้ี
(1) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอด
สารพิษ
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ีตําบล
หนองหาน

จากการวิเคราะหสํารวจพบวา  มี 2 กิจกรรม  คือ
(1) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอด
สารพิษ  (2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลหนองหาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน
ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ขอสรุป
(๑) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และ

ปลอดสารพิษ เน่ืองจากเจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานขาดการ
ติดตามและประเมินผลในการสงเสริมการเกษตรแบบ
พอเพียง ขาดการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบขอมูล
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ี

ตําบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะ
มูลฝอย การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละ
หมูบานและชุมชน



ประชาชนใหมีความเขาใจถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

๔.สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
ได นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังระบบ

อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร การจัดการประชุม การ
คนหาขอมูล  การสืบคนขอมูลเ ก่ียวกับการสงเสริม
การเกษตรแบบพอเพียง การศึกษาองคความรูใหมของ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถถายทอดองคความรูใหกับ
เยาวชน ประชาชน สามารถนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติใหเกิด
เปนรูปธรรมเกิดผลตอชุมชนอยางยั่งยืน  เพ่ือใหมีการแจง
ขอมูลขาวสารแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไดรับ
ทราบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
รับฟงความคิดเห็น  ปญหาและอุปสรรคผานทางเว็บไซด
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

๕.วิธีติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามทานเปนเครื่องมือในการ

ติดตามประเมินผล  เพ่ือใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอตอการควบคุม  มีการติดตาม
ประเมินผลการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง หากพบ
ความเสี่ยงใหรายงานกับผูบังคับบัญชาโดยดวน  เพ่ือใหงาน
สวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  และ
รายงานผลใหกับอําเภอ  จังหวัด กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน  ผานระบบการสื่อสารสารสนเทศ  โทรศัพท
โทรสาร  อินเตอรเน็ต โปรแกรมสําหรับการรายงานผล
หากมีปญหา  อุปสรรคใหรายงานผลการดําเนินงานให
ผูบริหารทองถ่ินไดทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ท่ีตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๑)

กิจกรรมงานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ  (2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบลหนองหาน

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 1 กิจกรรม คือ
(๑) กิจกรรมงานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ  (2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลก
รอนในเขตพ้ืนท่ีตําบลหนองหาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน  ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

(ลงชื่อ)   .................................................... ผูรายงาน
( นางวนิดา ปะพะวะ )

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
วันท่ี  30  กันยายน  2558



ชื่อหนวยงาน  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
วัตถุประสงคของการควบคุม

(๑)

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู

(๒)

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน

(๓)

กรปรับปรุง

(๔)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(๕)

หมายเหตุ

(๖)
๑. กิจกรรม
-โครงการจดัทําแผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือ
ลดข้ันตอนการใหบริการ เพ่ือให
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน
วัตถุประสงค
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาของทองถ่ินตนเอง

ความเสี่ยง
ประชาชนบางกลุมในชุมชนมี
ความเห็นท่ีไมตรงกัน และขาด
ความรู ความเขาใจในการแกไข
ปญหาและงบประมาณท่ีดําเนินการ
ในแตละหมูบาน

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

ควรใหประชาชนมสีวนรวมกัน
แกไขปญหาของทองถ่ินตนเอง
และใหประชาชนจัดลําดับความ
เดือดรอน ของแตละปญหาเอง
โดยใชระบอบประชาธิปไตย

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาท่ี ไดติดตามและประเมินการ
กําหนดแผนดําเนินงานรวมกับผูนํา
ชุมชน  ประชาชน รวมกันเพ่ือแกไข
ปญหาของทองถ่ินตนเอง

๒. กิจกรรม
-การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกันการเผยแพรระบาดของยา
เสพติดในแตละหมูบาน

ความเสี่ยง
1.การแพรระบาดของยาเสพติดใน
ทุกกลุมภายในแตละหมูบาน
2.การขาดความรวมมือ เฝาระวัง
ระหวางผูนําชุมชน ประชาชน
รวมกับ อบต.หนองหาน

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

๑.ควรขอความรวมมือระหวาง
อบต. ผูนําชุมชน ภาค
ประชาชนไดมีมาตรการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีแผน
ดําเนินงานเก่ียวกับยาเสพติด
๒.มีการจัดตั้งงบประมาณให
เพียงพอตอการจัดทําโครงการ
เก่ียวกับยาเสพติด

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาท่ีไดติดตามและประเมินการ
กําหนดแผนดําเนินงานรวมกับผูนํา
ชุมชน  ประชาชน รวมกันเฝาระวัง
เพ่ือแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

๓. กิจกรรม
-การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาดานสาธารณ
ภัยในแตละหมูบาน

ความเสี่ยง
ปญหาดานสาธารณภัย อาจเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาตไิมสามารถ
คาดการณไวกอนได

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

ควรประชาสัมพันธรณรงคขอ
ความรวมมือ ผูนําชุมชนภาค
ประชาชนไดมีมาตรการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีแผน
ดําเนินงานเก่ียวกับการปองกัน
สาธารณภัย

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาท่ีไดติดตามและประเมินการ
กําหนดแผนดําเนินงานรวมกับผูนํา
ชุมชน  ประชาชน รวมกันเฝาระวัง
ภัยจากธรรมชาติ

(ลงชื่อ)   .................................................   ผูรายงาน
(นางวนิดา  ปะพะวะ)

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8

แบบ ปย.๓



ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8

วัตถุประสงคของการควบคุม

(๑)

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู

(๒)

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน

(๓)

กรปรับปรุง

(๔)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(๕)

หมายเหตุ

(๖)
๑. กิจกรรม
-กิจกรรมงานการบัญชี
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี ท้ังรายรับ-
รายจายถูกตองครบถวน รายงานเปน
ปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลในการบริหาร
งบประมาณของผูบริหารทองถ่ินให
ทราบสถานะทางการคลัง

ความเสีย่ง
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงานการเงิน
ไมสามารถจัดทําการบันทึกบญัชีได
เปนปจจุบัน

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ใหผูอํานวยการ
กองคลังไดเครงครัด กําชับดูแล
การบันทึกบัญชีใหเรยีบรอย
ถูกตองเปนปจจุบัน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งเจาหนาท่ีภายในกองคลังให
เปนปจจุบัน ผูอํานวยการกองคลัง
ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ี
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ผูบริหารทองถ่ินทราบ

๒. กิจกรรม
-การตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการทําเอกสารฎีกามีความ
ถูกตองครบถวน และสมบูรณ

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ี ผูรับผดิชอบงานการเงิน
จัดทําเอกสารฎีกาไมครบถวน
สมบูรณเปนปจจุบัน

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

๑.ออกคําสั่งแบงงานและ
มอบหมายงานใหชัดเจนและมี
การกํากับดูแลอยางเครงครัด
๒.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครดั สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
3.สงเสรมิใหกําลังใจเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ใหผูอํานวยการ
กองคลังอยางเครงครัด กําชับ
ดูแลการจัดฎีกาใหเรียบรอย
ถูกตองเปนปจจุบัน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งเจาหนาท่ีภายในกองคลังให
เปนปจจุบัน ผูอํานวยการกองคลัง
ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ี
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ผูบริหารทองถ่ินทราบ

แบบ ปย.๓



วัตถุประสงคของการควบคุม

(๑)

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู

(๒)

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน

(๓)

กรปรับปรุง

(๔)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(๕)

หมายเหตุ

(๖)
๓. กิจกรรม
-งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบริหารงานพัสดุ ทุก
ข้ันตอนถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม
ระเบียบของทางพัสดุอยางเครงครดั

ความเสี่ยง
ทรัพยสินของทางราชการมีจํานวน
มาก ซึ่งมีท้ังสามารถใชงานได และ
ไมสามารถใชงานได และบางสวน
ไดมีการบริการประชาชนโดยการ
ยืมในงานสาธารณะ จึงขาดการ
ตรวจสอบจากเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ประชุมหารือกับ
สวนราชการใน อบต. ให
ผูอํานวยการกองคลังอยาง
เครงครดั ดูแลงานพัสดุให
เรียบรอย ถูกตองเปนปจจุบัน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา
ผูอํานวยการกองคลัง

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งเจาหนาท่ีภายในกองคลังให
เปนปจจุบัน ผูอํานวยการกองคลัง
ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ี
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ผูบริหารทองถ่ินทราบ

(ลงชื่อ)   .................................................   ผูรายงาน
(นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา)

ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8

(ตอ) แบบ ปย.๓



ช่ือหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8

วัตถปุระสงคของการควบคุม

(๑)

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู

(๒)

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน

(๓)

กรปรับปรุง

(๔)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(๕)

หมายเหตุ

(๖)
1.กจิกรรม
กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจสอบการ
กอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน
วัตถุประสงค
เพ่ือกําหนดใหเจาหนาท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการสํารวจ/ตรวจสอบ
งานการกอสราง ซอมแซมดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

ความเสี่ยง
การออกแบบกอสรางขาดความ
รอบคอบในการสํารวจ  ตรวจสอบ
รวมกันระหวาง อบต.หนองหาน
กับประชาชนทําใหการกอสรางมี
ปญหา  สงผลกระทบตอพ้ืนทํากิน
ของประชาชน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายใน
กองชางชัดเจนและมีการกํากับ
ดูแลอยางเครงครัดมีมาตรการ
ดําเนินการตามวินัยอยาง
เครงครดั มีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะจาก
ผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ีได
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายท่ีกําหนดไว

30 กันยายน 2558
นายกุลชาติ  คามวรรณ
ผูอํานวยการกองชาง

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
กําหนดใหเจาหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบของทางราชการท่ี
ถูกตองตองออกสํารวจ/ตรวจงาน
การกอสรางพ้ืนท่ีจริงระหวางผูนํา
ชุมชน  ภาคประชาชนไดรวมกัน
ตรวจสอบใหละเอียดกอนสงงานทุก
ครั้ง  เพ่ือใหแบบไดมาตรฐานเกิด
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม

(ลงชื่อ)   .................................................   ผูรายงาน
(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8

แบบ ปย.๓



ช่ือหนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8

วัตถุประสงคของการควบคุม

(๑)

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู

(๒)

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน

(๓)

กรปรับปรุง

(๔)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(๕)

หมายเหตุ

(๖)
๑. กิจกรรม
-การเตรยีมความพรอมดานการศกึษา
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนาการสําหรับเดก็
กอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเลก็
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.
หนองหาน

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีขาดการ
วางแผนการเรียน การสอน และ
เด็กแตละคนมีพ้ืนฐานครบครัวท่ี
ตางกัน จึงตองระมัดระวังในการ
ดูแลและการสอน

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

แตงตั้งคณะกรรมการ และ
ประเมินผลการเรียน การสอน
การเตรียมความพรอมและตอง
ทําแผนการสอนเสริมสราง
พัฒนาการเด็กใหตรวจดูความ
พรอม

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางสาวสิริกร แกวเจรญิ

ปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ

หัวหนาสวนการศึกษาฯ

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนการศึกษาฯ ใหเปนปจจุบัน และ
ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ี
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ผูบริหารทองถ่ินทราบ

(ลงชื่อ)   .................................................   ผูรายงาน
(นางสาวสิริกร แกวเจริญ)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8

แบบ ปย.๓



ช่ือหนวยงาน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
วัตถุประสงคของการควบคุม

(๑)

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู

(๒)

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน

(๓)

กรปรับปรุง

(๔)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(๕)

หมายเหตุ

(๖)
๑. กิจกรรม
-การปองกันและชวยเหลือประชาชน
จากโรคติดตอ
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกัน และควบคุมการเกิด
โรคตดิตอในชุมชน เชน โรคไขหวัดอี
โบรา  โรคไขหวัดนก โรคไขเลือดออก

ความเสี่ยง
การแพรระบาดของโรคติดตอ
ภายในชุมชน

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

1.การใหความรู ความเขาใจแก
ประชาชนวิธีการปองกันและ
การควบคุมโรคตดิตอในชุมชน
2.ประสานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล
เพ่ือเตรียมความพรอมการ
ปองกันโรคติดตอ การจัด
โครงการฯ ระหวางสํานักงาน
กองทุนประกันหลักสุขภาพฯ
รวมกับ อบต.หนองหาน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางจิตติญา ไทลําภู

หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนสาธารณสุขฯ ใหเปนปจจุบัน
แ ล ะ ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถ่ินทราบ

2. กิจกรรม
-การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี
วัตถุประสงค
เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบปญหามลพิษใน
พ้ืนท่ี การกําจัดขยะมลูฝอย การ
บํารุงรักษาปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ
ในแตละหมูบาน

ความเสี่ยง
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบปญหามลพิษใน
พ้ืนท่ี การกําจัดขยะมลูฝอย การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

1.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการ
ประชาสมัพันธ รณรงค
ผลกระทบท่ีเกิดจากปญหา
มลพิษในพ้ืนท่ี
2.ประชาสัมพันธ รณรงคขอ
ความรวมมือระหวางทองถ่ิน
ผูนําชุมชนภาคประชาชนไดมี
มาตรการและแผนดําเนินงานท่ี
ชัดเจน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางจิตติญา ไทลําภู

หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนสาธารณสุขฯ ใหเปนปจจุบัน
แ ล ะ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถ่ินทราบ

(ลงชื่อ)   .................................................   ผูรายงาน
(นางจิตติญา ไทลําภู)

ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8

แบบ ปย.๓



ช่ือหนวยงาน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
วัตถุประสงคของการควบคุม

(๑)

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู

(๒)

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน

(๓)

กรปรับปรุง

(๔)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(๕)

หมายเหตุ

(๖)
๑. กิจกรรม
-การฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนาสนับสนุนใหกับ
กลุมอาชีพในตําบลหนองหาน ไดมี
รายไดภายในกลุม มผีลติภณัฑท่ีได
มาตรฐาน สามารถสงไปจําหนายให
ตลาดไดอยางยั่งยืน

ความเสี่ยง
กลุมอาชีพขาดฝมือ ทักษะ ความรู
ความเขาใจในการผลติสินคา การ
บริหารจดัการในกลุมท่ีไมมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การดําเนินงานในกลุม

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

1.แตงตั้งคําสั่งแบงงานและ
มอบหมายงานท่ีชัดเจน และมี
การดูแลอยางเครงครัด
2.มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เพ่ือสงเสริมทักษะ ความรู และ
สรางสรรคในกลุมมากข้ึน
3.กําหนดแนวทางแผนงาน
ระหวาง อบต. กับกลุมอาชีพให
ชัดเจน มีการประชุมตดิตาม
และประเมินผลรวมกัน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางสาววิญาภรณ โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนสวัสดิการสังคม ใหเปนปจจุบัน
แ ล ะ ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถ่ินทราบ

2. กิจกรรม
-กิจกรรมการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ไดรับสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือตนเองได

ความเสี่ยง
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ขาดความรู ความเขาใจในการรับ
สิทธิสวัสดิการ เกิดความเขาใจผิด
วาตนเองสามารถรับสวัสดิการได
ซ้ําซอน

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

1.ประชาสัมพันธใหกับผูนํา
ชุมชนและประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจในการรับสวัสดิการ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส
2.ประชาสัมพันธ รณรงคขอ
ความรวมมือระหวางทองถ่ิน
ผูนําชุมชนภาคประชาชนไดมี
มาตรการและแผนดําเนินงานท่ี
ชัดเจน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางสาววิญาภรณ โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนสวัสดิการสังคม ใหเปนปจจุบัน
แ ล ะ ติ ด ต า ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถ่ินทราบ

(ลงช่ือ)   .................................................   ผูรายงาน
(นางสาววิญาภรณ โพธิราชา)

ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8

แบบ ปย.๓



ช่ือหนวยงาน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สําหรับงวดตัง้แตวันท่ี ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8

วัตถุประสงคของการควบคุม

(๑)

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู

(๒)

งวด/เวลาท่ีพบ
จุดออน

(๓)

กรปรับปรุง

(๔)

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

(๕)

หมายเหตุ

(๖)
๑. กิจกรรม
-การสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง
และปลอดสารพิษ
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนาสนับสนุนใหกับ
กลุมเกษตรกรในตาํบลหนองหาน ลด
รายจาย เพ่ิมรายไดอยูอยางพอเพียง

ความเสี่ยง
1.เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจ
ในการทําเกษตรแบบพอเพียง
2.เกษตรกรยังมคีวามเช่ือในการทํา
เกษตรแบบเดิม

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

1.มีการฝกอบรม มีศูนยสงเสริม
เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะในการ
ทําเกษตรแบบพอเพียง
2.มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ี เพ่ือใหการ
สงเสริมแกเกษตรกร

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสรมิการเกษตร

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนส ง เสริมการ เกษตร ให เปน
ปจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถ่ินทราบ

2. กิจกรรม
-การลดปญหาภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ี
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนาสนับสนุน
ประชาชนมีความเขาใจเก่ียวกับ
ผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอนใน
พ้ืนท่ี

ความเสี่ยง
1.ประชาชนขาดความรู ความ
เขาใจถึงผลกระทบของปญหาภาวะ
โลกรอนในพ้ืนท่ี
2.ประชาชนไมเห็นความสาํคัญตอ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน

ตุลาคม ๕7 -
กันยายน ๕8

1.มีการฝกอบรม เพ่ือใหเกิด
ความรู ความเขาใจถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต
2.มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหการ
สงเสริมกิจกรรมท่ีชวยแกปญหา
ภาวะโลกรอน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสรมิการเกษตร

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนส ง เสริมการ เกษตร ให เปน
ปจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถ่ินทราบ

(ลงชื่อ)   .................................................   ผูรายงาน
(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสรมิการเกษตร
วันท่ี  30  กันยายน ๒๕๕8

แบบ ปย.๓



แบบ ปอ.๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไดประเมินผลการควบคุม
ภายในสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕8 ดวยวิธีการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ มติรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน สําหรับ
ปสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕8 เปนไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดไวมีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามท่ีกลาวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ ดังนี้

๑. เจาหนาท่ีอาจบกพรองหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางการควบคุมท่ีได
กําหนดไวซึ่งเปนสวนท่ีองคกรจะตองกําชับและควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไวอยางเครงครัด

๒. บางกิจกรรมภายในองคกร ยังมีการควบคุมท่ีไมครอบคลุมทุกความเสี่ยง ไมเพียงพอและ
ท่ัวถึงอาจกําหนดการควบคุมในทุกจดุท่ีสําคัญเพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

(ลงชื่อ)

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

วันท่ี 1 เดือนตุลาคม ๒๕๕8



สรุปผลการประเมิน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน  พบความเสี่ยงของ (1) สํานักปลัด  (2) กองคลัง  (3) กองชาง

(4) สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (5) สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (6) สวนสวัสดิการสังคม
(7) สวนสงเสริมการเกษตร  ในภารกิจ  21  กิจกรรม  ไดวางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.3  จํานวน  14
กิจกรรม  เปนความเสี่ยงดังนี้

1. สํานักปลัด จากการวิเคราะห จํานวน 5 กิจกรรม  คือ (1) กิจกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล

แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดข้ันตอนการใหบริการ (2) กิจกรรมงานสารบรรณ (3) กิจกรรม
ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดองสมานฉันท (4) กิจกรรมการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด (5) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พบวามี 3 กิจกรรม ตองจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม
แบบติดตาม ปย.3 มี 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน และ
อบต.เคลื่อนท่ีเพ่ือลดข้ันตอนการใหบริการ (2) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (3) กิจกรรม
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตองดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง

2. กองคลัง จากการวิเคราะห จํานวน 5 กิจกรรม  คือ (1) กิจกรรมงานการเงิน (2) กิจกรรมงาน
บัญชี (3) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได (4) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ (5) กิจกรรมงาน
ตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ พบวามี 3 กิจกรรม ตองจัดการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 3 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
งานบัญชี (2) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ (3) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ ตองดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง

3. กองชาง จากการวิเคราะห จํานวน 2 กิจกรรม  คือ (1) กิจกรรมออกแบบกอสราง  (2) กิจกรรม
งานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 1 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
งานสํารวจ/ตรวจสอบการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน ตองดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง

4. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห จํานวน 3 กิจกรรม  คือ (1) กิจกรรม
การเตรียมความพรอมดานการการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน (2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (3)
กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ พบวามี 1 กิจกรรม ตองจัดการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 1 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
การเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน ตองดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง

5. สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จากการวิเคราะห จํานวน 2 กิจกรรม  คือ (1) กิจกรรมงานการ
บริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ  (2) กิจกรรมงานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี พบวามี 2 กิจกรรม ตองจัดการบริหารความ
เสี่ยง

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
งานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ (2) กิจกรรมงานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี ตองดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง



6. สวนสวัสดิการสังคม จากการวิเคราะห จํานวน 2 กิจกรรม  คือ (1) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุม
อาชีพในพ้ืนท่ี (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส พบวามี 2 กิจกรรม ตอง
จัดการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
งานการฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ี (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ตอง
ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง

7. สวนสงเสริมการเกษตร จากการวิเคราะห จํานวน 1 กิจกรรม  คือ (2) กิจกรรมงานการสงเสริม
การเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ  (2) กิจกรรมลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ี  พบวามี 2
กิจกรรม ตองจัดการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
งานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ  (2) กิจกรรมลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพ้ืนท่ี
ตองดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง

(ลงชื่อ) ผูรายงาน
( นางบัวเงิน    รอดขันเมือง )

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
วันท่ี 1 ตุลาคม  2558



แบบ ปอ.2
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ  วันท่ี  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2558

องคประกอบการควบคุมภายใน
(1)

ผลการประเมิน  / ขอสรุป
(2)

1. สภาพแวดลอมการควบคุม
คณะผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน มีทัศนคติท่ีดี มี

ความสนใจ และใหความรวมมือตอการควบคุมภายในมีการ
ประสานงานกันระหวางสวนยอย  ผูบริหารใหความสําคัญใน
ความซื่อสัตย มีศีลธรรม ยอมรับในความสามารถของเพ่ือน
รวมงาน การใชสื่อสารสนเทศและการสื่อสารเขามามีสวนรวม
ในการเก็บขอมูลรวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธ รูปแบบและ
วิสัยทัศนของคณะผูบริหารเหมาะสมตอการบริหาร และ
พัฒนาการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย
คณะผูบริหารสงเสริมดานขวัญ กําลังใจใหผลประโยชนตอบ
แทนจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีเกิดประสิทธิภาพตอองคกรโดยรวม

2. การประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงคขององคกรมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ

ท่ีไดรับมอบหมาย  ทําใหงานสําเร็จลุลวงตามแผนงาน และ
งบประมาณท่ีวางไวรวมถึงการใชทรัพยากรท่ีมีอยู ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด  คณะผูบริหารไดกําหนดความเสี่ยงท่ีอาจทําให
เกิดความผิดพลาดท้ังปจจัยจากภายใน และภายนอกทําใหสวน
งานยอยไมบรรลุวัตถุประสงค  นอกจากน้ียังมีการบริหารความ
เสี่ยงท่ีไดกําหนดรวมถึงกลไกท่ีจะสามารถจัดการกับความเสี่ยง
เหลาน้ันได

3. กิจกรรมควบคุม
มีการกําหนดนโยบายและมาตรการในการปฏิบัติท่ีจะสามารถ

สรางกิจกรรม และรูปแบบของการควบคุมทําใหเกิดผลสําเร็จ
ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีจะทําใหผูบริหารเห็นถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิด

ผลการประเมิน
สภาพแวดลอมการควบคุม ขององคการบริหารสวนตําบล

หนองหาน  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมทําใหการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากรไมเพียงพอ กับ
ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  ใหการมอบหมายอํานาจหนาท่ีไม
เหมาะสมกับความรู ความสามารถของบุคลากร

ผลการประเมิน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน  มีการประเมินความเสี่ยง

ตามเอกสารคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช
ในเชิงปฏิบัติและใชแบบประเมิน องคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ผลการประเมิน
ในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน  มีกิจกรรม

การควบคุมท่ีคอนขางเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลพอสมควร  กิจกรรมการควบคุมอาจระบุไมครบทุก
ความเสี่ยง และจุดสําคัญทําใหกิจกรรมการควบคุมไมครอบคลุม
ทุกความเสี่ยงและจุดสําคัญท้ังหมด



4. สารสนเทศและการสื่อสาร
องคกรไดนําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ

ปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมขอมูลการบันทึกระบบบัญชี การ
รายงานทางการเงิน รวมถึงการดําเนินงานอ่ืน และไดมีการนํา
สื่อสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการควบคุม และดําเนิน
กิจกรรมขององคกร ทําใหผูรับขอมูลสารสนเทศไดรับขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความมั่นใจในการ
ติดตอสื่อสารภายในองคกร ทําใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมาย

5. การติดตามประเมินผล
มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การประเมิน

คุณภาพในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกร  โดยกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติ และติดตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง  โดย
ถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานของผูบริหารในการ
ติดตาม ในกรณีท่ีพบจุดออนหรือขอบกพรองจะตองกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติท่ีสามารถแกไขขอบกพรองน้ันไดในทันที

ผลการประเมิน
ขอมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม

ผลการประเมิน
การประเมินผลการติดตามการควบคุมภายในขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองหาน  ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่งกําหนดในเอกสารแนะนํา  การ
จัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ  การ
ติดตามประเมินผลอยูในเกณฑคอนขางดี



แบบ ปอ. 3
ช่ือหนวยงาน  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
1.กจิกรรม
กิจกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.
เคลื่อนท่ีเพ่ือลดข้ันตอนการใหบรกิาร
วัตถุประสงค
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาของทองถ่ินตนเอง

ความเสี่ยง
ประชาชนบางกลุมในชุมชนมี
ความเห็นท่ีไมตรงกัน และขาด
ความรู ความเขาใจในการ
แกไขปญหาและงบประมาณท่ี
ดําเนินการในแตละหมูบาน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

ควรใหประชาชนมีสวนรวมกัน
แกไขปญหาของทองถ่ินตนเอง
และใหประชาชนจัดลําดับความ
เดือดรอนของแตละปญหาเอง
โดยใชระบอบประชาธิปไตย

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาท่ี ไดติดตามและประเมิน
การกําหนดแผนดําเนินงานรวมกับ
ผูนําชุมชนประชาชนรวมมือกันเพ่ือ
แกไขปญหาของทองถ่ิน

2.กิจกรรม
กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของยาเสพ
ติดในแตละหมูบาน

ความเสี่ยง
1.การแพรระบาดของยาเสพ
ติดในทุกกลุมภายในแตละ
หมูบาน
2.การขาดความรวมมือเฝา
ระวังระหวางผูนําชุมชน
ประชาชนรวมกับ อบต.

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1.ควรขอความรวมมือระหวาง
อบต. ผูนําชุมชนภาคประชาชน
ไดมีมาตรการปฏิบัติท่ีชัดเจน มี
แผนดําเนินเก่ียวกับยาเสพติด
2.มีการจัดตั้งงบประมาณให
เพียงพอเพ่ือจัดทําโครงการ
เก่ียวกับยาเสพติด

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาท่ีไดติดตามและประเมิน การ
กําหนดแผนดําเนินงานรวมกับผูนํา
ชุมชนประชาชนไดรวมมือกันเฝา
ระวังแกไขปญหายาเสพติด



แบบ ปอ. 3 (ตอ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
3.กจิกรรม
กิจกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาดาน
สาธารณภัย

ความเสี่ยง
ปญหาดานสาธารณภัยอาจ
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติไม
สามารถคาดการณไวกอนได

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

ควรประชาสัมพันธรณรงคขอ
ความรวมมือระหวางอบต. ผูนํา
ชุ ม ชน ภ า ค ป ร ะ ช า ชน ไ ด มี
มาตรการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มี
แผนดําเนินงานเก่ียวกับการ
ปองกันสาธารณภัย

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาท่ีไดติดตามและประเมิน การ
กําหนดแผนดําเนินงานรวมกับผู นํา
ชุมชนประชาชนไดรวมมือกันเฝาระวัง
ภัยธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ผูรายงาน
(นางวนิดา  ปะพะวะ)

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันท่ี  30  กันยายน  2558



แบบ ปอ. 3
ช่ือหนวยงาน  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
1.กจิกรรม
กิจกรรมงานบญัชี
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี ท้ังรายรับ-จาย
ถูกตองครบถวน รายงานเปนปจจบุัน
เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณ
ของผูบริหารทองถ่ินใหทราบสถานะ
ทางการคลัง

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบงาน
การเงิน ไมสามารถจัดทําการ
บันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ใหผู อํานวยการ
กองคลังไดเครงครัด กําชับดูแล
การบันทึกบัญชีให เรียบรอย
ถูกตองเปนปจจุบัน

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
กองคลังใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการ
กองคลังติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบ

2.กิจกรรม
กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมตัิเบิก
จายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการจัดทําเอกสารฎีกามีความ
ถูกตองและสมบูรณ

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ี ท่ีรับผดิชอบงาน
การเงินจัดทําเอกสารฎีกาไม
ครบถวนสมบรูณเปนปจจุบัน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1.ออกคําสั่ งแตงตั้ งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
2.มีมาตรการดําเนินการตาม
วิ นัยอย า ง เคร งครัดสํ าหรับ
ผู ปฏิ บั ติ ง าน ไม เ ป น ไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
3.สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานใหผูอํานวยการกอง
คลังกํากับดูแลอยางเครงครัด

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
กองคลังใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการ
กองคลังติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบ



แบบ ปอ. 3 (ตอ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
3.กจิกรรม
กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบริหารงานพัสดุทุกข้ันตอน
ถูกตองครบถวนเปนไปตามระเบียบของ
พัสดุอยางเครงครัด

ความเสี่ยง
ทรัพยสินของทางราชการมี
จํานวนมาก ซึ่งมีท้ังสามารถ
ใชไดและไมสามรถใชไดและ
ทรัพยสินของทางราชการ
บางสวนไดมีการบริการ
ประชาชนโดยการยืมในงาน
สาธารณะ จึงขาดการ
ตรวจสอบจากเจาหนาท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวกับพัสดุ

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1.ออกคําสั่ งแตงตั้ งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
2.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเคร งครัด สําหรับ
ผู ปฏิ บั ติ ง าน ไม เ ป น ไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
3.สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานใหผูอํานวยการกอง
คลังกํากับดูแลอยางเครงครัด

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายในกอง
คลังใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลั งติ ดตามและประ เมิ นผลกา ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมีปญหาให
รายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบ

(ลงชื่อ) ผูรายงาน
(นายพิสิษฐ สรอยวิทยา)

ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

วันท่ี  30  กันยายน  2558



แบบ ปอ. 3
ช่ือหนวยงาน  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
1.กจิกรรม
กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจสอบการ
กอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน
วัตถุประสงค
เพ่ือกําหนดใหเจาหนาท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการสํารวจ/ตรวจสอบงาน
การกอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

ความเสี่ยง
การออกแบบกอสร างขาด
ความรอบคอบในการสํารวจ
ตรวจสอบรวมกันระหว า ง
อบต.หนองหาน กับประชาชน
ทําใหการกอสร างมีปญหา
สงผลกระทบตอพ้ืนทํากินของ
ประชาชน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายใน
กองชางชัดเจนและมีการกํากับ
ดูแลอยางเครงครัดมีมาตรการ
ดําเนินการตามวินัยอยาง
เครงครดั มีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะจาก
ผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ีได
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายท่ีกําหนดไว

30 กันยายน 2558
นายกุลชาติ คามวรรณ
ผูอํานวยการกองชาง

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
กําหนดใหเจาหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบของทางราชการท่ี
ถูกตองตองออกสํารวจ/ตรวจงาน
การกอสรางพ้ืนท่ีจริงระหวางผูนํา
ชุมชน  ภาคประชาชนไดรวมกัน
ตรวจสอบใหละเอียดกอนสงงานทุก
ครั้ง  เพ่ือใหแบบไดมาตรฐานเกิด
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม

(ลงชื่อ) ผูรายงาน
(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันท่ี  30  กันยายน  2558



แบบ ปอ. 3
ช่ือหนวยงาน  สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
1.กจิกรรม
กิจกรรมงานดานการศึกษา การเตรียม
ความพรอมการศึกษาสําหรับเด็กกอน
วัยเรียน
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนาการสําหรับเดก็กอน
วัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.หนองหาน

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ขาดการ
วางแผนการเรยีน การสอน
และเด็กแตละคนมีพ้ืนฐาน
ครอบครัวท่ีตางกัน จึงตอง
ระมัดระวังในการดูแลและการ
สอน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการเรียนการ
สอน การเตรียมความพรอม
แ ล ะ ต อ ง ทํ า แ ผ น ก า ร ส อ น
เสริมสรางพัฒนาการเด็กให
ตรวจดูความพรอม

30 กันยายน 2558
นางสาวสิริกร  แกวเจรญิ

ปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ

หัวหนาสวนการศึกษาฯ

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนการศึกษาฯ ให เปนปจจุบัน
หัวหนาสวนการศึกษาฯติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานอยาง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ีอยาง
ใกลชิด หากมีปญหาใหรายงานให
ผูบริหารทองถ่ินทราบ

(ลงชื่อ) ผูรายงาน
(นางสาวสิริกร  แกวเจรญิ)

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันท่ี  30  กันยายน  2558



แบบ ปอ. 3
ช่ือหนวยงาน  สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
1.กจิกรรม
กิจกรรมงานการปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดตอ
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกัน ควบคมุการเกิดโรคตดิตอ
ในชุมชน เชน โรคไขหวัดอีโบลา โรค
ไขเลือดออก โรคไขหวัดนก

ความเสี่ยง
การแพรระบาดของโรคติดตอ
ในหมูบาน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1.การใหความรู ความเขาใจแก
ประชาชนวิธีการปองกันและ
การควบคุมโรคติดตอในชุมชน
2.ประสานงานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเพ่ือ
เตรียมความพรอมการปองกัน
โรคตดิตอ การจดัโครงการ
ระหวาง สปสช. สาธารณสุข
และ อบต.หนองหาน

30 กันยายน 2558
นางจิตติญา  ไทลําภู

หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนสาธารณสุขาฯ ใหเปนปจจุบัน
หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ีอยาง
ใกลชิด หากมีปญหาใหรายงานให
ผูบริหารทองถ่ินทราบ

2.กิจกรรม
กิจกรรมลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี
วัตถุประสงค
เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบปญหามลพิษในพ้ืนท่ี
การกําจัดขยะมลูฝอย การบํารุงรกัษา
ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติในแตละ
หมูบาน

ความเสี่ยง
ประชาชนขาดความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับผลกระทบ
ปญหามลพิษในพ้ืนท่ี การ
กําจัดขยะมลูฝอย การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1.การแตงตัง้คณะกรรมการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการ
ประชาสมัพันธ รณรงค
ผลกระทบท่ีเกิดจากปญหา
มลพิษในพ้ืนท่ี
2.ประชาสัมพันธ และรณรงค
ขอความรวมมือของผูนําชุมชน
และมี แ ผนดํ า เ นินง านกา ร
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

30 กันยายน 2558
นางจิตติญา  ไทลําภู

หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนสาธารณสุขาฯ ใหเปนปจจุบัน
หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ีอยาง
ใกลชิด หากมีปญหาใหรายงานให
ผูบริหารทองถ่ินทราบ



(ลงชื่อ) ผูรายงาน
(นางจิตติญา ไทลําภู)

ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันท่ี  30  กันยายน  2558



แบบ ปอ. 3
ช่ือหนวยงาน  สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุงการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
1.กจิกรรม
กิจกรรมฟนฟูกลุมอาชีพในพ้ืนท่ีตําบล
หนองหาน
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพในตําบลหนองหาน ไดมรีายไดใน
กลุม มผีลิตภณัฑท่ีไดมาตรฐาน สามารถ
สงไปจําหนายใหตลาดไดอยางยั่งยนื

ความเสีย่ง
กลุมอาชีพขาดฝมือ ทักษะ
ความรู ความเขาใจในการผลิต
สินคา การบริหารจัดการใน
กลุมท่ีไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานในกลุม

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1.ออกคําสั่งแตงตั้งแบงงานอยาง
ชัดเจน และมีการกํากับดูแลอยาง
เครงครัด
2.มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม รู  ทั ก ษ ะ
สรางสรรคในกลุมมากข้ึน
3 . กํ าหนดแนวทางแผนงาน
ระหวาง อบต. กับกลุมอาชีพให
ชั ด เ จ น  แ ล ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผล

30 กันยายน 2558
น.ส.วิญาภรณ โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนสวัสดิการฯ ใหเปนปจจุบัน
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ีอยาง
ใกลชิด หากมีปญหาใหรายงานให
ผูบริหารทองถ่ินทราบ

2.กิจกรรม
กิจกรรมการบริการเบี้ยสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับ
สวัสดิการเพ่ือสามารถชวยเหลือตนเองได

ความเสี่ยง
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาสขาดความรู ความ
เขาใจในการรับสวัสดิการ เกิด
ความเขาใจผดิวาตนเอง
สามารถรับสวัสดิการได
ซ้ําซอน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1.การใหความรู ความเขาใจแก
ป ร ะ ช า ช น เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร รั บ
สวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส
2.ประชาสัมพันธ และรณรงคขอ
ความรวมมือของผูนําชุมชนและมี
แผนดําเนินงานการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน

30 กันยายน 2558
น.ส.วิญาภรณ  โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนสวัสดิการฯ ใหเปนปจจุบัน
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ี
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ใหผูบริหารทองถ่ินทราบ



(ลงชื่อ) ผูรายงาน
(นางสาววิญาภรณ โพธิราชา)

ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันท่ี  30  กันยายน  2558



แบบ ปอ. 3
ช่ือหนวยงาน  สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/

ดานของงานท่ีประเมิน
และวัตถุประสงคของ

การควบคุม
(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรงุการควบคุม

(4)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

หมายเหตุ

(6)
1.กจิกรรม
-กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรแบบ
พอเพียงและปลอดสารพิษ
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
กลุมเกษตรกรในตาํบลหนองหาน ลด
รายจาย เพ่ิมรายไดอยูอยางพอเพียง

ความเสี่ยง
1.เกษตรกรขาดความรู ความ
เขาใจในการทําเกษตรแบบ
พอเพียงและปลอดสารพิษ
2.เกษตรกรยังมคีวามเช่ือใน
การทําเกษตรแบบเดมิ

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1.มีการฝกอบรม มีศูนยสงเสริม
เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะในการ
ทําเกษตรแบบพอเพียง
2 . มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง เ จ า ห น า ท่ี
ผูปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหการ
สงเสริมแกเกษตรกร

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสรมิ

การเกษตร

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนส ง เสริมการ เกษตร ให เปน
ป จ จุ บั น  หั ว ห น า ส ว น ส ง เ ส ริ ม
การเกษตร ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมี
ปญหาใหรายงานใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบ

2.กิจกรรม
-กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนใน
พ้ืนท่ี
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมี
ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของ
ปญหาภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ี

ความเสี่ยง
1.เกษตรกรขาดความรู ความ
เขาใจถึงผลกระทบท่ีจะตามมา
ของปญหาภาวะโลกรอนใน
พ้ืนท่ี
2.ประชาชนไมเห็น
ความสําคญัตอปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน

1 ต.ค.57 -
30 ก.ย.58

1.มีการฝกอบรม เพ่ือใหเกิด
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ ถึ ง
ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี จ ะ เ กิ ด ข้ึ น ใ น
อนาคต
2 . มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง เ จ า ห น า ท่ี
ผูปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหการ
สงเสริมกิจกรรมท่ีชวยแกปญหา
ภาวะโลกรอน

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสรมิ

การเกษตร

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีภายใน
สวนส ง เสริมการ เกษตร ให เปน
ป จ จุ บั น หั ว ห น า ส ว น ส ง เ ส ริ ม
การเกษตร ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด หากมี
ปญหาใหรายงานใหผูบริหารทองถ่ิน
ทราบ



(ลงชื่อ) ผูรายงาน
(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
วันท่ี  30  กันยายน  2558



ช่ือหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

สําหรับงวดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
วัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

(4)

กําหนดเสรจ็/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
การดําเนินการ

* (6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(7)
1.กจิกรรม
กิจกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.
เคลื่อนท่ีเพ่ือลดข้ันตอนการใหบรกิาร
วัตถุประสงค
เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาของทองถ่ินตนเอง

ความเสี่ยง
ประชาชนบางกลุมในชุมชนมี
ความเห็นท่ีไมตรงกัน และขาด
ความรู ความเขาใจในการแกไข
ปญหาและงบประมาณท่ี
ดําเนินการในแตละหมูบาน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

ควรใหประชาชนมสีวนรวมกัน
แกไขปญหาของทองถ่ินตนเอง
และใหประชาชนจัดลําดับ
ความเดือดรอนของแตละ
ปญหาเองโดยใชระบอบ
ประชาธิปไตย

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

 แตงตั้งคณะกรรมการทํางาน
รวมกับเจาหนาท่ี ไดติดตามและ
ปร ะ เ มิ น  ก า ร กํ าห น ด แ ผ น
ดําเนินงานรวมกับผู นําชุมชน
ประชาชนรวมมือกันเพ่ือแกไข
ปญหาของทองถ่ิน

2.กิจกรรม
กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกันการแพรระบาดของยา
เสพติดในแตละหมูบาน

ความเสี่ยง
1.การแพรระบาดของยาเสพติดใน
ทุกกลุมภายในแตละหมูบาน
2.การขาดความรวมมือเฝาระวัง
ระหวางผูนําชุมชน ประชาชน
รวมกับ อบต.

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

1.ควรขอความรวมมือระหวาง
อบต. ผูนําชุมชนภาค
ประชาชนไดมีมาตรการปฏิบัติ
ท่ีชัดเจน มีแผนดาํเนิน
เก่ียวกับยาเสพติด
2.มีการจัดตั้งงบประมาณให
เพียงพอเพ่ือจัดทําโครงการ
เก่ียวกับยาเสพติด

30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

 แตงตั้งคณะกรรมการทํางาน
รวมกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข ได
ติดตามและประเมิน การกําหนด
แผนดํา เ นินงานร วม กับผู นํ า
ชุมชนประชาชนไดรวมมือกันเฝา
ระวังแกไขปญหายาเสพติด

3.กจิกรรม
กิจกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาดาน
สาธารณภัย

ความเสี่ยง
ปญหาดานสาธารณภัยอาจเกิดข้ึน
เองตามธรรมชาตไิมสามารถ
คาดการณไวกอนได

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

ควรประชาสัมพันธรณรงคขอ
ความรวมมือระหวาง อบต.
ผูนําชุมชนภาคประชาชนไดมี
มาตรการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน
มีแผนดําเนินงานเก่ียวกับการ
ปองกันสาธารณภัย

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

 แตงตั้งคณะกรรมการทํางาน
รวมกับเจาหนาท่ีไดติดตามและ
ปร ะ เ มิ น  ก า ร กํ าห น ด แ ผ น
ดําเนินงานรวมกับผู นําชุมชน
ประชาชนไดรวมมือกันเฝาระวัง
ภัยธรรมชาติ

แบบติดตาม ปอ.3



วัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

(4)

กําหนดเสรจ็/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
การดําเนินการ

* (6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(7)
4.กิจกรรม
งานสารบรรณ
วัตถุประสงค
เพ่ือใหงานสารบรรณเปนไปตาม
ระเบียบ และงายตอการคนหา
เอกสาร

ความเสี่ยง
ไมมสีถานท่ี หรือท่ีจัดเก็บเอกสาร
อยางเหมาะสมและเพียงพอ จึงทํา
ใหเอกสารมักสูญหาย และการ
จัดเก็บยังไมเปนรูปแบบเดยีวกัน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

ควรจัดหาสถานท่ี หรือท่ีเก็บ
เอกสารอยางเหมาะสม และ
เพียงพอ โดยจัดเก็บเอกสาร
ใหเปนหมวดหมู และรูปแบบ
เดียวกัน

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

 แตงตั้งเจาหนาท่ีใหติดตามและ
ประเมินผลคอยตรวจสอบการ
เก็บเอกสารให เปนหมวดหมู
และรูปแบบเดียวกัน และมีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอแลว บรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

5.กิจกรรม
กิจกรรมการปกปอง เทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท
วัตถุประสงค
เพ่ือใหมีความรัก ความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันทกันในประเทศ
ไทย

ความเสี่ยง
เน่ืองจากสถานการณปจจุบันมีการ
แบงพรรค แบงพวก แบงฝายทาง
การเมือง เกิดการแตกแยกกัน
เกิดข้ึน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

จัดกิจกรรมการปกปอง
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท เพ่ือ
สรางความสามัคคีของคนใน
ชุมชน ใหมีความรักชาติ

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

 แตงตั้งเจาหนาท่ีใหติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
และมีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว
บรรลุ วัต ถุประสงค ของการ
ควบคุม

(ชื่อ) ผูรายงาน
นางวนิดา    ปะพะวะ

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันท่ี  30  กันยายน  2558

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ

แบบติดตาม ปอ.3



ช่ือหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

สําหรับงวดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
วัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

(4)

กําหนดเสรจ็/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
การดําเนินการ

* (6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(7)
1.กจิกรรม
งานบัญชี
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี ท้ังรายรับ
รายจายถูกตองครบถวน รายงานเปน
ปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลในการบริหาร
งบประมาณของผูบริหารทองถ่ินให
ทราบสถานะทางการคลัง

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ี ผูรับผดิชอบงานการเงิน
และบัญชีไมสามารถจัดทําการ
บันทึกบัญชีไดเปนปจจุบัน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานใหผูอํานวยการ
กองคลังไดตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบันทึกบัญชีให
เรียบรอย ถูกตองเปนปจจุบัน
อยางเครงครัด

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

 แตงตั้งเจาหนาท่ี ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลังติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด หาก
มีปญหาให รายงานผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ

2.กิจกรรม
งานการตรวจสอบฎีกากอนอนุมตัเิบิก
จายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการจัดทําเอกสารฎีกามีความ
ถูกตองครบถวนสมบรูณ และถูกตอง
ตามระเบียบฯ

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ี ผูรับผดิชอบงานการเงิน
จัดทําเอกสารฎีกาไมครบถวน
สมบูรณเปนปจจุบันและถูกตอง
ตามระเบียบฯ

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

1.ออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
2.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครดั สําหรับผู
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
3.สงเสรมิใหกําลังเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ผูอํานวยการกอง
คลัง กําชับดูแล อยาง
เครงครดั

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

 แตงตั้งเจาหนาท่ี ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลังติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด หาก
มีปญหาให รายงานผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ

แบบติดตาม ปอ.3



วัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

(4)

กําหนดเสรจ็/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
การดําเนินการ

* (6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(7)
3.กจิกรรม
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบริหารงานพัสดุทุกข้ันตอน
ถูกตองครบถวนเปนไปตามระเบียบ
ของพัสดุอยางเครงครดั

ความเสี่ยง
ทรัพยสินของทางราชการมีจํานวน
มาก ซึ่งมีท้ังสามารถใชงานไดและ
ใชงานไมได และทรัพยสินทาง
ราชการบางสวนไดมีการบริการ
ประชาชนโดยการยืมในงาน
สาธารณะการจึงขาดการตรวจสอบ
จากเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
พัสดุ

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานประชุมหารือ กับ
สวนราชการภายใน อบต. โดย
ผูอํานวยการกองคลังกํากับ
ดูแลงานพัสดุใหมีความถูกตอง
และเปนปจจุบัน

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

 แตงตั้งเจาหนาท่ี ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลังติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด หาก
มีปญหาให รายงานผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ

4.กิจกรรม
งานการเงิน
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการบริหารงานการเงินเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการ

ความเสี่ยง
การบริหารงบประมาณยังไมเปนไป
ตามระเบียบและการเบิกจายในแต
ละหมวดยังไมเปนไปตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

ควบคุมการบริหาร
งบประมาณใหเปนไปตาม
ระเบียบ และควบคมุการเบิก
จายเงินของแตละหมวดให
เปนไปตามงบประมาณท่ีตั้งไว

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

 แตงตั้งเจาหนาท่ี ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลังติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และมีการ
ควบคุม ท่ี เ พียงพอแลวบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

5.กิจกรรม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
วัตถุประสงค
เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดมีการพัฒนา
ศักยภาพและรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนและมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง
เน่ืองจากมีการเพ่ิมจํานวนการ
ติดตั้งปาย และการกอสรางอาคาร
สถานท่ีเพ่ิมข้ึนแตไมมีการแจงหรอื
ขออนุญาตจากเจาหนาท่ี

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

ควบคุมและลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
ตรวจสอบการตดิตั้งปาย และ
การกอสรางเพ่ิมเตมิ

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ  สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน

รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

 แตงตั้งเจาหนาท่ี ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลังติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และมีการ
ควบคุม ท่ี เ พียงพอแลวบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

แบบติดตาม ปอ.3



(ชื่อ)                                    ผูรายงาน
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา

ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

วันท่ี  30  กันยายน  2558

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ



ช่ือหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

สําหรับงวดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
วัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

(4)

กําหนดเสรจ็/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
การดําเนินการ

* (6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(7)
1.กจิกรรม
งานออกแบบกอสราง
วัตถุประสงค
เพ่ือใหงานออกแบบ งานกอสราง
เปนไปตามระเบียบฯ และถูกตอง
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว

ความเสี่ยง
งานโครงการ กิจกรรมตางๆ ไม
เปนไปตามแผนท่ีไดกําหนดไว
เน่ืองจากเกิดจากสภาพความเสีย่ง
ของสิ่งแวดลอม

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

แตงตั้งคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล และวางแผน
การควบคุมงานอยางเปน
ระบบ เปนไปตามระเบียบฯ
และถูกตองตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว

30 กันยายน 2558
นายกุลชาติ คามวรรณ

ผอ.กองชาง

 มีการกําหนดแผนในการควบคุม
งานโครงการตางๆ มีการเขียน
รายงานชางในแตละวันอยางเปน
ข้ันตอน เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมมีการควบคุมท่ี
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุม

2.กิจกรรม
กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจสอบการ
กอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน
วัตถุประสงค
เพ่ือกําหนดใหเจาหนาท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการสํารวจ/ตรวจสอบ
งานการกอสราง ซอมแซมดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

ความเสี่ยง
การออกแบบกอสรางขาดความ
รอบคอบในการสํารวจ  ตรวจสอบ
รวมกันระหวาง อบต.หนองหาน
กับประชาชนทําใหการกอสรางมี
ปญหา  สงผลกระทบตอพ้ืนทํากิน
ของประชาชน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายใน
กองชางชัดเจนและมีการ
กํากับดูแลอยางเครงครดัมี
มาตรการดําเนินการตามวินัย
อยางเครงครัด มีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะจาก
ผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ีได
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายท่ีกําหนดไว

30 กันยายน 2558
นายกุลชาติ   คามวรรณ

ผอ.กองชาง

 มีการกําหนดใหเจาหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการท่ี
ถูกตองตองออกสํารวจ/ตรวจ
งานการกอสรางพ้ืนท่ีจริง
ระหวางผูนําชุมชน  ภาค
ประชาชนไดรวมกันตรวจสอบให
ละเอียดกอนสงงานทุกครั้ง

แบบติดตาม ปอ.3

(ชื่อ) ผูรายงาน
นายกุลชาติ คามวรรณ

ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันท่ี  30  กันยายน  2558

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ



ช่ือหนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

สําหรับงวดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
วัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

(4)

กําหนดเสรจ็/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
การดําเนินการ

* (6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(7)
1.กจิกรรม
งานการเตรยีมความพรอมดาน
การศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรยีน
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนาการสําหรับเดก็
กอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเลก็
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ อบต.
หนองหาน

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีขาดการ
วางแผนการเรียน การสอนและเดก็
แตละคนมีพ้ืนฐานครอบครัวท่ี
ตางกัน จึงตองระมัดระวังในการ
ดูแลและการสอน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

แตงตั้งคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลการเรียนการ
สอน การเตรียมความพรอม
และตองทําแผนการสอน
เสรมิสรางพัฒนาการเด็กให
ตรวจดูความพรอม

30 กันยายน 2558
นางสาวสิริกร แกวเจรญิ

ปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ

หัวหนาสวนการศึกษาฯ

 แตงตั้งเจาหนาท่ี ภายในกองคลัง
ให เปนปจจุบัน  หั วหน าส วน
การศึกษาฯ ติดตามและประเมิน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด
กํากับดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด
หากมีปญหาใหรายงานผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ

2.กิจกรรม
กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม ใหมีการทํากิจกรรม
รวมกัน และอนุรักษประเพณดีั้งเดมิ
ใหคงสืบตอไป

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีขาดการ
วางแผน ปฏิทินงานประเพณี
ทองถ่ิน และขาดการประสานรวม
กิจกรรมกับชุมชน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

แตงตั้งคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลการปฏบิัติ
หนาท่ีตามแผนงานปฏิทินท่ี
วางไว

30 กันยายน 2558
นางสาวสิริกร  แกวเจรญิ

ปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ

หัวหนาสวนการศึกษาฯ

 แตงตั้งเจาหนาท่ี ภายในกองคลัง
ให เปนปจจุบัน  หั วหน าส วน
การศึกษาฯ ติดตามและประเมิน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด มี
การควบคุมท่ีเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

3.กจิกรรม
กิจกรรมงานกีฬานันทนาการ
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม ใหมีการทํากิจกรรม
รวมกัน เพ่ือแกไขปญหายาเสพตดิ
สรางความสามัคคีภายในชุมชน

ความเสี่ยง
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีขาดการ
ขาดการประสานรวมกิจกรรมกับ
ชุมชน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

แตงตั้งคณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลการปฏบิัติ
หนาท่ีตามแผนงานปฏิทินท่ี
วางไว

30 กันยายน 2558
นางสาวสิริกร  แกวเจรญิ

ปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ

หัวหนาสวนการศึกษาฯ

 แตงตั้งเจาหนาท่ี ภายในกองคลัง
ให เปนปจจุบัน  หั วหน าส วน
การศึกษาฯ ติดตามและประเมิน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด มี
การควบคุมท่ีเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

แบบติดตาม ปอ.3



(ชื่อ)                                    ผูรายงาน
นางสาวสิรกิร แกวเจริญ

ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันท่ี  30  กันยายน  2558

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ



ช่ือหนวยงาน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

สําหรับงวดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
วัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

(4)

กําหนดเสรจ็/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
การดําเนินการ

* (6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(7)
1.กจิกรรม
กิจกรรมงานการบริการสาธารณสขุ
การปองกันและชวยเหลือประชาชน
จากภัยโรคตดิตอ
วัตถุประสงค
เพ่ือปองกัน ควบคุมการเกิด
โรคตดิตอในชุมชน เชน โรคไขหวัดอี
โบลา โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก

ความเสี่ยง
การแพรระบาดของโรคติดตอใน
หมูบาน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

1.การใหความรู ความเขาใจ
แกประชาชนวิธีการปองกัน
และการควบคุมโรคตดิตอใน
ชุมชน
2.ประสานงานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเพ่ือ
เตรียมความพรอมการปองกัน
โรคตดิตอ การจดัโครงการ
ระหวาง สปสช. ,สาธารณสุข
และอบต.หนองหาน

30 กันยายน 2558
นางจิตติญา  ไทลําภู

หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ

 ออกคํ าสั่ งแต งตั้ ง เ จ าหน า ท่ี
ภายในสวนสาธารณสุขฯ ใหเปน
ปจจุบัน หัวหนาสวนสาธารณสุข
ฯ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด หาก
มีปญหาใหรายงานใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ

2.กิจกรรม
กิจกรรมลดปญหามลพิษในพ้ืนท่ี
วัตถุประสงค
เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความ
เขาใจเก่ียวกับผลกระทบปญหา
มลพิษในพ้ืนท่ี การกําจัดขยะมูลฝอย
การบํารุงรักษาปาไม
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละหมูบาน

ความเสี่ยง
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับผลกระทบปญหามลพิษใน
พ้ืนท่ี การกําจัดขยะมลูฝอย การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

1.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการ
ประชาสมัพันธ รณรงค
ผลกระทบท่ีเกิดจากปญหา
มลพิษในพ้ืนท่ี
2.ประชาสัมพันธ และรณรงค
ขอความรวมมือของผูนํา
ชุมชนและมีแผนดําเนินงาน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

30 กันยายน 2558
นางจิตติญา  ไทลําภู

หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ

 ออกคํ าสั่ งแต งตั้ ง เ จ าหน า ท่ี
ภายในสวนสาธารณสุขฯ ใหเปน
ปจจุบัน หัวหนาสวนสาธารณสุข
ฯ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด หาก
มีปญหาใหรายงานใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ

แบบติดตาม ปอ.3



(ชื่อ)                                    ผูรายงาน
นางจิตติญา ไทลําภู

ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันท่ี  30  กันยายน  2558

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ



ช่ือหนวยงาน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

สําหรับงวดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
วัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

(4)

กําหนดเสรจ็/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
การดําเนินการ

* (6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(7)
1.กจิกรรม
งานการฟนฟูกลุมอาชีพ
วัตถปุระสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
กลุมอาชีพในตําบลหนองหานไดมี
รายไดในกลุมมีผลิตภัณฑท่ีได
มาตรฐานสามารถสงไปจําหนายให
ตลาดไดอยางยั่งยืน

ความเสี่ยง
กลุมอาชีพขาดฝมือ ทักษะ ความรู
ความเขาใจในการผลติสินคา การ
บริหารจดัการในกลุมท่ีไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินงานภายในกลุม

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

1.มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ
สรางสรรคในกลุมมากข้ึน
2.กําหนดแนวทาง แผนงาน
ระวาง อบต. กับกลุมอาชีพให
ชัดเจนและมีการประชุม
ติดตามประเมินผลรวมกัน

30 กันยายน 2558
น.ส.วิญาภรณ โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ

 ออกคํ าสั่ งแต งตั้ ง เ จ าหน า ท่ี
ภายในสวนสวัสดิการฯ ใหเปน
ปจจุบัน หัวหนาสวนสวัสดิการฯ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด หาก
มีปญหาใหรายงานใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ

2.กิจกรรม
งานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
ไดรับสวัสดิการ เพ่ือสามารถ
ชวยเหลือตนเองได

ความเสี่ยง
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
ขาดความรู ความเขาใจในการรับ
สวัสดิการ เกิดความเขาใจผิดวา
ตนเองสามารถรับสวัสดิการได
ซ้ําซอน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

1.ประชาสัมพันธใหกับผูนํา
ชุมชนและประชาชนเกิด
ความรู ความเขาใจในการรับ
สวัสดิการตางๆ
2.ประชาสัมพันธ และรณรงค
ขอความรวมมือของผูนํา
ชุมชนและมีแผนดําเนินงาน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

30 กันยายน 2558
น.ส.วิญาภรณ  โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ

 ออกคํ าสั่ งแต งตั้ ง เ จ าหน า ท่ี
ภายในสวนสวัสดิการฯ ใหเปน
ปจจุบัน หัวหนาสวนสวัสดิการฯ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาท่ีอยางใกลชิด หาก
มีปญหาใหรายงานใหผูบริหาร
ทองถ่ินทราบ

แบบติดตาม ปอ.3

(ชื่อ)                                    ผูรายงาน
นางสาววิญาภรณ โพธิราชา

ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันท่ี  30  กันยายน  2558

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ



ช่ือหนวยงาน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร

สําหรับงวดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
วัตถุประสงคของการควบคุม

(1)

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู

(2)

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน

(3)

การปรบัปรุง

(4)

กําหนดเสรจ็/
ผูรับผิดชอบ

(5)

สถานะ
การดําเนินการ

* (6)

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(7)
1.กจิกรรม
กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรแบบ
พอเพียงและปลอดสารพิษ
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
กลุมเกษตรกรในตาํบลหนองหาน ลด
รายจาย เพ่ิมรายไดอยูอยางพอเพียง

ความเสี่ยง
1.เกษตรกรขาดความรู ความ
เขาใจในการทําเกษตรแบบ
พอเพียงและปลอดสารพิษ
2.เกษตรกรยังมคีวามเช่ือในการทํา
เกษตรแบบเดิม

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

1.มีการฝกอบรม มีศูนย
สงเสริม เพ่ือใหเกิดความรู
ทักษะในการทําเกษตรแบบ
พอเพียงและปลอดสารพิษ
2.มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหการ
สงเสริมแกเกษตรกร

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสรมิ

การเกษตร

 ออกคํ าสั่ งแต งตั้ ง เ จ าหน า ท่ี
ภายในสวนสงเสริมการเกษตร
ให เปนปจจุบัน  หั วหน าส วน
สงเสริมการเกษตร ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ี
อยางใกลชิด หากมีปญหาให
รายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบ

2.กิจกรรม
-กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน
ในพ้ืนท่ี
วัตถุประสงค
เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมี
ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบของ
ปญหาภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ี

ความเสี่ยง
1.เกษตรกรขาดความรู ความ
เขาใจถึงผลกระทบท่ีจะตามมาของ
ปญหาภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ี
2.ประชาชนไมเห็นความสาํคัญตอ
ปญหาท่ีจะเกิดข้ึน

งวดสิ้นสุด
30 ก.ย.58

ความรู ความเขาใจถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต
2.มีการแตงตั้งเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานลงพ้ืนท่ีเพ่ือใหการ
สงเสริมกิจกรรมท่ีชวย
แกปญหาภาวะโลกรอน

30 กันยายน 2558
นางวนิดา  ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสรมิ

การเกษตร

 ออกคํ าสั่ งแต งตั้ ง เ จ าหน า ท่ี
ภายในสวนสงเสริมการเกษตร
ให เปนปจจุบัน  หั วหน าส วน
สงเสริมการเกษตร ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาท่ี
อยางใกลชิด หากมีปญหาให
รายงานใหผูบริหารทองถ่ินทราบ

แบบติดตาม ปอ.3

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ



(ชื่อ)                                    ผูรายงาน
นางวนิดา ปะพะวะ

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสรมิการเกษตร
วันท่ี  30  กันยายน  2558



บันทึกขอความ
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน  อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ท่ี ๗๕๕๐๑/188 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2558
เรียน หัวหนาสวนราชการทุกสวน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ไดกําหนดใหหนวยงานราชการสวนทองถ่ินในฐานะหนวยรับตรวจ จะตองจัดวางระบบการควบคุมภายในโดย
ใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางใหเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบขอ ๖ ที่ไดกําหนดไวรายงานผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตาม
ระเบียบขอ ๖ เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.๒๕๔๔ จึงขอให
หัวหนาสวนทุกสวนรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2558 ในสวนงานที่
ตนรับผิดชอบและมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชารวมรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคําสั่ง
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และใหรายงาน
ผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2558 ใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

- ทราบ - ทราบ

( นางสาวสิริกร แกวเจริญ ) ( นายพิสิษฐ สรอยวิทยา )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน



-2-

- ทราบ - ทราบ

( นายพิสิษฐ สรอยวิทยา ) ( นายกุลชาติ คามวรรณ )
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ผูอํานวยการกองชาง

รักษาการ  ผูอํานวยการกองคลัง

- ทราบ - ทราบ

( นางสาวสิริกร แกวเจริญ ) ( นางจิตติญา ไทยลําภู )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน หวัหนาสวนสาธารณสุข

รักษาการ  หัวหนาสวนการศึกษาฯ

- ทราบ - ทราบ

( นางสาววิญาภรณ โพธิราชา ) ( นางวนิดา ปะพะวะ )
หัวหนาสวนสวัสดกิารสังคม หัวหนาสํานักปลัด

รักษาการ หัวหนาสวนการสงเสริมการเกษตร



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ท่ี 260 / 2558

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
………………………………………

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖

เพ่ือใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ดังตอไปนี้

๑. นางสาวสิริกร  แกวเจริญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ประธานกรรมการ
๒. นายพิสิษฐ สรอยวิทยา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน กรรมการ
3. นายกุลชาติ  คามวรรณ ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
๔. นางวนิดา  ปะพะวะ หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ  พันธพินิจ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รายงาน
ผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ
กําหนด เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคการควบคุม
ภายใน ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหานตอไป

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ   วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ท่ี 261 / 2558

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

………………………………………

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖

เพ่ือใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ดังตอไปนี้

๑. นางสาวสิริกร  แกวเจริญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา  ปะพะวะ หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ
3. นายภมร  สมศรี บุคลากร กรรมการ
4.  นายสานิต  อักษรดี นิติกร กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ พันธพินิจ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสํานัก
ปลัด แลวจัดสงรายงานใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ   วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ท่ี 262 / 2558

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

………………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖

เพ่ือใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ดังตอไปนี้

๑.  นายพิสิษฐ สรอยวิทยา รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ประธานกรรมการ
รักษาการ ผูอํานวยการกองคลัง

๒.  นางสาวเจษฎาภรณ สิมเมือง นักวิชาการพัสดุ กรรมการ
3.  นางสาวนลพรรณ  สอนจิต เจาพนักงานจัดเก็บรายได กรรมการ
4.  นายจักรกริช  ธุระงาน เจาพนักงานพัสดุ กรรมการ
5.  นางเย็นฤดี แกวมุงคุณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนการ
คลัง  แลวจัดสงรายงานใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ   วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ท่ี 263 / 2558

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

………………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖

เพ่ือใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ดังตอไปนี้

๑.  นายกุลชาติ  คามวรรณ ผูอํานวยการกองชาง ประธานกรรมการ
๒. นายเอกภัทร  หลักทอง นายชางโยธา กรรมการ
๓. นายภานุพงศ ยศสุนทร ชางโยธา กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวน
โยธา แลวจัดสงรายงานใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ท่ี 264 / 2558

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

………………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖

เพ่ือใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนการศึกษาฯองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ดังตอไปนี้

๑. นางสาวสิริกร แกวเจริญ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ประธานกรรมการ
รักษาการ หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. นางนุสพร แสนมิตร นักวิชาการศึกษา กรรมการ
๓.  นางขนิษฐา มหาโยธี ครูผูดูแลเด็ก กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวน
การศึกษาฯ  แลวจัดสงรายงานใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ   วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ท่ี 265 / 2558

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

………………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖

เพ่ือใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน  ดังตอไปนี้

๑. นางจิตติญา ไทลําภู หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติศักดิ์ ผาระสิทธิ์ นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ กรรมการ
๓. นายธีระยุทธ แอดไธสง เจาพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แลวจัดสงรายงานใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง   ณ  วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ท่ี 266 / 2558

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

………………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖

เพ่ือใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน  ดังตอไปนี้

๑. นางสาววิญาภรณ โพธิราชา หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม ประธานกรรมการ
2.  นางสาวปยะดา  พลสิมมา เจาพนักงานธุรการ กรรมการ
3.  นางกชพรรณ  ศรีสองเมือง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวน
สวัสดิการสังคม แลวจัดสงรายงานใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง   ณ  วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ท่ี 267 / 2558

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสงเสริมการเกษตร
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

………………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖

เพ่ือใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสงเสริมการเกษตรองคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน  ดังตอไปนี้

๑. นางวนิดา ปะพะวะ หัวหนาสํานักปลัด ประธานกรรมการ
รักษาการ หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร

๒. นายคําพันธ โคตรมณี นักวิชาการเกษตร กรรมการ
๓. นางสาวศิริวัลย จันทรงาม ผูชวยนักวิชาการเกษตร กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวน
สงเสริมการเกษตร แลวจัดสงรายงานใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ  วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน  รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ท่ี 249 / 2558

เรื่อง   แบงงานและมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ประจําป 2558

*********************************
เพ่ือความเรียบรอยและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จึงได

แบงงาน และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม กับตัวบุคคลของแตละฝายใหมีความ
คลองตัว สามารถติดตอประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลดี บังเกิดประโยชนแกทางราชการ และเพ่ือให
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2534  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2552 จึงมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน ตามสวนราชการ  ดังนี้

สํานักปลัด
1.  นางสาวสิริกร แกวเจริญ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
(นักบริหารงาน อบต. 8) เลขท่ีตําแหนง  00-0101-001 มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้

1.1 รับผิดชอบการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล  โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และ
ปกครองผูใตบังคับบัญชาทุกฝายขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
1.2 ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกฝายขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน และพิจารณาแกไขปญหาในรายงานของผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
1.3 กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของงานท่ี
รับผิดชอบ  ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน  วินิจฉัยสั่งการ
1.3 ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
1.4 ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด  ใหสอดคลอง
กับกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.5 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และลูกจางท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
1.6 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
1.7 งานการพัฒนาของบุคลากร เชน การฝกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
1.8 งานกฎหมายและคดี
1.9 งานกิจการสภา
1.10 งานแผนพัฒนา
1.11 งานงบประมาณ
1.12 งานพาณิชย  งานรัฐพิธี  และงานประชาสัมพันธ
1.13 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย
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2.  นายพิสิษฐ สรอยวิทยา ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
(นักบริหารงาน อบต. 6) เลขท่ีตําแหนง 00-0101-002 มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้

2.1 รับผิดชอบการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลชวยเหลือปลัดองคการบริหารสวนตําบล
โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย  และปกครองผูใตบังคับบัญชาทุกฝายขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
2.2 ชวยตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล - พนักงานจางทุกฝายของ
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน และพิจารณาแกไขปญหาในรายงานของผูบังคับบัญชาได
มอบหมาย
2.3 พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งท่ี
ตองใชความชํานาญเก่ียวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
2.4 ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
2.5 ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยางเชน การอนุญาต การอนุมัติ การดูแล
ผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซึง่เปนท่ีรังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ และ
หนาท่ีอ่ืนตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2.6 ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด  ใหสอดคลอง
กับกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.7 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และลูกจางท้ังหมดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
2.8 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
2.9 งานการพัฒนาของบุคลากร เชน การฝกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
2.9 รักษาความเรียบรอยของทองถ่ิน กิจการอยางอ่ืน ซึง่จําเปนเพ่ือการสาธารณสุข และหนาท่ีอ่ืน
ซึง่มีคําสัง่กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
2.10 ชวยควบคุมดูแลงานกฎหมายและคดี
2.11 ชวยควบคุมดูแลงานงบประมาณ
2.12 ชวยควบคุมดูแลงานพาณิชย  งานรัฐพิธี  และงานประชาสัมพันธ
2.13 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

3.   นางวนิดา   ปะพะวะ ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป 6) เลขท่ีตําแหนง
00-0102-001 มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน ดังนี้

3.1 พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ
ปฏิบัติงานท่ีตองใชความชํานาญพิเศษเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปหรืองานเลขานุการ
3.2 ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ  หลายดาน  เชน  งานธุรการ  งานบุคคล  งานนิติกร
งานประชาสัมพันธ  งานทะเบียน  งานนโยบายและแผน  งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว
งานรักษาความสงบเรียบรอย  งานจัดระบบงาน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ งานจัดพิมพและ
แจกจายเอกสาร  งานระเบียบและสัญญา  งานรวบรวมขอมูลสถิติ  งานแปลเอกสาร  งานเตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม  งานบันทึกเรื่องเสนอท่ีประชุม
3.3 ทํารายงานการประชุมและรายงานอ่ืน  ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งาน
ติดตามผลงาน  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ  เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง  ๆ  ตามท่ีไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
สวนราชการท่ีสังกัด
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3.4   กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน   พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ีและงบประมาณของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบ  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแกไข  ติดตามประเมินผล  และแกปญหาขอขัดของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังงานราชการท่ี
มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของสํานักปลัด หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ
3.5  งานจัดทําแผนงานพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
3.6  งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
3.7  งานจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ปและแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป
3.8  งานเก่ียวกับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําป
3.9  งานเก่ียวกับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ  และเครื่องราชตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
3.10  งานจัดทําทะเบียนคุมงาน เก่ียวกับเรื่องรองเรียน - รองทุกขตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
3.11  งานทะเบียนประวัติ นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
3.12  งานเก่ียวกับแผนการดําเนินงานประจําป
3.13  งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบล
3.14 งานสวัสดิการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
3.15 งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

4. จ.อ.อัครเดช   แสนสระดี  ตําแหนง  เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 เลขท่ีตําแหนง
01-0221-001 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน ดังนี้

4.1 งานการปองกันและระงับอัคคีภัย
4.2   งานชวยเหลือฟนฟูผูท่ีไดรับภัยตางๆ
4.3   งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ รวมท้ังดําเนินการดาน
กฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการปองกัน และระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอ่ืนๆ เชน อุทกภัย หรือ
วาตภัย  เปนตน
4.4 งานรักษาความสงบเรียบรอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
4.5 งานจัดทําแผนปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
4.6 งานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร
4.7   งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
4.8 งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

5. นายภมร สมศรี ตําแหนง บุคลากร 3 เลขท่ีตําแหนง   01-0208-001 มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบงาน ดังนี้

5.1 งานท่ีเก่ียวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
5.2 ปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ
ดําเนินการออกคําสั่งเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับงานบุคคล
5.3   งานติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะหปญหาในการ
สรรหาและพัฒนาบุคคล
5.4   งานรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพ่ือชี้แจงเหตุผลในการดําเนินการเรื่องขออนุมัติเก่ียวกับงาน
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บุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ
5.5   งานดําเนินเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน
5.6   งานจัดทําแกไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจายเงินเดือนของพนักงานและลูกจาง
5.7 ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา
5.8   งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

6. นายสานิต อักษรดี ตําแหนง นิติกร 3 เลขท่ีตําแหนง   01-0202-001 มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบงาน ดังนี้

6.1 ทําหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายดานตาง ๆ เชนการรางหรือแกไขเพ่ิมเติม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
6.2   งานการสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยพนักงานสวนตําบล และการรองทุกข
หรืออุทธรณ การวินิจฉัยปญหากฎหมาย
6.3   งานการดําเนินการทางคดีการดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางแพง
6.4 งานจัดทํานิติกรรมหรือเอกสารท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมาย

6.5 งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย
7. นางสาวเสาวลักษณ พันธพินิจ ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบานและแผน 3 เลขท่ี
ตําแหนง 01-0201-001 มีหนาท่ีและความรับผดิชอบงาน ดังนี้

7.1 เปนเจาหนาท่ีชั้นตนทําหนาท่ีชวยศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานแผน  ประมวลแผน
7.2 เสนอแนะเพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ
7.3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือความม่ันคงของประเทศ
7.4   งานการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
7.5   งานควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
7.6   งานตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
7.7   งานการโอนงบประมาณรายจาย
7.8   งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

8. นายธีระยุทธ แอดไธสง ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 2 เลขท่ีตําแหนง   01-0212-001 มี
หนาท่ี และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

8.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง
8.2   งานรวบรวมขอมูลและสถิติท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง ไดแก
ความรูเก่ียวกับงานชางสาขาตาง ๆ
8.3   งานการเก็บรกัษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์
8.4   งานติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลาท่ีฝายเทคนิคกําหนดไว
จําหนายยานพาหนะท่ีชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุทางชาง
8.5   งานการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทาง
ราชการ เชน ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล
8.6   งานการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน เอกสารเก่ียวกับสิทธิตาง ๆ
8.7   งานการรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม

8.8   งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย
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9. นางสาวปยะดา พลสิมมา ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 2 เลขท่ีตําแหนง   01-0212-001
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน ดังนี้

9.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามท่ี
ไดรับมอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง
9.2   งานรวบรวมขอมูลและสถิติท่ีตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง ไดแก
ความรูเก่ียวกับงานชางสาขาตาง ๆ
9.3   งานการเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์
9.4   งานติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลาท่ีฝายเทคนิคกําหนดไว
จําหนายยานพาหนะท่ีชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุทางชาง
9.5   งานการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทาง
ราชการ เชน ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล
9.6   งานการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน เอกสารเก่ียวกับสิทธิตาง ๆ
9.7   งานการรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
9.8   งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

10. นายยุทธนา หอหุมดี ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 1 เลขท่ีตําแหนง   01-0211-001 มี
หนาท่ีและความรับผิดชอบงาน ดังนี้

10.1 งานเก่ียวกับงานธุรการ และงานสารบรรณภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถ่ีถวน
10.2   งานรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
10.3   งานเก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงาย ๆ ตรวจทาน
ความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ
10.4   งานพิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตาง ๆ
10.5   งานชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติท่ัวไป
10.6   งานจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตอ อํานวยความสะดวก
10.7 งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

11. นางสาวอนัญญา โลบุญ ตําแหนง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 1 เลขท่ีตําแหนง   01-0206-
001 มีหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน ดังนี้

11.1 ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับการบันทึกขอมูล
11.2   งานตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล หรือรายงานขอมูลเพ่ือใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
11.3 ปฏิบัติงานภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
11.4 งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

12. นายชุมพล เศวตวงษ ตําแหนง เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 1 เลขท่ีตําแหนง   01-0206-001
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบงาน ดังนี้

12.1 ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับการบันทึกขอมูล
12.2   งานตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล หรือรายงานขอมูลเพ่ือใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
12.3 ปฏิบัติงานภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
12.4 งานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย
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13. นางชัญญวรรณ ซุยโพธิ์นอย ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
(พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาท่ีรับผิดชอบ คือ เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
วิเคราะหนโยบายและแผน  ดังนี้

13.1   ชวยปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาตําบลหนองหาน
13.2   ชวยจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
13.3 ชวยเหลืองานจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ปและแผนอัตรากําลังพนักงานจาง  4  ป
13.4   ชวยเหลืองานเก่ียวกับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําป
13.5 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

14. นางสาวจิราพร   ทิพวัจนา  ตําแหนง  ผูชวยบุคลากร  (พนักงานจางตามภารกิจ)  มีหนาท่ี
รับผิดชอบ คือ เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร และหัวหนาสํานักปลัด

14.1  ปฏิบัติงานเก่ียวกับบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
14.2  ดําเนินการเก่ียวกับการออกคําสั่ง บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย เลื่อนระดับ บุคลากร
14.3  ติดตอประสานงานเก่ียวกับงานบุคลากร
14.4  ดําเนินงานเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน
14.5  ดําเนินงานการสรรหา ออกคําสั่งสอบ  บรรจุ  สัญญาจาง บัตรประวัติ  การลาออกของ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
14.6  ดําเนินการจัดทําแฟมประวัติพนักงานสวนตําบล
14.7 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

15. นางสาวพัชรินทร โพธิ์บาย ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) มี
หนาท่ีรับผิดชอบ  คือ  เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานธุรการ  ดังนี้

15.1 ลงคุมทะเบียนรับ - สง หนังสือราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
15.2 เกษียนหนังสือราชการ
15.3 ประสานการรับ-สงหนังสือกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และสวนราชการตาง ๆ
15.4 ชวยพิมพหนังสือโตตอบระหวางหนวยงานราชการ หนังสือบันทึกขอความภายในหนวยงาน
สํานักปลัด
15.5 เก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู
15.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

16.   นางพัชราภรณ หลักทอง ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล   มีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้
(พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาท่ีรับผิดชอบ  คือ  เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
บันทึกขอมูล

16.1 ปฏิบัติงานข้ันตนเก่ียวกับการบันทึกขอมูลลงบัตร  หรือกระดาษเทป หรือเทปแมเหล็ก หรือ
จานแมเหล็ก  เพ่ือใชกับเครื่องคอมพิวเตอรขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
16.2 แยกประเภทของเอกสารขอมูลใหตรงกับชนิดของงานท่ีไดวางรูปแบบ
16.3  ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ของ อบต.หนองหานและสํานักปลัด
16.4 พิมพงานหนังสือราชการ บันทึกขอความโตตอบภายในสวนราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
16.5  บันทึกขอมูลเก่ียวกับประวัติพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
16.6 บันทึกขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลกลาง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหานลงในระบบ
อินเตอรเน็ต
16.7 งานอ่ืนๆ  ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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17.   นายจิรพงษ คําลาภ ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันฯ (พนักงานจางตามภารกิจ) มี
หนาท่ีรับผิดชอบ คือ เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปองกันฯ  ดังนี้

17.1  จัดทําเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
17.2  จัดทําเอกสารเงินเดือนของ อปพร.
17.3  ชวยเหลืองานบริการดานวัสดุอุปกรณตางๆ เชน เต็นท ตูไฟจราจรจุดตรวจ 2 ระบบ เปนตน
17.4 ชวยเหลืองานเก่ียวกับงานปองกันและระงับอัคคีภัย
17.5  งานรักษาความสงบเรียบรอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
17.6 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย

18. นายปญญาพล อินทะสรอย ตําแหนง  พนักงานขับรถยนตสวนกลาง  (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน  ดังนี้

18.1 เปนพนักงานขับรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 8025  ดูแล และบํารุงรักษารถยนตใหอยูใน
สภาพเรียบรอย พรอมท่ีจะออกปฏิบัติหนาท่ีไดทุกเวลาท่ีตองการใชงาน
18.2 รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
18.3 ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
18.4 มีหนาท่ีขับรถยนตสวนกลางนําพาคณะบริหาร และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ไปติดตอราชการยังหนวยงานราชการ  และสถานท่ีตางๆ
18.5 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

19. นายทวีรักษณ ศุภกิจอนันต ตําแหนง  พนักงานขับรถยนตสวนกลาง  (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน  ดังนี้

19.1 เปนพนักงานขับรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 5786 ดูแล และบํารุงรักษารถยนตใหอยูใน
สภาพเรียบรอย พรอมท่ีจะออกปฏิบัติหนาท่ีไดทุกเวลาท่ีตองการใชงาน
19.2  รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
19.3  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
19.4  มีหนาท่ีขับรถยนตสวนกลางนําพาคณะบริหาร และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน  ไปติดตอราชการยังหนวยงานราชการ  และสถานท่ีตางๆ
19.5  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

20. นายสุรสิทธิ์ จันทะศรี ตําแหนง  พนักงานขับรถยนตสวนกลาง  (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน  ดังนี้

20.1 เปนพนักงานขับรถยนต รถบรรทุก 6 ลอ หมายเลขทะเบียน กฉ 82-8583 อุดรธานี ดูแล
และบํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมท่ีจะออกปฏิบัติหนาท่ีไดท่ีตองการใชงาน
20.2  รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
20.3  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
20.4  มีหนาท่ีขับรถยนตสวนกลางนําพาคณะบริหาร และเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน  ไปติดตอราชการยังหนวยงานราชการ  และสถานท่ีตางๆ
20.5  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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21. นายจิรายุทธ สินทรโก ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน  ดังนี้

21.1  เปนพนักงานขับรถน้ํา หมายเลขทะเบียน 83- 7050 อุดรธานี ดูแล รักษา รถน้ําใหอยูใน
สภาพเรียบรอยพรอมท่ีจะออกปฏิบัติหนาท่ีไดทุกเวลา
21.2 รายงานขอบกพรอง   หรือชํารุดของรถยนตท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
21.3  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  และรับแจงเหตุสาธารณภัย
21.4  ใหบริการน้ําอุปโภค - บริโภค แกประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน ขาดแคลนน้ําใช และเกิด
เหตุเพลิงไหมตามสถานท่ีตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี อบต.หนองหาน และเขตพ้ืนท่ีใกลเคียง
21.5  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

22.  นายจตุพร   พิมพโพธิ์  ตําแหนง  พนักงานขับรถยนต (ทักษะ)  (พนักงานจางตามภารกิจ) มี
หนาท่ีรับผิดชอบงาน  ดังนี้

22.1  เปนพนักงานขับรถกระเชาไฟฟา หมายเลขทะเบียน 83- 6557 อุดรธานี ดูแล บํารุงรักษา
รถกระเชาไฟฟาใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมท่ีจะออกปฏิบัติหนาท่ีไดทุกเวลา
22.2 รายงานขอบกพรอง   หรือชํารุดของรถยนตท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
22.3  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  และรับแจงเหตุสาธารณภัย
22.4  ใหบริการซอมแซมไฟฟาแกประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตามสถานท่ีตางๆ ในเขตพ้ืนท่ี
อบต.หนองหาน
22.5  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

23. นายณรงคชัย   คําดีบุญ ตําแหนง คนงานท่ัวไป (พนักงานจางท่ัวไป) มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ดังนี้

23.1  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  และรับแจงเหตุสาธารณภัย
23.2  ออกบริการซอมแซมไฟฟาแสงสวางตามหมูบานภายในเขตพ้ืนท่ี อบต.หนองหาน
23.3  ออกบริการประชาชนท่ีมาขอใชบริการตางๆ ท่ีสามารถชวยได
23.4  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

24. นางสาวศันศนีย  สะพังเงิน ตําแหนง  คนงานท่ัวไป  (พนักงานจางท่ัวไป)  มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ดังนี้

24.1  ปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลืองานดานเอกสารตางๆของสํานักปลัด
24.2 ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดสงหนังสือราชการ
24.3 ปฏิบัติหนาท่ีประสานงานดานเอกสารหนังสือราชการในแตละสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน
24.4  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

25.   นายจํารัส   ประสารสัตย  ตําแหนง  นักการภารโรง (พนักงานจางท่ัวไป) มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน
ดังนี้

25.1 ดูแลรักษา  ซอมแซม  วัสดุ  โตะ เกาอ้ี และวัสดุอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม
25.2 เปด - ปด  ประตูสํานักงานพรอมเก็บรักษากุญแจสํานักงาน
25.3 จัดเตรียมสถานท่ี ในการประชุมสภาฯ และการประชุมตางๆ
25.4 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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26. นางสาวสุดาพร พรมกุล ตําแหนง  คนสวน  (พนักงานจางท่ัวไป) มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน  ดังนี้
26.1 ดูแล ตัด ตกแตง ตนไม ดอกไม หญา ในบริเวณสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโสกหมู ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
26.2 ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
26.3 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

กองคลัง
1.   นายพิสิษฐ สรอยวิทยา ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาการ ผูอํานวยการ

กองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) เลขท่ีตําแหนง 00-0101-002 มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ปกครอง บังคับบัญชา  ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางของกองคลัง งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนารายได งานพัสดุทรัพยสิน และงาน
ทะเบียนพาณิชย
1.2  ควบคุม  รับผิดชอบ สั่งงานราชการของกองคลังท้ังหมด
1.3  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกองคลังและพิจารณาแกไข
ปญหาในรายงานของผูใตบังคับบัญชาท่ีรายงานใหพิจารณา
1.4 ควบคุมงานสารบรรณกองคลัง
1.5 งานบริหารงานบุคคลของกองคลัง
1.6 งานสวัสดิการของกองคลัง
1.7  งานควบคุมและจัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกองคลัง
1.8  งานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอ เสียภาษีตางๆ และการจด
ทะเบียนพาณิชย
1.9  ควบคุมดูแลการจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดทําดานระบบคอมพิวเตอรและการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานพัสดุและขอมูลทางคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของ
1.10 ควบคุม กํากับ ดูแลและตรวจสอบการนําเงินประจําวันดวยระบบสารสนเทศการเบิกจายเงิน
ในงบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภท
1.11 ควบคุม กํากับดูแลระบบสารสนเทศตรวจระบบการเบิกจายเงินทุกประเภทรวมท้ังปรับปรุง
ระบบสารสนเทศขอมูลเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ท่ีเก่ียวของทุกประเภท
1.12  ทําหนาท่ีเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
1.13 งานรวบรวมสถิติและวิเคราะหงบประมาณงานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานจัดระบบงาน
1.14  งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเก่ียวกับการเบิกจายเงิน
1.15  งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ
1.16  ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาทรัพยสินท่ีมีคาและหลักฐานการ
แทนตัวเงิน
1.17 พิจารณาตรวจสอบ รายงานการเงินตางๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงาน
ตางๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองวางแผนงานดานตางๆ ใหการปฏิบัติงานของ
หนวยการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการใช
จายเงินงบประมาณ
1.18  พิจารณาปรับปรุงแกไขศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับรายไดรายจายจริง เพ่ือประกอบการพิจารณา
วิเคราะหประมาณการรายรับ  รายจาย
1.19  กําหนดรายจายของหนวยงานเพ่ือใหเกิดการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางท่ัวถึง
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1.20 ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนําวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพ่ิม
แหลงท่ีมาของรายได
1.21 ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีตางๆ
1.22 ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อจัดจาง รวมเปนกรรมการตางๆตามท่ีไดรับ
มอบหมาย เชน  กรรมการเก็บรักษาเงิน  กรรมการตรวจงานจาง  กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
1.23 เสนอขอมูลทางดานการคลัง เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน
1.24 การจัดฝกอบรมและคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาชี้แจงเก่ียวกับงานในหนาท่ี เขารวมประชุม
ในคณะกรรมการตางๆ  ตามท่ีไดแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงาน
1.25 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

2.   นางสาวเจษฎาภรณ สิมเมือง ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 4 เลขท่ีตําแหนง
04-0312-001 มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 กอนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกป ตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป
2.2  จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบ ผด.1, ผด.2,
ผด.3, ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหนวยงานพัสดุกลาง
2.3  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดําเนินการจัดซื้อจดัจางตามแผนฯ และข้ันตอนตางๆ ตามระเบียบ
พัสดุ (ตามเอกสารท่ีแนบ) เม่ือจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนตองดําเนินการปรับแผนและแจงใน
สวนตางๆ ใหทราบดวย
2.4  จัดทําบัญชีรับจายวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑลงเลขรหัสท่ีตัวครุภัณฑ การยืมพัสดุตองทวงถาม
ติดตามเม่ือครบกําหนดคืน
2.5  แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุกรณีมีพัสดุท่ีไมใชหรือเลิกใชเสื่อมสภาพและสูญหายไม
สามารถใชการไดและจําหนายออกบัญชีหรือทะเบียน
2.6  เก็บรักษาเอกสารทางงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจางและเก็บรักษากุญแจตูเอกสาร
2.7  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

3.   นางสาวนลพรรณ  สอนจิต ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ระดับ 5 เลขท่ีตําแหนง
04-0309-001 มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

3.1  การจัดเก็บรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จัดเก็บเองและเงินโอนทุกประเภท รับ
เงินรายไดออกใบเสร็จรับเงินพรอม ท้ังนําใบสงเงินสรุปฯ โดยประสานงานการเงินจากหนวยงานอ่ืน
และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินนํามารวมในใบนําสงเงิน กอนสงใหงานการเงิน กรณีรับเงิน
สดหรือเช็คตางจังหวัดกอนนําฝากธนาคาร และสงหลักฐานใหงานการบัญชีเพ่ือจะใชสอบยันให
ตรงกัน
3.2  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมท้ังรายการรายละเอียดตางๆ ของผูมาชําระคาภาษีทุกประเภท
กับทะเบียนลูกหนี้ใหถูกตองครบถวนและทําใหเปนปจจุบันมีการจําหนายชื่อลูกหนี้ ลงเลมท่ี เลขท่ี
ใบเสร็จรับเงินและวันท่ีรับชําระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน
3.3  งานประเมินจัดเก็บรายไดการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทํารายงานการ
ประชุม, จัดทํารายละเอียดแบงโซน บล็อก ล็อค ตามแผนท่ีภาษี เพ่ือกําหนดอัตราในการจัดเก็บทุกป
3.4  จําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญชีเรงรัดการจัดเก็บรายไดมีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง
3.5  จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้คาภาษีไดแก ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองที ภาษีปาย
กิจการคานารังเกียจและเปนอันตรายตอสุขภาพ ลูกหนี้คาน้ําประปา
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3.6  งานเรงรัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจําเดือน เชนน้ําประปา คาขยะใหหมดไปโดยไมมีคาง
หรือมีรายงานตองตัดมาตรน้ํา ก็ใหดําเนินการตามข้ันตอน พรอมท้ังรายงานหนี้คางชําระ
3.7 จัดทํา ภทบ. 19 ภบท.11 ภบท.6 ภบท.10 บัญชี งบหนา และงบรายละเอียดคาสวนลด
6% เปนประจําทุกเดือน พรอมท้ังตรวจสอบกับงานการเงินใหถูกตองตรงกัน
3.8  งานจัดทําทะเบียนทรัพยสิน
3.9  งานจดทะเบียนพาณิชย
3.10  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

4.   นางเย็นฤดี แกวมุงคุณ ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 เลขท่ีตําแหนง
04-0306-001  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

4.1  นําสงจากงานการเงินนํามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ
4.2  ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรท่ีงานการเงินไดรับมาจากสํานักงานทองถ่ินจังหวัดพัฒนานํามา
ลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน)  นําใบผานรายการท่ัวไป (กรณีรับเงินโอนตางๆ ) แลว
นํามาลงทะเบียนเงินรายรับ
4.3  การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันท่ีมีการรับ – จายเงินและเสนอใหคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินและผูบริหารทราบทุกวัน
4.4 รายงานการรับจายเงินอุดหนุนท่ัวไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถายโอน/เลือกทําตามแบบ/จ.ส.
๒ ภายในกําหนดเวลาจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันท่ี 20 ของทุกเดือน
4.5 การจัดทําทะเบียนคุมตางๆ ไดแก

4.5.1  ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารถูกตองตรงกัน
4.5.2  ทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจาย และ Statement
ของธนาคารรวมท้ังสมุดจายเช็คใหถูกตองตรงกัน
4.5.3 ทะเบียนคุมเงินคํ้าประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสําเนา ใบเสร็จรับเงินให
ถูกตอง
4.5.4  ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทํามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจายและบัญชีแยกประเภทให
ถูกตองตรงกัน
4.5.5  จัดทําทะเบียนคุมเงินคํ้าประ สวนลด 6%, คาใชจาย 5%, และเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภทไดแกงบถายโอน, เงินผูดูแลเด็ก, เงินคาอาหารกลางวัน, คาอาหารเสริม(นม), คาเชา
บาน/เงินภาษีหัก ณ ท่ีจายลงรับและตัดจายใหเปนปจจุบัน
4.5.6  จัดทําใบผานรายการบัญชีท่ัวไป ทุกครั้งท่ีมีการรับเงินท่ีไมไดรับเงินสดเปนเงินโอนตางๆ
เชน ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ทําใหใบผาน
รายการบัญชีมาตรฐาน 1, 2, 3 ทุกสิ้นเดือนและท่ีมีการปดบัญชี

4.6  จัดทํารายการตางๆ ไดแก
4.6.1  การจัดทํารายงานประจําเดือน ไดแก งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตองตรง

กับรายงานสถานะการเงินประจําวัน, รายงานเงินฝาก, รายงานกระแสเงินสด, งบรับ
จายเงินสด, กระดาษทําการกระทบยอด, รายจายตามงบประมาณ (รายจายรายรับ) จาย
จากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ, กระดาษทําการรายจายงบประมาณรายรับจริง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับจายเงินสดประจําเดือนงบทดลองประจําเดือน
4.6.2  การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเม่ือสิ้นปงบประมาณไดแก ปดบัญชี

จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานจายจากรายรับ, งบทรัพยสิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน,
งบทดลองกอนและหลังปดบัญชี
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4.7  การจัดทํารายงานท่ีตองสงตามกําหนดเวลา ไดแก
4.7.1  รายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกป
4.7.2  รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันท่ี 10

เมษายน, งวดรายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกป
4.7.3  รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันท่ี 10
เมษายน, งวดเมษายน - กันยายน รายงานภายในวันท่ี 10 ของเดือน ตุลาคม
4.7.4  รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภายใน

วันท่ี 10 ของทุกเดือน (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม)
4.7.5  ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (เงินฝาก

ประจําทุกสิ้นเดือนปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกประเภท ทุกสิ้นเดือนและจัดทําใบ
ผานรายการบัญชีท่ัวไป)
4.7.6 ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน, ธันวาคม
4.7.7  รายงานเศรษฐกิจรากฐานกอนวันท่ี 20 ของทุกเดือน และรายงาน GPP

4.8 เก็บรักษาเอกสารทางการเงินและเก็บรักษากุญแจตูเอกสารการเงิน
4.9  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

5.   นายจักรกริช ธุระงาน ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2 เลขท่ีตําแหนง
04-0313-001 มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

5.1 กอนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกป ตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป
5.2  จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบ ผด.1, ผด.2,
ผด.3, ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหนวยงานพัสดุกลาง
5.3  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนฯ และข้ันตอนตางๆ ตามระเบียบ
พัสดุ (ตามเอกสารท่ีแนบ) เม่ือจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนตองดําเนินการปรับแผนและแจงใน
สวนตางๆ ใหทราบดวย
5.4  จัดทําบัญชีรับจายวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑลงเลขรหัสท่ีตัวครุภัณฑ การยืมพัสดุตองทวงถาม
ติดตามเม่ือครบกําหนดคืน
5.5  แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุกรณีมีพัสดุท่ีไมใชหรือเลิกใชเสื่อมสภาพและสูญหายไม
สามารถใชการไดและจําหนายออกบัญชีหรือทะเบียน
5.6  เก็บรักษาเอกสารทางงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจางและเก็บรักษากุญแจตูเอกสาร
5.7  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

6.   นางสาวปยะฉัตร   โคตรวงษ   ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ) เปน
ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุ  ดังนี้

6.1  เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพัสดุ ใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย ใหสามารถบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6.2  ชวยเหลือการจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางของ อบต.หนองหาน
6.3  ควบคุมการเบิกจายวัสดุของแตละสวนราชการ
6.4  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
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7.   นางสาวจารุวรรณ แสนสายเนตร  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี (พนักงาน
จางตามภารกิจ) เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  ดังนี้

7.1  เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานการเงินและบัญชี ใหสามารถปฏิบัติงานตาม
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ใหสามารถบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
7.2  จัดทําฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณทุกสวนราชการของ อบต.หนองหาน
7.3 ออกเลขท่ีรับฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณ
7.4  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

8. นายอธิพงษ จันทรใส ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได (พนักงานจางตามภารกิจ)
เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได  ดังนี้

8.1  เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานจัดเก็บรายได ใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย ใหสามารถบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
8.2 ออกใบเสร็จรับเงินคาขยะใหแกผูรับบริการในเขต อบต.หนองหาน
8.3  รับผิดชอบงานจัดเก็บคาขยะ คาน้ําประปา  ในเขต อบต.หนองหาน
8.4  นําเงินคาขยะ คาน้ําประปา สงเจาหนาท่ีฝายการเงินเพ่ือนําฝากธนาคาร
8.5  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

กองชาง
1.   นายกุลชาติ   คามวรรณ   ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 7) เลขท่ีตําแหนง

05-0104-001 มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้
1.1  ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทํางานและแกไขขอของใจในการปฏิบัติงานตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของกองชางใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ
1.2  การกอสรางและบูรณะถนน
1.3 งานกอสรางสะพาน ฝายน้ําลน งานขุดลอก ถมดินตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน
1.4  งานควบคุมการกอสรางอาคาร
1.5  งานออกแบบและบริการขอมูล
1.6  งานประเมินราคา
1.7  งานประสานกิจการประปา
1.8  งานสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมตลอดถึงเรื่องรองเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ
ในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1-17
1.9  งานวางผังพัฒนาเมือง
1.10  งานควบคุมทางผังเมือง
1.11  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตท่ีสาธารณะเพ่ือขอการครองสิทธิ์ในท่ี
สาธารณะ การบุกรุกท่ีดินใหเปนท่ีสาธารณะ
1.12  ดูแลตรวจสอบท่ีสาธารณะสิ่งสาธารณูปการเชน ถนน ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา
1.13  ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี
1.14 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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2.  นายเอกภัทร   หลักทอง  ตําแหนง  นายชางโยธา  4 เลขท่ีตําแหนง  05-0503-001 มีหนาท่ี
รับผิดชอบ ดังนี้

2.1  ออกแบบ การควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาดานโยธา
2.2  การวางโครงการในงานดานชางโยธา
2.3  การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา
อาคาร  ฝายน้ํา และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ
2.4  ปฏิบัติงานสํารวจตางๆ เก่ียวกับงานชางโยธา เชน สํารวจเพ่ือการกอสราง สํารวจ และทดลอง
วัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา
2.5  ตรวจทานแบบ คํานวณแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช และ
อุปกรณในการสํารวจใหไดมาตรฐาน
2.6  ควบคุมการใช การบํารุงรักษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา
2.7  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

3.  นายภานุพงศ ยศสุนทร ตําแหนง  ชางโยธา 1 เลขท่ีตําแหนง 05-0502-001 มีหนาท่ี
รับผิดชอบ ดังนี้

3.1  ออกแบบ การควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาดานโยธา
3.2  การวางโครงการในงานดานชางโยธา
3.3  การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบท่ีเก่ียวกับงานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา
อาคาร  ฝายน้ํา และสิ่งกอสรางอ่ืนๆ

3.4  ปฏิบัติงานสํารวจตางๆ เก่ียวกับงานชางโยธา เชน สํารวจเพ่ือการกอสราง สํารวจ และทดลอง
วัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา
3.5  ตรวจทานแบบ คํานวณแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช และ
อุปกรณในการสํารวจใหไดมาตรฐาน
3.6  ควบคุมการใช การบํารุงรักษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา
3.7  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

4. นายสมภพ   ตนยอด ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา (พนักงานจางตามภารกิจ) เปนผูชวย
เหลือการปฏิบัติงานของชางไฟฟา ดังนี้

4.1 เปนผูชวยหัวหนากองชางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2 งานบรกิารซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟาแสงสวางภายในสํานักงาน และภายในหมูบาน
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
4.2 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.   นางสาวสิริกร แกวเจริญ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขท่ีตําแหนง

00-0101-001 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของสวนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

1.2 เปนผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.3  บริหารงานทางวิชาดานการศึกษา
1.4 วิเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับท่ีอยูในความควบคุมของทาง
1.5 ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา และอาชีพการจัดและ
ควบคุม พิพิธภัณฑการศึกษา
1.6  วางแผน วิจัย สงเสริม และเผยแพรงานดานการศึกษา

2.   นางนุสพร แสนมิตร ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 เลขท่ีตําแหนง  08-0850-001 มี
หนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

2.1  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจางในสวนการศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2.2  ติดตาม แกไขปญหา และไขขอของใจดานงานการศึกษา
2.3  รับผิดชอบงานขอมูลและประชาสัมพันธของ อบต. และงานการศึกษา
2.4  งานบริหารการศึกษา
2.5  งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.6  งานกิจกรรมนักเรียน
2.7  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.8  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

3. นางขนิษฐา   มหาโยธี    ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก ระดับ  3 เลขท่ีตําแหนง  41-2-03-89 มี
หนาท่ี

รับผิดชอบ  ดังนี้
3.1 ปฏิบัติงานในหนาท่ีเก่ียวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
3.2  ปฏิบัติงานในหนาท่ีจัดทําสื่อการเรียนการสอน  แผนการสอน เพ่ือเตรียมความพรอมในดาน
พัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก

3.3 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
4. นางสาวสุลาวรรณ ชาบุรี ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการศึกษา เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของ

นักวิชาการศึกษา  ดังนี้
4.1  ชวยเหลืองานขอมูลเก่ียวกับงานการศึกษา หนังสือรับ - สง การประชาสัมพันธของ อบต.
4.2  ชวยเหลืองานเอกสารเก่ียวกับอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับ
งานการศึกษา
4.3  ชวยเหลืองานศาสนา และวัฒนธรรม
4.4 ชวยเหลืองานกีฬาและนันทนาการ
4.5  งานกิจกรรมนักเรียน
4.6  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4.7  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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5.   นางสาวสุภาภรณ สิงหนนท   ตําแหนง   ผูดูแลเด็ก  (พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาท่ี
รับผิดชอบ  ดังนี้

5.1  ชวยปฏิบัติงานในหนาท่ีเก่ียวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
5.2  ชวยปฏิบัติงานในหนาท่ีจัดทําสื่อการเรียนการสอน  แผนการสอน เพ่ือเตรียมความพรอมใน
ดานพัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก
5.3 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

6.   นางสาวชนากานต พิมพบูรณ ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  (พนักงานจางตามภารกิจ)  มีหนาท่ี
รับผิดชอบ  ดังนี้

6.1  ชวยปฏิบัติงานในหนาท่ีเก่ียวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
6.2  ชวยปฏิบัติงานในหนาท่ีจัดทําสื่อการเรียนการสอน  แผนการสอน เพ่ือเตรียมความ

พรอมในดานพัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก
6.3 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

7. นางสาวจิราพร   ทนสีราช  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดังนี้

7.1  ปฏิบัติงานในหนาท่ีเก่ียวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
7.2  ปฏิบัติงานในหนาท่ีจัดทําสื่อการเรียนการสอน  แผนการสอน เพ่ือเตรียมความพรอมในดาน
พัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก
7.3 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

8. นางสาวปยะวรรณ พรมกุล ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาท่ี
รับผิดชอบ  ดังนี้

8.1  ปฏิบัติงานในหนาท่ีเก่ียวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
8.2  ปฏิบัติงานในหนาท่ีจัดทําสื่อการเรียนการสอน  แผนการสอน เพ่ือเตรียมความพรอมในดาน
พัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก
8.3 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

สวนสาธารณสุขและสิง่แวดลอม
1.  นางจิตติญา ไทยลําภู ตําแหนง  หัวหนาสวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ระดับ  6 เลขท่ี

ตําแหนง 06-0105-001 มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้
1.1  ปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของสวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
1.2  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการวางแผนงานสาธารณสุข
1.3  การวางแผนงานการใหบริการงานสาธารณสุข
1.4  ประสานงาน สนับสนุน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงานตางๆ ของสวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จัดรูปแบบ ปรับปรุงองคกร วางแผนกําลังคน และจัดทํางบประมาณในการดําเนินงาน
สาธารณสุข
1.5 กําหนดนโยบาย แผนงาน พัฒนามาตรฐานและกลวิธีการดําเนินงานดานสาธารณสุข และ
ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีระดับรองลงมา
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2. นายกิตติศักดิ์ ผาระสิทธิ์ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ระดับ  3 เลขท่ีตําแหนง
06-0409-001 มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้

2.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการสงเสริมสุขภาพโดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน รวมศึกษา หาขอมูล วิเคราะห วิจัย เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับวิธีการ    แกไขปญหา
2.2 งานกําหนดมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางดานสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยใหคําแนะนําตรวจสอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ
2.3 จัดอบรมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาคและบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ รวมดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการสงเสริมสุขภาพ
โดยการตรวจความถูกตองของ รายงานผลการปฏิบัติงาน
2.4 งานวิเคราะหขอมูลสถิติเพ่ือประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม  โครงการเฉพาะเรื่อง
หรืองานสงเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข
2.5 งานจัดหาและสรรหาเวชภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณการแพทยท่ีใชสําหรับการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค
2.6งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

3. นายพิชัยยุทธ จันทะศรี ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีประปา (พนักงานจางตามภารกิจ) เปนผูชวย
เหลือ

การปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติงานเก่ียวกับกิจการประปา ภายในสํานักงาน และหมูบานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน
3.2 งานบริการ ซอมแซม ติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจหรือแกไขระบบประปา ภายในสํานักงาน และ
หมูบานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
3.3 สํารวจ  จัดทําแผนผังระบบประปา ภายในสํานักงาน และหมูบานตางๆ ในเขตพ้ืนท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน
3.4 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

4.  นายปยะพงษ เทพเสนา  ตําแหนง  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาท่ีรับผิดชอบงาน  ดังนี้

4.1 เปนพนักงานขับรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82- 6693 ดูแล บํารุง รักษา รถขยะใหอยูใน
สภาพเรียบรอยพรอมท่ีจะออกปฏิบัติหนาท่ีไดตลอดเวลา
4.3รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตท่ีรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการขออนุมัติซอมแซมตอไป
4.3  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
4.4  นําพนักงานเก็บขยะออกปฏิบัติหนาท่ีเก็บขยะตามหมูบานในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน

5.   นายสมควร   คําภาออน คนงานประจํารถขยะ  (พนักงานจางท่ัวไป)  มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดังนี้

5.1  เปนพนักงานประจํารถขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 6693  ชวยดูแลบํารุงรักษารถบรรทุก
ขยะใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมท่ีจะออกปฏิบัติหนาท่ีไดทุกเวลา
5.2  ทําหนาท่ีเก็บขยะตามหมูบานในเขตพ้ืนท่ี อบต.หนองหาน
5.3  ทําหนาท่ีตรวจสอบถังขยะใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
5.4  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
5.5  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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6.   นายสงกรานต   ศรีบุโฮม คนงานประจํารถขยะ  (พนักงานจางท่ัวไป)  มีหนาท่ีรับผิดชอบ
ดังนี้

6.1  เปนพนักงานประจํารถขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 6693  ชวยดูแลบํารุงรักษารถบรรทุก
ขยะใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมท่ีจะออกปฏิบัติหนาท่ีไดทุกเวลา
6.2  ทําหนาท่ีในการเก็บขยะตามหมูบานในเขตพ้ืนท่ี อบต.หนองหาน
6.3  ทําหนาท่ีตรวจสอบถังขยะใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
6.4  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
6.5  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

7.   นายจีระพล   นรินทร  คนงานประจํารถขยะ  (พนักงานจางท่ัวไป)  มีหนาท่ีรับผิดชอบ  ดังนี้
7.1  เปนพนักงานประจํารถขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 6693  ชวยดูแลบํารุงรักษารถบรรทุก

ขยะใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมท่ีจะออกปฏิบัติหนาท่ีไดทุกเวลา
7.2  ทําหนาท่ีในการเก็บขยะตามหมูบานในเขตพ้ืนท่ี อบต.หนองหาน
7.3  ทําหนาท่ีตรวจสอบถังขยะใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
7.4  ปฏิบัติหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
7.5  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

สวนสวัสดิการสังคม
1. นางสาววิญาภรณ โพธิราชา ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม เลขท่ีตําแหนง 11-0106-

001
มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของสวนสวัสดิการสังคม ให
เปนไปดวยความเรียบรอย

1.2 ปฏิบัติเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
1.3  งานดานการพัฒนาชุมชน  จัดระเบียบของชุมชนท่ีมีความหนาแนน และแออัด
1.4  สงเสริม และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันของประชาชน และเยาวชน
1.5  ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม
1.6  กําหนดนโยบาย พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาท่ี และงบประมาณของสวน
สวัสดิการสังคม
1.7 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

2. นางกชพรรณ ศรีสองเมือง ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
นักพัฒนาชุมชน ดังนี้

2.1 ชวยเหลืองานเก่ียวกับการสงเสริมดานอาชีพแกชุมชน
2.2 ชวยเหลืองานฟนฟูชุมชน
2.3 ชวยเหลืองานดานสวัสดิการ เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ , คนพิการ และผูดอยโอกาส
2.4  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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สวนสงเสริมการเกษตร
1. นางวนิดา   ปะพะวะ  ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลัด  เลขท่ีตําแหนง 01-0102-001 รักษาการ

แทน
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

1.1 ปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของสวนสงเสริมการเกษตร
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

1.2 ปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษา  คนควา  ทดลอง  และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร
1.3  การใหคําปรึกษา แนะนํา และสาธิตงานการเกษตร
1.4  ดําเนินการดานพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ  การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตร
ตาง ๆ
1.5  ชวยดูแลอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช  เก่ียวกับการเกษตร
1.6  กําหนดนโยบายและแผนงานในดานสวนสงเสริมการเกษตร
1.7 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

2. นายคําพันธ โคตรมณี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมเกษตร เลขท่ีตําแหนง 14-0708-001
มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้

2.1 ทําหนาท่ีชวยศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเก่ียวกับงานวิชาการเกษตร เชน การ
ปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต
การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
2.2 งานสาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช ใหคําปรึกษาแนะนํา อบรม และสงเสริมวิชาการ
และความกาวหนาทางการเกษตรแกเกษตรกร
2.3 ชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับการทดลองและวิเคราะหวิจัยพันธุพืช
วัตถุมีพิษปุยเคมี
2.4 ตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายควบคุม
2.5 ดําเนินการคนควาทดลองเพ่ือปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรในพ้ืนท่ีความรับผดิชอบ
2.5  ชวยดูแลอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช  เก่ียวกับการเกษตร

2.6  กําหนดนโยบายและแผนงานในดานสวนสงเสริมการเกษตร
2.7 งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

3. นางสาวศิริวัลย จันทรงาม ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการการเกษตร  (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิชาการการเกษตร ดังนี้

3.1 ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานดานการเกษตร
3.2  ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการแนะนําใหความรูกับเกษตรกรภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
3.3  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ในเรื่องท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการท่ีไดรับ
มอบหมายใหหัวหนาสวนนั้นเปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีท่ีจะตองใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ให
เสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือวินิจฉัยและเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ
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ใหผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีการงาน ถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความบกพรอง
เสียหายแกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานองคการบริหารสวนตําบลโดยทันที

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันท่ี 3 กรกฎาคม 2558

( นางบัวเงิน   รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
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