รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ขอ ๖
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘

(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ภาคผนวก

ระดับหนวยรับตรวจ(องคกร)

ระดับสวนงานยอย

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน
ของผูบริหารระดับสวนยอย
ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
ขอ ๖
(แบบ ปย.๑)

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
(แบบ ปย.๒)

แบบประเมินการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย
(แบบ ปย.3)

สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดับองคกร
(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
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
- แบบ ปอ.2
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
- แบบ ปอ.3
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- แบบติดตาม-ปอ.3
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(ภาคผนวก)
- คําสั่งแบงและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบพนักงานสวนตําบล
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายใน
- บันทึกการจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปม.

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
๑. กิจกรรม
-โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาชุมชน และ
อบต.เคลื่อนทีเ่ พื่อลด
ขั้นตอนการใหบริการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
มีสวนรวมในการพัฒนา
และแกไขปญหาของ
ทองถิ่นตนเอง
๒. กิจกรรม
-การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
วัตถุประสงค
เพื่อปองกัน การแพร
ระบาดของยาเสพติดใน
แตละหมูบาน

ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

(๒)

(๓)
F,O,C

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.ประชาสัมพันธ ใหความรู
ความเขาใจแกประชาชน แตละ
หมูบาน
๒. การสงเสริมใหประชาชน
รวมกันแสดงความคิดเห็น และ
ทําความเขาใจในการแกไข
ปญหาในทองถิ่นของตนเอง

(๖)
๑.การมอบให
เจาหนาที่ไดปฏิบตั ิงาน
ไดขอความรวมมือจาก
ผูนําชุมชน ประชาชน
ไดตระหนักถึงการ
พัฒนา และแกไข
ปญหาของพื้นที่ตนเอง

(๗)

(๘)
จุดออน
๑.ควรใหประชาชนมี
ประชาชนขาด
สวนรวมกันแกไข
ความรู ความเขาใจ ปญหาของทองถิ่น
ในการพัฒนาทองถิ่น ตนเองและให
การแกไขปญหาและ ประชาชนจัดลําดับ
งบประมาณที่
ความเดือดรอนของ
ดําเนินการในแตละ แตละปญหาเองโดย
หมูบานยังไม
ใชระบอบ
เพียงพอตอความ
ประชาธิปไตย
ตองการ

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

F,O,C

ปานกลาง

๑.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ รณรงคเกี่ยวกับ
ปญหายาเสพติด
๒.การสงเสริม ฝกอบรมให
ความรู ความเขาใจใหแกกลุม
เสี่ยง เด็ก เยาวชนที่เกีย่ วของ
กับยาเสพติด

๑.การมอบให
เจาหนาที่ไดปฏิบตั ิงาน
ไดขอความรวมมือจาก
ผูนําชุมชน ประชาชน
ไดตระหนักถึงปญหา
ยาเสพติด การจัด
ประชาคมหมูบาน เพื่อ
คนหาผูคา ผูเสพในแต
ละหมูบา น

จุดออน
ผูนํา ประชาชนขาด
การปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง เอาใจใส
เกี่ยวกับเด็ก
เยาวชน กลุมเสี่ยงที่
มีโอกาสเสพยาในแต
ละหมูบา น

ความเสี่ยง
ประชาชนบางกลุมในชุมชน
มีความเห็นทีไ่ มตรงกัน และ
ขาดความรู ความเขาใจใน
การพัฒนา แกไขปญหาและ
งบประมาณที่ดําเนินการใน
แตละหมูบาน

การปรับปรุงการ
ควบคุม

๑.ควรขอความ
รวมมือระหวาง
อบต. ผูนําชุมชน
ภาคประชาชนไดมี
มาตรการปฏิบตั ิที่
ชัดเจน มีแผนดําเนิน
เกี่ยวกับยาเสพติด
2.มีการจัดตั้ง
งบประมาณให
เพียงพอเพื่อจัดทํา
โครงการเกีย่ วกับยา
เสพติด

แบบ ปม. (ตอ)

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
๓. กิจกรรม
-การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาดานสาธารณภัย
ในแตละหมูบาน

หนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

ความเสี่ยง
๑.ปญหาดานสาธารณภัย
อาจเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติไมสามารถ
คาดการณไวกอนได

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๓)

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ รณรงคเกี่ยวกับ
ปญหายาเสพติด
๒. การสงเสริม ฝกอบรม ให
ความรู ความเขาใจใหแกกลุม
เสี่ยง เด็ก เยาวชนปญหายา
เสพติด

(๖)
๑.การมอบให
เจาหนาที่ไดปฏิบตั ิงาน
ไดขอความรวมมือจาก
ผูนําชุมชน ประชาชน
ไดตระหนักถึงปญหา
ยาเสพติด การจัด
ประชาคมหมูบานเพื่อ
คนหาผูคา ผูเ สพในแต
ละหมูบา น

(๗)

(๘)

F,O,C

จุดออน
ผูนํา ประชาชนขาด
การปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง เอาใจใส
เกี่ยวกับเด็ก
เยาวชน กลุมเสี่ยงที่
มีโอกาสเสพยาในแต
ละหมูบา น

*วัตถุประสงคการควบคุม
 = การดําเนินงาน

F = ความถูกตองเชื่อถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
C = การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

(ลงชื่อ) ................................................ ผูรายงาน
( นางวนิดา ปะพะวะ )
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘

๑.ควร
ประชาสัมพันธ
รณรงคขอความ
รวมมือระหวางอบต.
ผูนําชุมชนประชาชน
ไดมมี าตรการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
มีแผนดําเนินงาน
เกี่ยวกับการปองกัน
สาธารณภัย

แบบ ปม.

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
๑.กิจกรรม
-งานบัญชี
วัตถุประสงค
-เพื่อใหการบันทึกบัญชี
ทั้งรายรับ-จายถูกตอง
ครบถวน รายงานเปน
ปจจุบัน เพื่อเปนขอมูล
ในการบริหาร
งบประมาณของ
ผูบริหารทองถิ่นใหทราบ
สถานะทางการคลัง
2.กิจกรรม
-การตรวจฎีกากอน
อนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ
วัตถุประสงค
-เพื่อใหการทําเอกสาร
ฎีกามีความถูกตอง
ครบถวน และสมบูรณ

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๒)

ความเสี่ยง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน
การเงินไมสามารถจัดทํา
การบันทึกบัญชีใหเปน
ปจจุบัน

(๓)

F,O,C

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครัด สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย มี
ผูอํานวยการกองคลังกํากับดูแล
อยางใกลชิด

(๖)
๑.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดศึกษา
ทําความเขาใจ เรงรัด
การบันทึกบัญชีให
ครบถวน สมบูรณทุก
รายการถูกตองตรงกับ
รายงานทางการเงิน
โดยใหผูอํานวยการ
กองคลังกําชับดูแล
อยางใกลชิด

(๗)

(๘)
จุดออน
๑.สงเสริมใหกําลังใจ
๑.เจาหนาที่
เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบได
ผูปฏิบัติงาน ให
ดําเนินการบันทึก
ผูอํานวยการกอง
บัญชีเกิดความลาชา คลังไดเครงครัด
ขาดความถูกตองใน กําชับ ดูแลการ
รายการบัญชี
บันทึกบัญชีให
เรียบรอย ถูกตอง
เปนปจจุบัน

ความเสี่ยง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน
การเงินจัดทําเอกสารฎีกา
ไมครบถวนสมบูรณเปน
ปจจุบัน

F,O,C

ปานกลาง

๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครัด สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย มี
ผูอํานวยการกองคลังกํากับดูแล
อยางใกลชิด

๑.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดศึกษา
ทําความเขาใจ เรงรัด
การบันทึกบัญชีให
ครบถวน สมบูรณทุก
รายการถูกตองตรงกับ
รายงานทางการเงิน
โดยใหผูอํานวยการ
กองคลังกําชับดูแล
อยางใกลชิด

จุดออน
๑.เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงาน
การเงินจัดทํา
เอกสารฎีกาไม
ถูกตองสมบูรณ

๑.สงเสริมใหกําลังใจ
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ให
ผูอํานวยการกองได
คลังไดเครงครัด
กําชับ ดูแลการ
บันทึกบัญชีให
เรียบรอย ถูกตอง
เปนปจจุบัน

แบบ ปม. (ตอ)

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
3.กิจกรรม
-งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ
วัตถุประสงค
-เพื่อใหการบริหารงาน
พัสดุทุกขั้นตอนถูกตอง
ครบถวน เปนไปตาม
ระเบียบของพัสดุอยาง
เครงครัด

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๒)

(๓)

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.ออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครัด
สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
๓. สงเสริม สนับสนุนการ
ฝกอบรมใหความรูเกีย่ วกับงาน
พัสดุ

(๖)
๑.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดศึกษา
ทําความเขาใจ เรงรัด
การประสาน การ
รายงานพัสดุให
ครบถวน สมบูรณทุก
รายการถูกตองโดยให
ผูอํานวยการกองคลัง
กําชับดูแลอยางใกลชิด

(๗)

(๘)
๑.สงเสริมใหกําลังใจ
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ประชุม
หารือกับสวน
ราชการในอบต. ให
ผูอํานวยการกอง
คลังไดเครงครัด
กําชับ ดูแลการงาน
พัสดุใหเรียบรอย
ถูกตอง
เปนปจจุบัน

ความเสี่ยง
ทรัพยสินของทางราชการมี
จํานวนมาก ซึ่งมีทั้งสามารถ
ใชไดและไมสามารถใชได
และทรัพยสินของทาง
ราชการบางสวนไดมีการ
บริการประชาชนโดยการ
ยืมในงานสาธารณะ จึงขาด
การตรวจสอบจาก
เจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับพัสดุ

F,O,C

*วัตถุประสงคการควบคุม
O = การดําเนินงาน
F = ความถูกตองเชื่อถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
C = การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

(ลงชื่อ)

จุดออน
๑. ผูรบั ผิดชอบการ
ดูแลทรัพยสินและ
พัสดุไดดําเนินงาน
การตรวจสอบไม
ตอเนื่อง ทําใหเกิด
การคลาดเคลื่อนใน
การลงคุมทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ

................................................ ผูรายงาน
(นายพิสิษฐ สรอยวิทยา)
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปม.

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
๑.กิจกรรม
-งานสํารวจ/ตรวจงาน
การกอสราง ซอมแซม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค
-เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปดวยความถูกตอง
ตามระเบียบ และมี
มาตรฐาน

ชื่อหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

ความเสี่ยง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน
การกอสราง หรือปรับปรุง
ซอมแซมไมทําบันทึก
รายงานชางตามที่กําหนด
ตามระเบียบ กฎหมาย

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๓)

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครัด สําหรับ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมาย และมี
ผูอํานวยการกองชางคอยกํากับ
ดูแลอยางใกลชิด

(๖)
๑.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดมีการ
ควบคุม สํารวจ/
ตรวจสอบงานดาน
โครงสรางพื้นฐานใหมี
ความถูกตอง และ
เปนไปตามระเบียบ
และมาตรฐานโดยให
ผูอํานวยการกองชาง
กําชับดูแลอยางใกลชิด

(๗)

(๘)
๑.แตงตั้งเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานให
ปฏิบัติหนาที่อยาง
เครงครัด และตองมี
การทําบันทึก
รายงานชางให
ผูบังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นในการ
ออกไปตรวจงานทุก
ครั้ง
2.หากผูรับจางไม
ดําเนินการตาม
ระเบียบ แบบแปลน
ตองรายงานผูบังคับ
บัญชาชั้นตนทันที

F,O,C

*วัตถุประสงคการควบคุม
O = การดําเนินงาน
F = ความถูกตองเชื่อถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
C = การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

(ลงชื่อ)

จุดออน
๑.ผูร ับจางที่
รับผิดชอบงาน
ดําเนินการกอสราง
หรือปรับปรุง
ซอมแซมไมเปนไป
ตามแบบแปลนที่
กําหนด

................................................ ผูรายงาน
(นายกุลชาติ คามวรรณ)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
๑. กิจกรรม
-การเตรียมความ
พรอมดานการศึกษา
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน
วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริม พัฒนาการ
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อบต.หนองหาน

ชื่อหนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

ความเสี่ยง
-เด็กแตละคนมีพื้นฐาน
ครอบครัวที่ตางกัน จึงตอง
ระมัดระวังในการดูแลและ
การสอน

แบบ ปม.

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

(๓)

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
๒.มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ
ในการเรียนการสอนที่ดี

(๖)
๑.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดจดั ตั้ง
งบประมาณใหสําหรับ
ครูผดู ูแลเด็ก และให
รวมกันแกไขปญหา
อุปสรรคในการเรียน
การสอน

(๗)

F,O,C

*วัตถุประสงคการควบคุม
O = การดําเนินงาน
F = ความถูกตองเชื่อถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
C = การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๘)
จุดออน
๑. แตงตั้ง
๑.เจาหนาที่
คณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบยังขาด ติดตามและ
ความรู ความเขาใจ ประเมินผลการเรียน
ในการเรียนการสอน การสอน การเตรียม
เพื่อเตรียมความ
ความพรอมและตอง
พรอมของเด็กกอน ทําแผนการสอน
วัยเรียน
เสริมสรางพัฒนา
การเด็กใหตรวจดู
ความพรอม

(ลงชื่อ) ................................................ ผูรายงาน
(นางสาวสิริกร แกวเจริญ)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหนวยงาน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
ควบคุม (กระบวนการ
สาเหตุ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
(๒)
๑. กิจกรรม
ความเสีย่ ง
-การปองกันและ
-การแพรระบาดของ
ชวยเหลือประชาชนจาก โรคติดตอในหมูบาน
ภัยโรคติดตอ
วัตถุประสงค
-เพื่อปองกันควบคุมการ
เกิดโรคติดตอในชุมชน
เชน โรคไขเลือดออก

2. กิจกรรม
-การลดปญหามลพิษ
ในเขตพื้นที่ตําบล
หนองหาน
วัตถุประสงค
-เพื่อรักษา
สภาพแวดลอมและ
มลภาวะในพื้นที่ตําบล
หนองหาน

ความเสี่ยง
-ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบปญหามลพิษ
-กอใหเกิดอันตรายตอ
ประชาชนในพื้นที่

แบบ ปม.

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

F,O,C

(๓)

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.การใหความรู ความเขาใจแก
ประชาชนวิธีการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในชุมชน
2.ประสานงานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อเตรียม
ความพรอมการปองกัน
โรคติดตอ
3.การจัดโครงการระหวาง
สํานักงานกองทุนหลักสุขภาพฯ
รวมกับ อบต.หนองหานและ
สาธารณสุขประจําตําบล

(๖)
๑.ประสานงานกับ
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลเพื่อ
เตรียมความพรอมการ
ปองกันโรคติดตอ
ติดตามขอมูลขาวสาร
สถานการณโรคติดตอ
เปนประจําทุกวัน

(๗)

F,O,C

ปานกลาง

๑.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินเกีย่ วกับการ
ประชาสัมพันธ รณรงค
ผลกระทบที่เกิดจากปญหา
มลพิษ
2.การสงเสริม ฝกอบรมให
ความรู ความเขาใจในการ
ปองกัน และรักษา
สภาพแวดลอมของชุมชน

๑.การมอบหมายให
เจาหนาที่ปฏิบตั ิงาน
เพื่อขอความรวมมือ
จากผูนําชุมชน
ประชาชนไดตระหนัก
ถึงปญหามลพิษที่จะ
กระทบตอชุมขนใน
อนาคต

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๘)
จุดออน
๑. อบต.หนองหาน
๑.ขาดการ
ตองรวมมือกับ
ประสานงานรวมมือ สาธารณสุขประจํา
กันระหวาง อบต.
ตําบลเพื่อหาแนว
หนองหาน กับ
ทางการแกไขปญหา
สาธารณสุขประจํา และเพิ่มการ
ตําบล และขาดการ ประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธแนว รณรงคแนวทางการ
ทางการปองกันและ ปองกันและควบคุม
ควบคุมโรคติดตอใน โรคติดตออยาง
แตละหมูบานอยาง ตอเนื่อง
ตอเนื่อง
จุดออน
๑. ประชาสัมพันธ
๑.ประชาชนขาด
รณรงคขอความ
ความรู ความเขาใจ รวมมือจากผูนํา
เอาใจใสเกี่ยวกับการ ชุมชนภาคประชาชน
การปองกัน และ
ไดมมี าตรการ
รักษาสภาพแวดลอม ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ภายในชุมชน และไม มีแผนดําเนิน
เล็งเห็นความสําคัญ เกี่ยวกับการปองกัน
ของปญหาที่เกิดขึ้น และรักษา
สภาพแวดลอม

*วัตถุประสงคการควบคุม
O = การดําเนินงาน
F = ความถูกตองเชื่อถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
C = การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

(ลงชื่อ) ................................................ ผูรายงาน
(นางจิตติญา ไทลําภู)
ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปม.

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
๑. กิจกรรม
-การฟนฟูกลุมอาชีพ
ในพื้นที่ตําบลหนองหาน
วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริมพัฒนา
สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพในตําบลหนอง
หานไดมีรายไดในกลุมมี
ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน
สามารถสงไปจําหนาย
ใหตลาดไดอยางยั่งยืน
2. กิจกรรม
-การบริการเบี้ย
ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส
วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริมพัฒนา
สนับสนุนใหกับผูสูงอายุ
ผูพิการและผูด อยโอกาส
ไดรับสวัสดิการเพื่อ
ชวยเหลือตนเองได

ชื่อหนวยงาน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

การปรับปรุงการ
ควบคุม

ความเสี่ยง
-กลุมอาชีพขาดฝมือ ทักษะ
ความรู ความเขาใจในการ
ผลิตสินคา การบริหาร
จัดการในกลุม ที่ไมมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานในกลุม

F,O,C

(๓)

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.ไดออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
2.มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ
สรางสรรคในกลุมมากขึ้น
3.กําหนดแนวทางแผนงาน
ระหวาง อบต. กับกลุม อาชีพให
ชัดเจน มีการประชุมติดตาม
และประเมินผลรวมกัน

(๖)
๑.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดจดั ตั้ง
งบประมาณใหสําหรับ
กลุมอาชีพ มีการ
ประชุมรวมกันกับ
ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงานมีการ
ฝกอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อเปนกรอบในการ
ปฏิบัติงาน

(๗)

จุดออน
๑.เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบและ
กลุมอาชีพขาดการ
ปฏิบัติงานอยาง
จริงจัง เอาใจใสการ
บริหารจัดการใน
กลุม

(๘)
๑.แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานของกลุม
อาชีพ เพื่อรายงาน
ใหผูบริหารทองถิ่น
ไดทราบตอไป

ความเสี่ยง
-ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสขาดความรู
ความเขาใจในการรับ
สวัสดิการ เกิดความเขาใจ
ผิดวาตนเองสามารถรับ
สวัสดิการไดซ้ําซอน

F,O,C

ปานกลาง

๑.ประชาสัมพันธใหกับผูนํา
ชุมชนและประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจในการรับสวัสดิการ
เบี้ยผูส ูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส

๑.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานมีการ
ประชุมรวมกันกับผูนํา
ชุมชนเพื่อปรึกษา
ปญหา อุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

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

๑.อบรมใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิในการ
รับสวัสดิการเบี้ย
ผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสใหกับ
ผูนําชุมชนและ
ประชาชนทุก
หมูบานรับทราบ

(๒)

*วัตถุประสงคการควบคุม
O = การดําเนินงาน
F = ความถูกตองเชื่อถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
C = การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

(ลงชื่อ) ................................................ ผูรายงาน
(นางสาววิญาภรณ โพธิราชา)
ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
๑. กิจกรรม
-สงเสริมการทําเกษตร
แบบพอเพียง และ
ปลอดสารพิษ
วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริม พัฒนา
สนับสนุนใหกับกลุม
เกษตรกรในตําบลหนอง
หานลดรายจาย เพิ่ม
รายได อยูอยางพอเพียง

ชื่อหนวยงาน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ

(๒)

ความเสี่ยง
-เกษตรกรขาดความรู
ความเขาใจในการทําเกษตร
แบบพอเพียง
-เกษตรกรยังมีความเชื่อใน
การทําเกษตรแบบเดิม และ
ยังมีการใชสารเคมีในการ
ทําเกษตร

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

(๓)

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.มีการฝกอบรม มีศูนยสงเสริม
เพื่อใหเกิดความรู ทักษะในการ
ทําเกษตรแบบพอเพียง และ
เกษตรอินทรียปลอดสารพิษ
2.มีการแตงตั้งเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อใหการ
สงเสริมแกเกษตร

F,O,C

การประเมินผลการ
ควบคุม

(๖)
๑.เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานไดจดั ตั้ง
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการทํา
การเกษตรแบบ
พอเพียง
2.สนับสนุนการทํา
การเกษตรอินทรีย
ปลอดสารพิษ

แบบ ปม.

จุดออนและสาเหตุ

(๗)

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๘)
จุดออน
๑. แตงตั้ง
๑.ผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการ
เกษตรกรขาดการ
ติดตามและ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ประเมินผลการลง
2.เกษตรกรยังมี
พื้นที่เพื่อตรวจสอบ
ความเชื่อในการทํา ขอมูล
เกษตรแบบเดิม ยังมี 2.รณรงคและ
การใชสารเคมีใน
ประชาสัมพันธใหมี
การทําเกษตร
การทําเกษตรปลอด
สารพิษ
3.เปนหนวยงาน
กลางในการ
ถายทอดความรูและ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดจริงอยางตอเนื่อง
ยั่งยืนและมีการ
ติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคของการ
ควบคุม (กระบวนการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของการ
ประเมิน
(๑)
2. กิจกรรม
-การลดปญหาภาวะ
โลกรอนในเขตพื้นที่
ตําบลหนองหาน
วัตถุประสงค
-เพื่อปองกัน และ
บํารุงรักษาปาไม
ทรัพยากรธรรมชาติใน
แตละหมูบาน

ชื่อหนวยงาน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ปม. (ตอ)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยูและ
สาเหตุ

วัตถุประสงค
ของการ
ควบคุม* ดาน

ระดับความเสี่ยง
(พิจารณาโอกาส
และผลกระทบ)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

จุดออนและสาเหตุ

(๒)

(๓)

(๔)
ปานกลาง

(๕)
๑.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ รณรงค
ผลกระทบที่เกิดจากปญหา
ภาวะโลกรอน
2.การสงเสริม ฝกอบรมให
ความรู ความเขาใจการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

(๖)
๑.การมอบให
เจาหนาที่ไดปฏิบตั ิงาน
ไดขอความรวมมือจาก
ผูนําชุมชน ประชาชน
ไดตระหนักถึงปญหา
ภาวะโลกรอนที่จะ
กระทบตอชุมขนใน
อนาคต

(๗)

ความเสี่ยง
-ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบปญหาภาวะโลก
รอน การกําจัดขยะมูลฝอย
การอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน

F,O,C

*วัตถุประสงคการควบคุม
O = การดําเนินงาน
F = ความถูกตองเชื่อถือของขอมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
C = การปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ

การปรับปรุงการ
ควบคุม

(๘)
จุดออน
๑. ประชาสัมพันธ
๑.ประชาชนขาด
รณรงคขอความ
ความรู ความเขาใจ รวมมือจากผูนํา
เอาใจใสเกี่ยวกับการ ชุมชนภาคประชาชน
อนุรักษ
ไดมมี าตรการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และสิ่งแวดลอม การ มีแผนดําเนิน
ตัดไมทําลายปาใน เกี่ยวกับปญหาภาวะ
พื้นที่
โลกรอนได

(ลงชื่อ) ................................................ ผูรายงาน
(นางวนิดา ปะพะวะ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบ ปย.๑

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
การประเมินการควบคุมภายในของ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน สําหรับงวด
ตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการตามแนว
ทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสาร
คําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน ไดจั ดใหมีขึ้น ตามที่กําหนดในระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ นแผน ดิน ว าด วยการกํ าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการ
ดําเนินงานของสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ดานประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน
การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจ ริต ดานความเชื่อถือ
ได ข องรายงานทางการเงิ น และการดํ า เนิ น งานและด า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
ผลการประเมิน พบวา สํานักปลัด มีกิจกรรม 5 กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมขน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ (๒) กิจกรรมงานสาร
บรรณ (๓) กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดองสมานฉันท (๔) กิจกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (๕) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พบวา (๑) กิจกรรมงานสารบรรณ (๒) กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย
สรางความปรองดองสมานฉันท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว
จากผลการประเมิ นดังกลาวการควบคุมภายใน สํานั กปลัด องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตามยังคง
มีจุดออนที่มีนัยสําคัญ มี ๓ กิจกรรม คือ
(๑) กิจกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมขน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลด
ขั้นตอนการใหบริการ
(๒) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๓) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-๒ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมโครงการโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมขน และอบต.เคลื่อนที่
เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ ประชาชนบางกลุมในชุมชนมีความเห็นที่ไมตรงกัน และขาดความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนา แกไขปญหาและงบประมาณที่ดําเนินการในแตละหมูบาน
(๒) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การแพรระบาดของยาเสพติดในทุกกลุม
ภายในแตละหมูบาน และขาดความรวมมือ การเฝาระวั งระหว างผูนําชุมชน ประชาชน รว มกับ องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน
(๓) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูนําชุมชนภาคประชาชนไมไดมีการกําหนด
และวางแผนมาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีแผนดําเนินงานเฝาระวังเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย ซึ่งเปน
ภัยทางธรรมชาติไมอาจคาดการณได
ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนี้แลว

(ลงชื่อ) ....................................................
(นางวนิดา ปะพะวะ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบ ปย.๑

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
การประเมินการควบคุมภายในของ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :
การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงาน
ของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย สิน 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
ควบคุมภายในที่เพียงพอแลว
จากผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายใน กองคลั ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหาน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 เปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มี
นัยสําคัญ มี 3 กิจกรรม คือ
(๑) กิจกรรมงานบัญชี
(๒) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ
(3) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานบัญชี เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถจัดทําการบันทึกบัญชีไดครบถวน
ยังมีความลาชาในการบันทึกรายการรับ รายการจาย รายการเงินสดรับ รายการเงินสดจาย ทําใหงานบัญชียัง
ไมบรรลุวัตถุประสงค การรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับงานบัญชี การปฏิบัติงานที่ยากสมควร
(๒) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน
การเงินและบัญชีจัดทําเอกสารฎีกาไมครบถวนสมบูรณเปนปจจุบัน ไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว

-๒(3) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ทรัพยสินของทางราชการมีจํานวนมาก ซึ่งมีทั้ง
สามารถใชไดและไมสามารถใชได และทรัพยสินของทางราชการบางสวนไดมีการบริการประชาชนโดยการยืม
ในงานสาธารณะ จึงขาดการตรวจสอบจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งทําใหเกิดการคลาดเคลื่อนใน
การลงคุมทะเบียนทรัพยสิน
ทั้งนี้ 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
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบ ปย.๑

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
การประเมินการควบคุมภายในของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน สําหรับงวดตั้งแต
วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา :
การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองชาง องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงาน
ของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงิน และการดําเนิ นงานและดานการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับ มติคณะรัฐ มนตรี และ
นโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
ผลการประเมิน พบวา กองชาง มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมงานออกแบบ
กอสราง (๒) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพื้นฐาน
พบวา กองชาง มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง มีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอแลว
จากผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายใน กองช า ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหาน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 เปนไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตามยังคงมีจุดออนที่มี
นัยสําคัญ มี 1 กิจกรรม คือ
(๑) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพื้นฐาน เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานการกอสราง หรือปรับปรุงซอมแซมไมทําบันทึกรายงานชางตามที่กําหนดตามระเบียบ กฎหมาย
ทําใหการทํางานยังไมเปนไปตามระเบียบที่ถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงค

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

(ลงชื่อ) ....................................................
(นายกุลชาติ คามวรรณ)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบ ปย.๑

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
การประเมินการควบคุมภายในของ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 ได
ดําเนิน การตามแนวทางการติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิน ซึ่ ง
กําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสวน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดําเนิน งานและการใช ทรัพยากร ซึ่งรวมถึ งการดู แลรั กษาทรัพย สิน การป องกั น หรื อลดความผิ ดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบ
ปฏิบัติของฝายบริหาร
ผลการประเมิน พบวา สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ
(๑) กิจกรรมการเตรี ยมความพรอมดานการศึกษาสําหรับ เด็กกอนวัยเรียน (2) กิ จกรรมงานศาสนาและ
วัฒนธรรม (3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ
พบวา (1) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (2) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มี
ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแลว บรรลุตามวัตถุประสงค
จากผลการประเมินการควบคุมภายใน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหาร
สวนตําบลหนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.
๒๕๕8 เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็
ตามยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ มี 1 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน การเตรียมความพรอมและขาดการวางแผนการ
สอน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน

-2ทั้งนี้ 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
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบ ปย.๑

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
การประเมินการควบคุมภายในของ สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 ได
ดําเนิน การตามแนวทางการติ ดตามประเมิ นผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิน ซึ่ ง
กําหนดอยูในเอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบี ยบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสวน
สาธารณสุ ขและสิ่ ง แวดล อม องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองหาน ได จั ด ให มี ขึ้น ตามที่ กํา หนดในระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหาร
สวนตําบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความ
เสี ย หาย การรั่ ว ไหล การสิ้ น เปลื อ ง หรื อ การทุ จ ริ ต ด า นความเชื่ อถื อ ได ของรายงานทางการเงิ น และการ
ดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบ
ปฏิบัติของฝายบริหาร
ผลการประเมิน พบวา สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ (๑)
กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ (2) กิจกรรมงาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพื้นที่
จากผลการประเมินการควบคุมภายใน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.
๒๕๕8 เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตาม
ยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ มี 2 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ
(2) กิจกรรมงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพื้นที่

ประเด็นความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัย
โรคติดตอ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดการประสานงานกันระหวาง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจํา
ตําบล และไมกําหนดแนวทางการปองกันและควบคุมโรคติดตอในแตละหมูบาน
(2) กิจกรรมงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพื้นที่
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบปญหามลพิษในพื้นที่ การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน

-2ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนี้แลว

(ลงชื่อ) ....................................................
(นางจิตติญา ไทลําภู)
ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบ ปย.๑

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
การประเมิ น การควบคุ ม ภายในของ ส ว นสวั ส ดิ ก ารสั งคม องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองหาน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสวนสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดว ยการกํ าหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวั ตถุ ประสงคเ พื่อสรางความมั่น ใจอย าง
สมเหตุ ส มผล ว าการดํ า เนิ น งานของส ว นสวั ส ดิ การสั งคม องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองหาน จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
ผลการประเมิน พบวา สวนสวัสดิการสังคม มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงาน
การฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
จากผลการประเมินการควบคุมภายใน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตาม ยังคง
มีจุดออนที่มีนัยสําคัญ มี 2 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส

ประเด็นความเสี่ยง
(1) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดการประสานงาน
กันกลุมอาชีพที่ขาดฝมือ ทักษะ ความรู ความเขาใจในการผลิตสินคา การบริหารจัดการในกลุม
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ผูนําชุมชน ประชาชน
ไมไดรับการอบรม ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส เจาหนาที่
ไมไดลงพื้นที่เพื่อทําความเขาใจกับประชาชน และผูนําชุมชนของชุมชน

-2ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนี้แลว

(ลงชื่อ) ....................................................
(นางสาววิญาภรณ โพธิราชา)
ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน
(ตามระเบียบฯ ขอ ๖)

แบบ ปย.๑

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
การประเมินการควบคุมภายในของ สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8 ไดดําเนินการ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งกําหนดอยูใน
เอกสารคําแนะนํา : การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสวนสงเสริม
การเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผล วาการดําเนินงานของสวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริต ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดา นการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
ผลการประเมิน พบวา สวนสงเสริมการเกษตร มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรม
งานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ (2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขต
พื้นที่ตําบลหนองหาน
จากผลการประเมินการควบคุมภายใน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕8
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง อยางไรก็ตาม ยังคง
มีจุดออนที่มีนัยสําคัญ มี 2 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมงานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพืน้ ที่ตําบลหนองหาน

ประเด็นความเสี่ยง
(1) กิจกรรมงานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานยังขาดการติดตาม และประเมินผลในการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ ขาด
การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอมูล และเกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อ ในการทําการเกษตรแบบเดิม และยัง
ใชสารเคมีในการทําการเกษตร
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่ตําบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน และชุมชน

-2ทั้งนี้ ไดแนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
กอน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พรอมนีแ้ ลว

(ลงชื่อ) ....................................................
(นางวนิดา ปะพะวะ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑. สภาพแวดลอมควบคุม
๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน
(๑) “โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน
และ อบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ” การ
จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป ข อง อบต. มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการออกบริการเพื่อลดขั้นตอนและประชาคม
เสนอความตองการ ป ญหาในพื้น ที่ของ อบต.หนองหาน
รว มกั บประชาชนในแต ละหมู บ าน เพื่อ นํ า โครงการของ
ประชาชนที่ผานการประชาคมมาแลวเขาสูแผนพัฒนาสาม
ป ความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมภายใน พบวาโครงการบาง
โครงการไมสามารถนํามาบรรจุไวในขอบัญญัติได เนื่องจาก
มีการใชงบประมาณที่เกินศักยภาพของ อบต.
(๒) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท” ความเสี่ยงที่มีอยูการรับรูขาวสารที่
ถูกตองของประชาชน ความคลาดเคลื่อนขอมูลขาวสารที่
ประชาชนไดรับทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน การขาด
ความรวมมือในกิจกรรมที่ทองถิ่นไดทําขึ้น
(3) “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” ความเสี่ยง
ที่มีอยูการขาดงบประมาณที่ไมเพียงพอกับการบริหารงาน
ดานยาเสพติด
(4) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่
มีอยูการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ งบประมาณที่
ยังไมเพียงพอกับการดําเนินงานในแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
(5) “งานสารบรรณ” หนังสือราชการมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
การรับ สง การจัดเก็บหนังสือ การคนหาหนังสือราชการ
ตองใชเวลาในการคนหา มีความเสี่ยงจากสภาพแวดลอม
ภายใน
๑.๒ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก
(๑) “โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน
และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ” การ
จัดทําแผนพัฒนาสามปของ อบต. มีความเสี่ยงจากจํานวน
ผูเขารวมประชุมประชาคมแตละหมูบานมีจํานวนนอย ทํา
ให ก ารเสนอป ญ หา ความต อ งการของประชาชนไม
ครอบคลุมปญหาทั้งหมด ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นที่ไม
ตรงกัน
(๒) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉั นท ” ความเสี่ ย งที่ มี อ ยู ประชาชนได
แสดงความคิ ดเห็น แตกตา ง การรับ รูขอมูล ขาวสารที่ไ ม
ถูกตอง ทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน

แบบ ปย.๒

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

ผลการประเมิน
สํานักปลัด ไดวิเคราะหระบบควบคุมภายในจากคําสั่ง
แบงงานภายในตามภารกิจงานประจําตามอํานาจหนาที่
ทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้
(๑) โครงการจัดทําทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน
และ อบต.เคลื่อนทีเ่ พื่อลดขั้นตอนการใหบริการ
(๒) ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท
(๓) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(๔) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) งานสารบรรณ
โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบวา กิจกรรมปกปอง
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท , กิจกรรมงานสารบรรณ มีการควบคุมเพียงพอ
มีระบบการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมที่เหมาะสมแลว
ขอสรุป
(๒) กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
สรางความปรองดองสมานฉันท มีการควบคุมที่เพียงพอ
แลว ประชาชนไดรวมกันแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยในกิจกรรมวันสําคัญประจําปงบประมาณ
เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ เปนตน
(5) กิจกรรมงานสารบรรณ มีการควบคุมที่เพียงพอ
สามารถจัดเก็บเอกสาร การคนหา การรักษาเอกสารให
สมบูรณ มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม
กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ตองจัดการบริหารความเสี่ยง
หรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่มี
ความเสีย่ ง ตามแบบ ปย.๓ มีดังนี้
ขอสรุป
(๑)กิจกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
ชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ
ความเสีย่ ง ประชาชนบางกลุมในชุมชนมีความเห็นไม
ตรงกัน และขาดความรู ความเขาใจในการแกไขปญหา
และงบประมาณที่ดําเนินการในแตละหมูบาน

(๓) “การป อ งกั นและแกไ ขปญ หายาเสพติ ด ” ความ
เสี่ยงที่มีอยูการแพรระบาดของยาเสพติดภายในหมูบาน ทั้ง
ผูเสพ ผูคาที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกกลุม
(4) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่
มีอยูการประสานงานระหวางทองถิ่นกับประชาชน ขาด
ความสนใจระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกับประชาชนใน
แต ล ะหมู บ า น ยั ง ไม เ พี ย งพอกั บ การดํ า เนิ น งานในแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) “งานสารบรรณ” การรับหนังสือจากสวนราชการอื่นๆ
มีความลาชาและมีจํานวนมากทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เกิ ด ความผิ ด พลาดในการรั บ หนั ง สื อ การรายงานให กั บ
ผูบังคับบัญชา
๒.การประเมินความเสี่ยง
(๑) “โครงการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาตํ า บล แผนพั ฒ นา
ชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ”
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปของ อบต. เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานอาจเกิดขอผิดพลาดในการจัดเก็บเอกสาร การ
รักษาเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามป
(๒) “ปกปองเทิ ดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรา ง
ความปรองดองสมานฉั นท ” ความเสี่ ย งที่ มีอ ยู ก ารรั บ รู
ขาวสารที่ถูกตองของประชาชน ความคลาดเคลื่อนขอมูล
ขาวสารที่ประชาชนไดรับทําใหเกิดความขัดแยงในชุมชน
การขาดความรวมมือในกิจกรรมที่ทองถิ่นไดทําขึ้น
(3) “การป องกั นและแก ไขป ญ หายาเสพติ ด ” ความ
เสี่ยงที่มีอยูการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รวมกับผูนําชุมชน
ภาคประชาชนที่ไมมีความชั ดเจนในการปฏิบัติงานอยา ง
จริง จัง การเฝ าระวัง ในกลุมเสี่ย งแต ละหมูบ าน การขาด
งบประมาณที่ไมเพียงพอกับการบริหารงานดานยาเสพติด
(4) “การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยง
ที่ มี อ ยู ก ารปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ร ว มกั บ ผู นํ า ชุ ม ชน
ประชาชน การออกสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยในแตละหมูบาน
คว าม เพี ยงพอ เ กี่ ย วกั บวั สดุ อุ ปก รณ เ ครื่ องมื อ
งบประมาณที่ ยั ง ไม เ พี ย งพอกั บ การดํ า เนิ น งานในแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) “งานสารบรรณ” ความเสี่ ย งหนั ง สื อ ราชการมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้นการรับ สง การจัดเก็บหนังสือ การคนหา
หนั ง สื อ ราชการต อ งใช เ วลาในการค น หา และการรั บ
หนังสือจากสวนราชการอื่นๆมีความลาชา มีจํานวนมากทํา
ให เ จ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความผิ ด พลาดในการรั บ
หนังสือ เพื่อรายงานใหกับผูบังคับบัญชา
๓.กิจกรรมควบคุม
(๑) “โครงการจัด ทํา แผนพั ฒนาตํา บล แผนพัฒ นา
ชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ”
การศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาสามป ใ ห เ ข าใจถู ก ต อ ง การกํ า กับ ดู แ ลอย า ง
ใกลชิดจากผูบังคับบัญชา การจัดสงใหเจาหนาที่ ปฏิบัติได
ไปฝกอบรมเพิ่มความรูในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา

(๒) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ความเสีย่ ง เกิดจากการแพรระบาดของยาเสพติดในทุก
กลุมภายในชุมชน หมูบาน ทั้งผูเสพ ผูคาที่มีโอกาสเกิด
ขึ้นกับทุกกลุม และขาดการเฝาระวังระหวางผูนําชุมชน
ประชาชนรวมกับ อบต.
(๓) กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความ
เสี่ยงผูนําชุมชน และภาคประชาชนไมไดมีการกําหนดและ
วางแผนมาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมมีแผนดําเนินงาน
เฝาระวังเกี่ยวกับการปองกันสาธารณภัย ซึ่งเปนภัย
ธรรมชาติไมอาจคาดการณได

แผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไว
(2) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรา ง
ความปรองดองสมานฉั น ท ” รณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ
กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยใหประชาชนได
ทราบเปนประจํา เพื่อใหป ระชาชนไดตระหนักถึงความ
จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
(3) “การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ” ให
เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านได ศึ ก ษา ทํ า ความเข า ใจวิ ธี ก าร
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประสานงานขอความ
รวมมือกับผูนําชุมชน ภาคประชาชนไดเฝาระวังกลุมเสี่ยง
ที่มีโอกาสติดยาเสพติด ผูคายาเสพติดในแตละหมูบาน
(4) “การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ” ให
เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านได ศึ ก ษา ทํ า ความเข า ใจวิ ธี ก าร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทําแผนงานปองกัน
ก อ นเกิ ด ภั ย ขณะเกิ ด ภั ย หลั ง การเกิ ด ภั ย พร อ ม
ประสานงานรวมกับผูนําชุมชน ภาคประชาชนไดพิจารณา
ความเสี่ยงที่มีอยูการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
งบประมาณที่ ยั ง ไม เ พี ย งพอกั บ การดํ า เนิ น งานในแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) “งานสารบรรณ” ให เ จ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านได
ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณใหเขาใจอยางละเอียด
และส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ฝ ก อบรมเพิ่ ม ความรู ใ ห กั บ
เจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร
องคการบริหารสวนตําบลไดนําระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้งระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท การปรับปรุงคําสั่ง
การติดตอประสานงานทัง้ ภายในภายนอก เปนเครื่องมือ
ชวยบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
(๑) “โครงการจัด ทํา แผนพั ฒนาตํา บล แผนพัฒ นา
ชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ”
ได นํ า ข อ มู ล ข า วสารจากระบบอิ น เตอร เ น็ ต โทรศั พ ท
โทรสาร มาช ว ยติ ด ตามข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
กฎหมายการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จากเว็ บ ไซต ก รม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมาชวยในการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
(2) “ปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรา ง
ความปรองดองสมานฉั นท ” ได นํ า ข อ มู ล ข า วสารจาก
ระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร มาชวยติดตามขอมูล
ขาวสารกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยที่เปน
ประโยชน ต อ ประชาชน สร า งความสามั ค คี ใ นหมู ค ณะ
การติ ด ตามและตรวจสอบโครงการที่ เ กี่ ย วกั บ เทิ ด ทู น
สถาบันพระมหากษัตริยทางเว็บไซต เพื่อมากําหนดเปน
แนวทางการดําเนินงานของทองถิ่น
(3) “การปอ งกันและแก ไขปญหายาเสพติด ” ไดนํ า
ขอมูลขาวสารจากระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร มา
ชวยติดตามขอมูลขาวสารวิธีการดําเนินงานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด กลุมเสี่ยง เชน ผูคา ผูเสพ วัยรุน

กลุมอื่นๆ เปนตน โดยติดตามขอมูลขาวสารทางเว็บไซด
หนังสื อสั่ง การ ระเบีย บ การประชาสัมพั นธจ ากจั งหวั ด
อําเภอ มีการติดตามสถานการณอยางใกลชิดรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรหนองหาน
(4) “การป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ” ได นํ า
ขอมูลขาวสารจากระบบอินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร มา
ชวยติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทา
สาธารณสุ ข ขั้ น ตอนการเตรี ย มความพร อ ม ขณะ
ดําเนินการ หลังขณะดําเนินการ การติดตามสถานการณ
อยางใกลชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อแจงใหประชาชนได
ทราบทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
(5) “งานสารบรรณ” ไดนํ าขอมูลขาวสารจากระบบ
อิ น เตอร เ น็ ต โทรศั พ ท โทรสาร มาช ว ยติ ด ตามข อ มู ล
ขาวสาร เพื่อความถูกตองและรวดเร็วเกี่ยวกับหนังสือสั่ง
การตางๆ ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และ
สวนราชการที่เกี่ยวของ
๕.การติดตามประเมินผล
ไดใชแบบสอบถาม การตรวจสอบการดําเนินงานในแต
ละกิ จ กรรมมี ป ญ หา อุ ป สรรค ที่ ต อ งแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ใน
ขั้ น ตอนใด การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ได ใ ช ร ะบบ
สารสนเทศ ผ า นทางโทรศั พ ท โทรสาร หนั ง สื อ ติ ด ต อ
สอบถามไปยังทองถิ่นจังหวัด ทองถิ่นอําเภอ กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม 5 กิจกรรม ที่ตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรม
โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ (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
ควบคุมที่มีความเพียงพอแลวไมตองจัดทําแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ) .................................................... ผูรายงาน
(นางวนิดา ปะพะวะ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.2558
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน
(๑) กิจกรรมงานการเงิน มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายใน
กองคลั ง ชั ด เจน และมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลอย า งเคร ง ครั ด มี
มาตรการดํ า เนิ น การตามวิ นั ย อย า งเคร ง ครั ด สํ า หรั บ
ผูปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบกฎหมายไดสนับสนุนให
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบการเงินมีการฝกอบรม ทักษะในการ
ปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลเป น ระยะจาก
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา เจ า หน า ที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บ
กฎหมายที่ กํ า หนดไว และมี ผู อํ า นวยการกองคลั ง ให
คําแนะนํา กํากับดูแลอยางใกลชิด
(๒) กิจกรรมงานบัญชี มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายในกอง
คลั ง ชั ด เจน และมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลอย า งเคร ง ครั ด จาก
ผูอํานวยการกองคลัง มีมาตรการดําเนินการตามวินัยอยาง
เครงครัดสําหรับผูปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
แตพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในงานบัญชี การบันทึกบัญชี ลง
รายการรับ รายการจายยังไมเปนปจจุบัน
(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได มีคําสั่งแตงตั้ง
แบงงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกํากับดูแลอยาง
เครงครัดจากผูอํานวยการกองคลัง มีมาตรการดําเนินการ
ตามวินัยอยางเครงครัดสําหรับผูปฏิบัติงานไมเปนไปตาม
ระเบี ย บกฎหมาย และพบว า ข อ มู ล ทรั พ ย สิ น ยั ง ไม
ครอบคลุมในการจัดเก็บรายได สงผลใหการจัดเก็บรายได
ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
(๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ มีคําสั่ง
แตงตั้งแบงงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัดจากผูอํานวยการกองคลัง ทรัพยสินของทาง
ราชการมี จํ า นวนมาก ซึ่ ง มี ทั้ ง สามารถใช ง านได และไม
สามารถใชงานได และทรัพยสินของทางราชการบางสวนได
มีการบริการประชาชนโดยการยืมในงานสาธารณะ จึงขาด
การตรวจสอบจากเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งทํา
ใหเกิดการคลาดเคลื่อนในการลงคุมทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ

แบบ ปย.๒

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

ผลการประเมิน
กองคลัง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากภารกิจประจํา ทั้ง ๕ กิจกรรม ดังนี้
(๑) กิจกรรมงานการเงิน
(2) กิจกรรมงานบัญชี
(3) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
(4) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสนิ และพัสดุ
(5) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ
โดยการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา กิจกรรมงานการเงิน, กิจกรรมงาน
พัฒนาและจัดเก็บรายได มีระบบการควบคุมภายใน
เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค
ขอสรุป
(๑) กิจกรรมงานการเงิน มีการควบคุมที่เพียงพอแลว
บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม ดังนี้
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับสงเงินถอนเงิน
ฝากธนาคาร มีหลักฐานบันทึกรับและสงมอบเงิน
- มีการตรวจสอบการนําสงคืนเงินคลังตามระเบียบอยาง
เครงครัดมากขึ้น
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบการจายเงิน
ตามฎีกาเบิกจายเงินใหแกผูมสี ิทธิตามใหแลวเสร็จไมเกิน
ระยะเวลาตามระเบียบฯกําหนด
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ
จายเงินประจําวันลงนามใบเสร็จรับเงินประจําวันและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน-จายเงินประจําวัน
- เจาหนาที่ยังขาดประสบการณทํางานมีการใหเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของไดเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
- ประชาสัมพันธรายรับ-รายจายใหประชาชนทราบ

(๕) กิ จ กรรมงานตรวจฎี ก าก อ นอนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยเงิ น
งบประมาณ
มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายในกองคลัง
ชัดเจน และมีการกํากับดูแลอยางเครงครัดจากผูอํานวยการ
กองคลัง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานการเงินจัดทําเอกสาร
ฎีกาไมครบถวนสมบูรณเปนปจจุบัน ไมบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
๑.๒ วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจกรรมงานการเงิน การจัดสรรงบประมาณจาก
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ทั้งเงินรายไดและเงิน
อุดหนุนทั่วไปไดจัดสรรงบประมาณไมทันกับความตองการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหานที่จะดําเนินการ
งานแต ล ะโครงการในข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย
ประจํา ป ทํา ใหการเบิกจา ยเงินมี ความล าชาไม สามารถ
สนองตอความตองการของผูบริหารทองถิ่นและประชาชน
ไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
(๒) กิจกรรมงานบัญชี จากการประเมินในระบบควบคุม
ภายในกิจกรรมงานบัญชีของกองคลังไมพบความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมภายนอก
(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานพัฒนา
และจัดเก็บรายได ไดดําเนินการจัดเก็บรายไดเพียงพอ มี
ประชาชนมาชําระภาษีตามระยะเวลาที่กําหนดไว ทําให
การจัดเก็บรายไดบรรลุวัตถุประสงค
(๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
มีการควบคุมยังไมมีเพียงพอ เนื่องจากขาดการประสานงาน
ที่ ดี กั บ ผู รั บ จ า ง การตกลงราคา การสอบราคา การ
รวบรวมเอกสารไมสามารถควบคุมได ทําใหการรายงานผล
การจัดซื้อจัดจางลาชา ทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบมีการควบคุมไมเพียงพอ
(๕) กิ จ กรรมงานตรวจฎี ก าก อ นอนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยเงิ น
งบประมาณ มีการควบคุมที่เพีย งพอแลว ไดตรวจสอบ
เอกสารประกอบฎี ก าก อ นดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น ใน
งบประมาณเป น ระยะแล ว รายงานให กั บ ผูบั ง คั บ บั ญ ชา
ทราบ

(3) กิจกรรมพัฒนาและจัด เก็บรายได มีการควบคุม ที่
เพียงพอแลวบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม ดังนี้
-มี คํ า สั่ ง แต ตั้ ง เจ า หน า ที่ จั ด เก็ บ รายได เ พื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได
- มีการประชาสัมพันธแจงรายชื่อผูชําระภาษีใหกับผูชําระ
ภาษีทุกประเภทตามระยะเวลาที่กําหนด
-อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีใหกับประชาชน
-ออกสํ า รวจ สอบถาม สถานประกอบการเพื่ อ มี ก าร
ประเมินจัดเก็บภาษีใหถูกตอง ครบถวน
-จั ด ทํ า ป า ยประชาสั ม พั น ธ ก ารชํ า ระภาษี ทุ ก ประเภท
ในชวงกอนชําระภาษีในแตละหมูบาน
จากการวิ เ คราะห สํ า รวจพบว า มี 3 กิ จ กรรม คื อ (1)
กิจกรรมงานบัญชี (2) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและ
พั ส ดุ (3) กิ จ กรรมงานการตรวจฎี ก าก อ นอนุ มั ติ เ บิ ก
จายเงินงบประมาณ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ขอสรุป
(2) กิ จ กรรมงานบั ญ ชี เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านได
ปฏิบัติงานตามความรู ความสามารถแตยังมีความลาชา
การบันทึกบัญชี การลงรายการบันทึกบัญชีทุกประเภท ทุก
รายการยั ง ไม ค รบถ ว นสมบู ร ณ ไม ส ามารถควบคุ ม ได
เพียงพอ
(4) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เนื่องจาก
ทรัพยสินและพัสดุของทางราชการมีจํานวนมาก ซึ่งมีทั้ง
สามารถใชได และไมสามารถใชได และทรัพยสินของทาง
ราชการบางสวนไดมีการบริการประชาชนโดยการยืมใชใน
งานสาธารณะ จึงขาดการตรวจสอบจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ซึ่งทําใหเกิดความคาดเคลื่อนใน
การลงคุมทะเบียนทรัพยสิน ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค
ทีก่ ําหนดไวได
(5) กิจกรรมงานการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบงานการเงิ น จั ด ทํ า
เอกสารฎี กาไม ครบถ วน สมบู ร ณ เป นป จ จุ บัน ไมบ รรลุ
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิ จ กรรมงานการเงิ น เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบได วัตถุประสงคที่กําหนดไว
ปฏิ บัติ งานตามหนา ที่ ดว ยความรู ความสามารถภายใต
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงิน มีการควบคุมใน
ระบบงานการเงินเพียงพอ เพราะมีผูอํานวยการกองคลังให
คําแนะนํา กํากับดูแลอยางใกลชิด

(๒) กิ จ กรรมงานบั ญ ชี เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบได
ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย แตไมสามารถนําบันทึก
บัญชีได เปนป จจุบัน ทําใหการรายงานเงิน ยอดคงเหลื อ
ประจําวันลาชา ยังไมสามารถควบคุมงานบัญชีไดเพียงพอ
(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได
เจาหนาที่
ผู รั บ ผิ ด ชอ บไ ด ป ฏิ บั ติ งาน ต า ม ห น า ที่ ด ว ย ค ว า ม รู
ความสามารถภายใตระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนา
และจัดเก็บรายได มีการควบคุมในระบบงานจัดเก็บรายได
เพียงพอ เพราะมีผูอํานวยการกองคลังใหคําแนะนํา กํากับ
ดูแลอยางใกลชิด
(๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความรู
ความสามารถภายใต ร ะเบี ย บ กฎหมายเกี่ ย วกั บ งาน
ทะเบี ย นทรั พ ย สิ น และพั ส ดุ แต ยั ง ควบคุ ม ไม เ พี ย งพอ
เนื่องจากทรัพยสินของทางราชการมีจํานวนมาก ซึ่งมีทั้ง
สามารถใชไดและไมสามารถใชได และทรัพยสินของทาง
ราชการบางส ว นได มี ก ารประชาชนโดยการยื ม ในงาน
สาธารณะ จึ ง ขาดตรวจสอบจากเจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
เกี่ยวกับพัส ดุ ซึ่ งทําใหเกิ ดการคลาดเคลื่ อนในการลงคุ ม
ทะเบี ย นทรั พ ย สิ น และพั ส ดุ ไม บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ไ ด
กําหนดไว
(๕) กิ จ กรรมงานตรวจฎี ก าก อ นอนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยเงิ น
งบประมาณ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานการเงิน จัดทํา
เอกสารฎี ก าไม ค รบถ ว นสมบู ร ณ เ ป น ป จ จุ บั น ไม บ รรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
๓. กิจกรรมการควบคุม
(๑) กิ จ กรรมงานการเงิ น เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบได
ฝกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทําความ
เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงินให
ละเอียด และใหผูอํานวยการกองคลังใหคําแนะนํา กํากับ
ดูแลอยางใกลชิด แลวรายงานผูบริหารทองถิ่นใหทราบ
(๒) กิจกรรมงานบัญชี เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดฝกอบรม
เพิ่ ม ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านมี ก ารศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานบัญชีใหละเอียด
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี ส ามารถบั น ทึ ก รายการรั บ
รายการจายเปนปจจุบัน ครบถวน ถูกต องในงานบัญ ชี
และใหผูอํานวยการกองคลังใหคําแนะนํา กํากับดูแลอยาง
ใกลชิด แลวรายงานผูบริหารทองถิ่นใหทราบ
(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได เจาหนาที่
ผูรั บ ผิ ด ชอบได ฝ ก อบรม เพิ่ ม ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านมี
การศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ กฎหมาย
เกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได และใหผูอํานวยการ
กองคลังใหคําแนะนํา กํากับดูแลอยางใกลชิด

(๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบได ฝ ก อบรม เพิ่ ม ทั ก ษะในการ
ปฏิ บั ติ ง านมี ก ารศึ ก ษาทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บ
กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ และให
ผูอํานวยการกองคลังใหคําแนะนํา กํากับดูแลอยางใกลชิด
แลวรายงานผูบริหารทองถิ่นใหทราบ
(๕) กิ จ กรรมงานตรวจฎี ก าก อ นอนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยเงิ น
งบประมาณ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดฝกอบรม เพิ่ ม
ทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ และให ผู อํ า นวยการกองคลั ง ให คํ า แนะนํ า
กํากับดูแลอยางใกลชิด แล วรายงานผูบริหารทองถิ่นให
ทราบ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
นํ า ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร ทั้ ง ระบบ
อินเตอร เน็ท โทรศัพ ท โทรสาร การจัด การประชุม การ
รายงานทางการเงิน งานบั ญ ชี งานพั ฒ นาและจั ด เก็ บ
รายได งานทะเบี ยนทรัพย สินและพั สดุ งานตรวจฎีก า
กอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ า งประจํ า ป การรายงานการตรวจสอบประจํ า ป ต า งๆ
เพื่ อ ให มี ก ารแจ ง ข อ มู ล ข า วสารแก บุ ค คลภายในและ
บุคคลภายนอกไดรับทราบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติ งาน รวมถึ งการรับฟ งความคิดเห็นจากประชาชน
ผานทางเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
๕. วิธีการติดตามประเมินผล
มี ก ารปรั บ ปรุ ง ใช แ บบสอบถามเป น เครื่ อ งมื อ ในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอตอการควบคุม หากพบความเสี่ยง
ใหรายงานกับ ผูอํานวยการกองคลังโดยดวน เพื่อใหงาน
กองคลังทั้ง ๕ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว และรายงานผลใหกับอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการ
ปกครองส วนทอ งถิ่ น ผา นระบบการสื่อ สารสารสนเทศ
โทรศั พ ท โทรสาร อิ นเตอร เน็ ต โปรแกรมสํ าหรั บ การ
รายงานผล และรายงานผลการดํ า เนิ น งานให ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นไดทราบ

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเ คราะห สํารวจ มี กิจกรรม ๕ กิจ กรรม ที่ตองการบริหารความเสี่ย ง คือ (๒)
กิจกรรมงานบัญชี (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ (๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิก
จายเงินงบประมาณ
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 2 กิจกรรม คือ (๑)
กิจกรรมงานการเงิน (3) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็ บรายได มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแลวไมตอง
จัดทําแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ) .................................................... ผูรายงาน
( นายพิสิษฐ สรอยวิทยา)
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน
(๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง มีคําสั่งแตงตั้งแบง
งานภายในกองช า งชั ด เจนและมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลอย า ง
เครงครัดมีมาตรการดําเนินการตามวินัยอยางเครงครัด มี
การติ ด ตามประเมิ น ผลเป น ระยะจากผู บั ง คั บ บั ญ ชา
เจาหนาที่ไดปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนดไว
การออกแบบกอสราง รายละเอียดประกอบแบบอาจไม
สอดคลองตรงกับสภาพความเปนจริงของพื้นที่ประชาชน
กอนดําเนินการออกแบบกอสราง ประชาชนอาจไดรับ
ผลกระทบ
(2) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซม
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายในกอง
ชางชัดเจนและมีการกํากับดูแลอยางเครงครัดมีมาตรการ
ดําเนินการตามวินัยอยางเครงครัด มีการติดตามประเมินผล
เปนระยะจากผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ไดปฏิบัติงานตาม
ระเบี ย บ กฎหมายที่ กํ า หนดไว ก ารออกแบบก อ สร า ง
รายละเอียดประกอบแบบอาจไมสอดคลองตรงกับสภาพ
ความเปนจริงของพื้นที่ประชาชนกอนดําเนินการสํารวจ/
การตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง การสํารวจพื้นที่จริง
ระหว า ง อบต.หนองหาน ร ว มกั บ ผู นํ า ชุ ม ชน ภาค
ประชาชน ที่ จ ะดํ า เนิ น การออกแบบก อ สร า งขาดความ
รวมมือในการตรวจสอบใหรอบคอบกอนออกแบบกอสราง
ซึ่งสงผลกระทบตอประชาชนที่อาศัยอยูรวมถึงพื้นที่ทํากิน
อาจไดรับความเสียหายจากการกอสราง
(2) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซม
ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน การสํ า รวจพื้ น ที่ จ ริ ง ระหว า ง
อบต.หนองหาน รวมกับผูนําชุมชน ภาคประชาชน ที่จะ
ดําเนินการสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ขาดความรวมมือ
ในการตรวจสอบใหรอบคอบกอนสงงานการกอสราง ซึ่ง
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของทางราชการ

แบบ ปย.๒

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

ผลการประเมิน
กองชาง ไดวิเคราะหประเมินระบบการควบคุมภายใน
จากภารกิจประจํา ทั้ง 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง
(2) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซม
ดานโครงสรางพื้นฐาน
โดยการวิ เ คราะห ป ระเมิ น ผลตามองค ป ระกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา มี 1 กิจกรรม (1) กิจกรรม
งานออกแบบกอสราง มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ
บรรลุตามวัตถุประสงค
ขอสรุป
(๑) กิ จ กรรมงานออกแบบก อ สร า ง มี ก ารควบคุ ม ที่
เพียงพอแลว บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม ดังนี้
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งภายในกองชางอยางชัดเจน
- ได ดํ า เนิ น การออกสํ า รวจพื้ น ที่ กั บ ผู นํ า ชุ ม ชน ภาค
ประชาชนได รว มกั นตรวจสอบสภาพพื้ น ที่จ ริ ง กอ นการ
ออกแบบแปลนในการกอสรางทุกโครงการในขอบัญญัติ
งบประมาณประจํ า ป โดยมี ก ารควบคุ ม เพี ย งพอแล ว
สามารถใหการตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ไดทันกับระยะเวลาที่กําหนด
จากการวิเคราะหสํารวจพบวา มี 1 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจงานการกอสราง ซอมแซม
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน
ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ขอสรุป
(2) กิ จ กรรมงานสํ า รวจ/ตรวจงานการก อ สร า ง
ซอมแซมดานโครงสรางพื้นฐาน เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
งานการกอสราง หรือปรับปรุงซอมแซมไมทําบันทึกรายงาน
ช า งตามระเบี ย บ กฎหมายที่ กํ า หนดไว ก ารออกแบบ
กอสราง รายละเอียดประกอบแบบอาจไมสอดคลองตรง
๒. การประเมินความเสี่ยง
กับสภาพความเปนจริงของพื้นที่ประชาชนกอนดําเนินการ
(๑) กิจ กรรมงานออกแบบก อสรา ง การออกแบบ
สํารวจ/การตรวจงานการกอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
ก อ สร า งขาดความรอบคอบในการสํ า รวจ ตรวจสอบ
พื้นฐาน ไมสามารถควบคุมไดเพียงพอ
รวมกันระหวาง อบต.หนองหาน กับประชาชนทําใหการ

กอสรางมีปญหา สงผลกระทบตอพื้นทํากินของประชาชน
(2) กิ จ กรรมงานสํ า รวจ/ตรวจงานการก อ สร า ง
ซอมแซมดานโครงสรางพื้นฐาน เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
งานการกอสราง หรือปรับปรุงซอมแซมไมทําบันทึกรายงาน
ชางตามที่กําหนดตามระเบียบ กฎหมายทําใหการทํางานไม
เปนไปตามระเบียบที่ถูกตอง และบรรลุวัตถุประสงค
๓. กิจกรรมควบคุม
(๑) กิจกรรมงานออกแบบกอสราง
กําหนดให
เจาหนาที่ปฏิบัติงานไดศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ใหเขาใจ
การออกแบบกอสรางตองผานการสํารวจพื้นที่จริงระหวาง
ผูนําชุมชน ภาคประชาชนไดรวมกันตรวจสอบใหละเอียด
กอนออกแบบกอสรางทุกครั้ง เพื่อใหแบบไดมาตรฐานเกิด
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
(2) กิ จ กรรมงานสํ า รวจ/ตรวจงานการก อ สร า ง
ซอมแซมดานโครงสรางพื้นฐาน กําหนดใหเจาหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการที่ถูกตอง
ตองออกสํารวจ/ตรวจงานการก อสรางพื้นที่จริง ระหวา ง
ผูนําชุมชน ภาคประชาชนไดรวมกันตรวจสอบใหละเอียด
กอนสงงานทุกครั้ง เพื่อใหแบบไดมาตรฐานเกิดประโยชน
ตอประชาชนโดยสวนรวม
๔.สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
ได นํ า ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร ทั้ ง ระบบ
อินเตอรเน็ต โทรศัพท โทรสาร การจัดการประชุม การ
ออกแบบโดยใชโปรแกรมในการปฏิบัติงานของกองชาง
ในกิจกรรมการออกแบบกอสราง เพื่อใหมีการแจงขอมูล
ขาวสารแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไดรับทราบ
ขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับ
ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากประชาชน ผ า นทางเว็ บ ไซด ข อง
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ได ศึ ก ษา ระเบี ย บ กฎหมาย ให เ ข า ใจในระบบ
อินเตอรเน็ต การคนควาหาขอมูลในการกําหนดราคา
กลาง
๕.วิธีติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอตอการควบคุม หากพบความเสี่ยง
ใหรายงานกับผูอํานวยการกองชาง โดยดวน เพื่อใหงาน
กองช า ง บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว และ
รายงานผลให กั บ อํ า เภอ จั ง หวั ด กรมส ง เสริ ม การ
ปกครองสวนทองถิ่น ผานระบบการสื่อสารสารสนเทศ
โทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ต โปรแกรมสําหรับการ
รายงานผล หากมีปญหา อุปสรรคใหรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบริหารทองถิ่นไดทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเ คราะห สํารวจ มี กิจกรรม ๑ กิจ กรรม ที่ตองการบริหารความเสี่ย ง คือ (๑)
กิจกรรมงานออกแบบกอสราง
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๑ กิจกรรม คือ (๑)
กิจกรรมงานออกแบบกอสราง มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแลวไมตองจัดทําแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ) .................................................... ผูรายงาน
( นายกุลชาติ คามวรรณ )
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันที่ 30 กันยายน 2558

แบบ ปย.๒
ชื่อหนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน
(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับ
เด็กกอนวัยเรียน การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ขาดการ
ติด ตาม และประเมิน ผลการเรี ย น การสอน การเตรี ย ม
ความพรอม และขาดการวางแผนการสอน เพื่อเสริมสราง
พัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียนอยางตอเนื่อง
(2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่มีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ แตขาดการ
กํ า หนดปฏิ ทิ น กิ จ กรรมงานศาสนาและวั ฒ นธรรมใน
ปงบประมาณ
(3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่มีการแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ แตขาดการ
กํ า หนดปฏิ ทิ น กิ จ กรรมงานกี ฬ าและนั น ทนาการใน
ปงบประมาณ
๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับ
เด็กกอนวัยเรียน เด็กที่เขารับบริการรับฝาก เพื่อเปนการ
เตรี ย มความพร อ มพั ฒ นาการของเด็ ก มี พื้ น ฐานความรู
ความเขาใจ ที่ตางกัน
(2) กิ จ กรรมงานศาสนาและวั ฒ นธรรม ขาดความ
รวมมือกับหนวยงานราชการอื่นๆ
(3) กิ จ กรรมงานกี ฬ าและนั นทนาการ เด็ ก เยาวชน
ประชาชนบางกลุ ม ไม เ ข า ร ว มกิ จ กรรม และไม ใ ห ค วาม
รวมมือ
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับ
เด็กกอนวัยเรียน พบความเสี่ยงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่
ยังขาดการวางแผนการสอน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของ
เด็กกอนวัยเรียนอยางตอเนื่อง
(2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยง
เจาหนาที่ที่ยังขาดการกําหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนา
และวัฒนธรรม และเพื่อเปนการรักษาประเพณีอันดีงามคง
สืบตอไป
(3) กิ จ กรรมงานกี ฬ าและนันทนาการ พบความเสี่ ย ง
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ยังขาดการกําหนดปฏิทินกิจกรรม
งานการกีฬาและนันทนาการ และเพื่อเสริมสรางใหคนใน
ชุมชนมีความรัก สามัคคี และเปนการปองกัน แกไขปญหา
ยาเสพติด

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

ผลการประเมิน
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดวเิ คราะห
ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจํา มี 3
กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมการการเตรียมความพรอมดานการศึกษาเด็ก
กอนวัยเรียน
(2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
(3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ
โดยการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ น ดิ นว า ด วยการกํ า หนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ,
กิ จ กรรมงานกี ฬ าและนั น ทนาการ มี ร ะบบการควบคุ ม
ภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค
ขอสรุป
(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุม
ที่เพียงพอแลว บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม
ดังนี้
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งภายในสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมอยางชัดเจน
-ไดดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ สงเสริม สนับสนุนใหกับ
กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
-ไดออกสํารวจติดตามและประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
งานศาสนาและวัฒนธรรม
(2) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่
เพียงพอแลว บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม ดังนี้
- มีการออกคําสั่งแตงตั้งภายในสวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมอยางชัดเจน
-ไดดําเนินการจัดตั้งงบประมาณ สงเสริม สนับสนุนใหกับ
กลุมเด็ก เยาวชน ประชาชนใหมีสว นรวมในการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน หางไกล และแกไขปญหายาเสพติด
-ไดออกสํารวจติดตามและประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
งานกีฬาและนันทนาการ
จากการวิเคราะหสํารวจพบวา มี 1 กิจกรรม คือ (1)
กิจกรรมการการเตรียมความพรอมดานการศึกษาเด็กกอน
วั ย เรี ย น มี ค วามเสี่ ย งในการควบคุ ม ภายใน ไม บ รรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

๓. กิจกรรมควบคุม
(๑) กิ จ กรรมการเตรี ย มความพร อ มด า นการศึ ก ษา
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ขาด
การวางแผนการสอน เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
ก อ นวั ย เรี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ ง
ศึกษา ทําความเขาใจ วิธีการดําเนินงาน กําหนดแผนงานให
ชัดเจน เพื่อเปนการเพิ่มทักษะพัฒนาประสบการณของ
เจาหนาที่เอง
(2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดการจัดทํา
ปฏิ ทิ น แผนงานกิ จ กรรมงานศาสนาและวั ฒ นธรรม
เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านต อ งมี ก ารจั ด ทํ า ปฏิ ทิ น แผนงาน
กิจกรรม และตองมีการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อ
เปนการมีสวนรวมในการสืบสานประเพณีอันดีงาม
(3) กิ จ กรรมงานกี ฬ าและนั น ทนาการ เจ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบขาดการจัดทําปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬา
และนั น ทนาการ เจ าหน า ที่ ผู รั บ ผิด ชอบต อ งมี ก ารจั ด ทํ า
ปฏิ ทิ น แผนงานกิ จ กรรมงานกี ฬ าและนั น ทนาการ เพื่ อ
สงเสริมใหคนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี และเปน
การป อ งกั น แก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ใช เ วลาว า งให เ กิ ด
ประโยชน
4. สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
ได นํ า ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร ทั้ ง ระบบ
อินเตอรเ น็ต โทรศั พท โทรสาร การจัด การประชุ ม การ
ค น หาข อ มู ล การสื บ ค น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน
การศึ ก ษา การศึ ก ษาองค ค วามรู ใ หม ข องเจ า หน า ที่
ผูปฏิบัติงาน ผูดูแลเด็ก สามารถถายทอดองคความรูดาน
วิ ช าการ การเรี ย นรู การสอนที่ ส ร า งสรรค ใ ห กั บ เด็ ก
สามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมเกิดผล
ตอ เด็ ก ทุ ก ศูน ย และไดดํ า เนิ น การแจ ง ข อ มู ลข า วสารแก
บุ ค คลภายในและบุ ค คลภายนอกได รั บ ทราบข อ มู ล
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟงความ
คิดเห็น ปญหาและอุปสรรคจากเด็ก และผูปกครอง ผาน
ทางเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
๕. วิธีติดตามประเมินผล
มีก ารปรั บ ปรุ ง ใชแ บบสอบถามเป นเครื่ อ งมื อ ในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมี ค วามเพี ย งพอต อ การควบคุ ม มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลการวางแผนการเรียนการสอน หากพบความ
เสี่ยงใหรายงานกับผูบังคับบัญชาโดยดวน เพื่อใหงานสวน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงคที่
กํ า หนดไว และรายงานผลให กั บ อํ า เภอ จั ง หวั ด กรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ผานระบบการสื่อสาร
สารสนเทศ โทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ต โปรแกรม
สําหรับการรายงานผล หากมีปญหา อุปสรรคใหรายงาน
ผลการดําเนินงานใหผูบริหารทองถิ่นไดทราบทุกครั้ง

ขอสรุป
(1) กิ จ กรรมการเตรี ย มความพร อ มด า นการศึ ก ษา
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน เนื่องจากเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงาน
ขาดการวางแผนการเรียน การสอน จึงทําใหเด็กบางคนที่มี
พื้นฐานนอย มีความรู ความเขาใจในเรื่องการเรียน เสริม
ทักษะ และพัฒนาการที่ชากวา

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม 3 กิจกรรม ที่ตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรม
การเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน (2) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
(3) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ
ผลการประเมิ น การติ ด ตามประเมิ น การควบคุ มแบบติ ด ตาม ปย.๓ มี 1 กิ จ กรรม คื อ (๑)
กิจกรรมการเตรียมความพรอมดานการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแลวไม
ตองจัดทําแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ) .................................................... ผูรายงาน
(นางสาวสิริกร แกวเจริญ)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 30 กันยายน 2558

แบบ ปย.๒
ชื่อหนวยงาน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน
(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและ
ช ว ยเหลื อ ประชาชนจากภั ย โรคติ ด ต อ เจ า หน า ที่ ที่
ปฏิบัติงานขาดการประสานกันระหวาง อบต.หนองหาน กับ
สาธารณสุ ข ประจํ า ตํ า บล และไม กํ า หนดแนวทางการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอในแตละหมูบาน
(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพื้นที่ เจาหนาที่ขาด
การอบรมให ป ระชาชนมี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
ผลกระทบปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะมูลฝอย การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในหมูบาน
๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและ
ชว ยเหลือ ประชาชนจากภั ย โรคติ ด ต อ ประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจในการปองกันและแกไขปญหาดานการ
สาธารณสุข
(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพื้นที่ ประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของปญหาภาวะโลก
รอน การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและ
ชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ พบความเสี่ยงการ
ขาดการประสานกั น ระหว า ง อบต.หนองหาน กั บ
สาธารณสุ ข ประจํ า ตํ า บล และไม กํ า หนดแนวทางการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตอในแตละหมูบาน
(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพื้นที่ พบความเสี่ยง
เจาหนาที่ขาดการอบรมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับผลกระทบปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะมูล
ฝอย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในแต
ละหมูบาน
๓. กิจกรรมควบคุม
(๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข เจา หนา ที่
ผูปฏิบัติงาน ตองกําหนดแนวทางการปองกันและควบคุม
โรคติดตอในแตละหมูบาน และตองมีการประสานงานขอ
ความชวยเหลือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

ผลการประเมิน
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดวิเคราะหประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจํา มี 2
กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมการงานการบริการสาธารณสุข การปองกัน
และชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ
(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
การลดปญหามลพิษในพื้นที่
จากการวิเคราะหสํารวจพบวา มี 2 กิจกรรม คือ (1)
กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและ
ชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ (2) กิจกรรมงานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การลดปญหา
มลพิษในพื้นที่ มีความเสีย่ งในการควบคุมภายใน ไมบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม
ขอสรุป
(๑) กิจกรรมการงานการบริการสาธารณสุข การ
ปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ ขาด
การประสานกันระหวาง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุข
ประจํ า ตํ า บล และไม กํ า หนดแนวทางการป อ งกั น และ
ควบคุมโรคติดตอในแตละหมูบาน
(2) กิจกรรมงานการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพื้นที่ พบความเสี่ยง
เจาหนาที่ขาดการอบรมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับผลกระทบปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะมูล
ฝอย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในแต
ละหมูบา น

(2) กิจกรรมงานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอ ม เจา หนา ที่จัด ใหมีก ารอบรมใหป ระชาชนมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบปญหาภาวะโลกรอน
การกําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน
๔.สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
ได นํ า ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร ทั้ ง ระบบ
อินเตอรเ น็ต โทรศั พท โทรสาร การจัด การประชุ ม การ
คน หาข อ มู ล การสื บ ค น ข อ มูล เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การ
บริการสาธารณสุข การอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม การศึ ก ษาองค ค วามรู ใ หม ข องเจ า หน า ที่
ผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถถ า ยทอดองค ค วามรู ใ ห กั บ เยาวชน
ประชาชน สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด เป น
รู ป ธรรมเกิ ด ผลต อ ชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให มี ก ารแจ ง
ขอมูลขา วสารแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไดรั บ
ทราบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
รับฟงความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรค ผานทางเว็บไซด
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
๕.วิธีติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามทานเปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมี ค วามเพี ย งพอต อ การควบคุ ม มี ก ารติ ด ตาม
ประเมิ น ผลการบริ ห ารงานการบริ ก ารสาธารณสุ ข การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หากพบความเสี่ยงใหรายงาน
กับผูบังคับบัญชาโดยดวน เพื่อใหงานสวนสาธารณสุขและ
สิ่ ง แวดล อ ม บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว และ
รายงานผลใหกับอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ผานระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท
โทรสาร อิ นเตอร เน็ ต โปรแกรมสํา หรั บการรายงานผล
หากมี ป ญ หา อุ ป สรรคให ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานให
ผูบริหารทองถิ่นไดทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเ คราะห สํารวจ มี กิจกรรม 2 กิจ กรรม ที่ตองการบริหารความเสี่ย ง คือ (๑)
กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ (2) กิจกรรมงาน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพื้นที่
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 2 กิจกรรม คือ (๑)
กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดตอ (2) กิจกรรมงาน
การอนุ รักษ ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดป ญหามลพิษในพื้ นที่ มีความเสี่ยงในการควบคุ ม
ภายในไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
(ลงชื่อ) .................................................... ผูรายงาน
( นางจิตติญา ไทลําภู )
ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อหนวยงาน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน
(๑) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ เจาหนาที่
ผู ป ฏิ บั ติ ง านขาดการประสานกั บ กลุ ม อาชี พ ที่ ข าดฝ มื อ
ทักษะ ความรู ความเขาใจในการผลิตสินคา การบริหาร
จัดการในกลุม
(2) กิ จกรรมงานการบริก ารเบี้ย ผู สูง อายุ ผู พิก ารและ
ผูดอยโอกาส เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ ขาดการอบรมผูนํา
ชุมชน ประชาชนไมไดรับการอบรม ใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ
ในการรับสวัสดิการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
เจาหนาที่ไมไดลงพื้นที่เพื่อทําความเขาใจกับประชาชนและ
ผูนําชุมชน
๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
( ๑ ) กิ จ ก ร ร ม ง า น ก า ร ฟ น ฟู ก ลุ ม อ า ชี พ ใ น พื้ น ที่
ประชาชนขาดฝมือ ทักษะ ความรู ความเขาใจในการผลิต
สินคา การบริหารจัดการในกลุม
(2) กิ จกรรมงานการบริก ารเบี้ย ผู สูง อายุ ผู พิก ารและ
ผูดอยโอกาส ประชาชน ผูนําชุมชน ขาดความรูเกี่ยวกับ
สิ ท ธิ ใ นการรั บ สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ผู สู ง อายุ ผู พิ ก าร และ
ผูดอยโอกาส
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ พบความ
เสี่ยง ประชาชนขาดฝมือ ทักษะ ความรู ความเขาใจในการ
ผลิตสินคา การบริหารจัดการในกลุม
(2) กิ จกรรมงานการบริก ารเบี้ย ผู สูง อายุ ผู พิก ารและ
ผูดอยโอกาส พบความเสี่ยง ประชาชน ผูนําชุมชนขาด
ความรูเกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผูส ูงอายุ ผูพกิ าร
และผูดอยโอกาส
๓. กิจกรรมควบคุม
(๑) กิ จ กรรมงานการฟ น ฟู ก ลุ ม อาชี พ ในพื้ น ที่
เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ต อ งจั ด ให มี ก ารอบรมเพิ่ ม
ประสิทธิภาพฝมือ ทักษะ ความรู ความเขาใจในการผลิต
สินคา การบริ หารจัด การในกลุม และมีการวางแผนการ
ประสานงานกับกลุมอาชีพ

แบบ ปย.๒

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

ผลการประเมิน
สวนสวัสดิการและสังคม ไดวิเคราะหประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน จากภารกิจประจํา มี 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่
(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูส ูงอายุ ผูพิการและดอย
โอกาส
จากการวิเคราะหสํารวจพบวา มี 2 กิจกรรม คือ (1)
กิจกรรมการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ (2) กิจกรรมงานการ
บริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและดอยโอกาส มีความเสี่ยงใน
การควบคุมภายใน ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ขอสรุป
(๑) กิ จ กรรม การฟ น ฟู ก ลุ ม อาชี พ ในพื้ น ที่ ตํ า บล
เนื่องจากเจ าหนา ที่ผูปฏิ บั ติงานขาดการประสานงานกั บ
กลุมอาชีพ และขาดการอบรมใหความรูที่ขาดฝมือ ทักษะ
ความรู ความเขาใจในการผลิตสินคา การบริหารจัดการใน
กลุม
(2) กิ จกรรมงานการบริก ารเบี้ย ผู สูง อายุ ผู พิก ารและ
ผู ด อ ยโอกาส เนื่ อ งจากเจ า หน า ที่ ข าดการอบรมให
ประชาชนมี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการรั บ
สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ผู สู ง อายุ ผู พิ ก าร และผู ด อ ยโอกาสให แ ก
ประชาชน ผูนําชุมชนในแตละหมูบาน

(2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูด อ ยโอกาส เจ า หน าที่ จั ด ใหมี ก ารอบรมให ประชาชน
ผู นํ า ชุ ม ชนมี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ใ นการรั บ
สวัสดิการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และดอยโอกาส
๔.สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
ได นํ า ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร ทั้ ง ระบบ
อินเตอรเ น็ต โทรศั พท โทรสาร การจัด การประชุ ม การ
คนหาขอมูล การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมการฟนฟู
กลุมอาชีพในพื้นที่ และงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส การศึกษาองคความรูใหมของเจาหนาที่
ผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถถ า ยทอดองค ค วามรู ใ ห กั บ เยาวชน
ประชาชน สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปปฏิ บั ติ ใ ห เ กิ ด เป น
รู ป ธรรมเกิ ด ผลต อ ชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให มี ก ารแจ ง
ขอมูลขา วสารแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไดรั บ
ทราบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
รับ ฟง ความคิด เห็น ป ญ หาและอุป สรรคจากกลุ ม อาชี พ
ผานทางเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
๕.วิธีติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามทานเปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมี ค วามเพี ย งพอต อ การควบคุ ม มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลการสงเสริม การฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ และ
งานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส หาก
พบความเสี่ยงใหรายงานกับผูบังคับบัญชาโดยดวน เพื่อให
งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว
และรายงานผลให กั บ อํ า เภอ จั ง หวั ด กรมส ง เสริ ม การ
ปกครองส วนทอ งถิ่ น ผา นระบบการสื่อ สารสารสนเทศ
โทรศั พ ท โทรสาร อิ นเตอร เน็ ต โปรแกรมสํ าหรั บ การ
รายงานผล หากมี ป ญ หา อุ ป สรรคให ร ายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบริหารทองถิ่นไดทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเ คราะห สํารวจ มี กิจกรรม 2 กิจ กรรม ที่ตองการบริหารความเสี่ย ง คือ (๑)
กิจกรรมการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 2 กิจกรรม คือ (๑)
กิจกรรมการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส มี
ความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
(ลงชื่อ) .................................................... ผูรายงาน
( นางสาววิญาภรณ โพธิราชา )
ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อหนวยงาน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
องคประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดลอมการควบคุม
๑.๑ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายใน
(๑) กิจ กรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและ
ปลอดสารพิษ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดการติดตามและ
ประเมิ น ผลในการส ง เสริ ม การเกษตรแบบพอเพี ย งและ
ปลอดสารพิษ ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอมูล
(2) กิ จ กรรมการลดป ญ หาภาวะโลกร อ นในเขตพื้ น ที่
ตํ า บลหนองหาน เจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านขาดการ
ประสานงานกับผูนําชุมชน ประชาชน เพื่อใหความเขาใจถึง
ผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน
๑.๒ วิเคราะหจากภาพแวดลอมภายนอก
(๑) กิจ กรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและ
ปลอดสารพิษ เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการ
ทําเกษตรแบบเดิม เพราะคิดวาไดผลิตนอยและชา จึงไมให
ความสนใจ
(2) กิ จ กรรมการลดป ญ หาภาวะโลกร อ นในเขตพื้ น ที่
ตํ า บลหนองหาน ประชาชนขาดความรู ความเข า ใจ
เกี่ยวกับผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะ
มู ล ฝอย การอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในแต ล ะ
หมูบานและชุมชน

แบบ ปย.๒

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(๒)

ผลการประเมิน
สวนสงเสริมการเกษตร ไดวิเคราะหประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน จากภารกิจประจํา มี 2 กิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอด
สารพิษ
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพื้นทีต่ ําบล
หนองหาน
จากการวิเคราะหสํารวจพบวา มี 2 กิจกรรม คือ
(1) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอด
สารพิษ (2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขต
พื้นที่ตําบลหนองหาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน
ไมบรรลุวตั ถุประสงคของการควบคุม

ขอสรุป
(๑) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และ
ปลอดสารพิษ เนื่องจากเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานขาดการ
ติดตามและประเมินผลในการสงเสริมการเกษตรแบบ
พอเพียง ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอมูล
(2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่
ตําบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอน การกําจัดขยะ
๒. การประเมินความเสี่ยง
(๑) กิจ กรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและ มูลฝอย การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละ
ปลอดสารพิษ พบความเสี่ยง เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาด หมูบานและชุมชน
การติดตาม และประเมินผลในการสงเสริมการเกษตรแบบ
พอเพียง ขาดการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบขอมูล เกษตรกรใน
พื้นที่ยังมีความเชื่อในการทําเกษตรแบบเดิม เพราะคิดวาได
ผลผลิตนอยและชา จึงไมใหความสนใจ
(2) กิ จ กรรมการลดป ญ หาภาวะโลกร อ นในเขตพื้ น ที่
ตําบลหนองหาน พบความเสี่ยง เจาหนาที่ผูป ฏิบัติงาน
ขาดการติดตาม และประเมินผล
๓. กิจกรรมควบคุม
(๑) กิจกรรมงานสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและ
ปลอดสารพิษ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ตองจัดใหมีการ
อบรมใหความรู ความเขาใจการทําเกษตรแบบพอเพียงและ
ปลอดสารพิษ ประเมินผลและลงพื้นที่ เพื่อสํารวจขอมูล
และแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
(2) กิ จ กรรมการลดป ญ หาภาวะโลกร อ นในเขตพื้ น ที่
ตําบลหนองหาน พบความเสี่ยง เจาหนาที่ผูป ฏิบัติงาน
ตองประสานงานและจัดอบรมใหความรูกับผูนําชุมชน

ประชาชนใหมีความเขาใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
๔.สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร
ได นํ า ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สาร ทั้ ง ระบบ
อินเตอรเ น็ต โทรศั พท โทรสาร การจัด การประชุ ม การ
ค น หาข อ มู ล การสื บ ค น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม
การเกษตรแบบพอเพียง การศึกษาองคความรูใ หมของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถถายทอดองคความรูใหกับ
เยาวชน ประชาชน สามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติใหเกิด
เปนรูปธรรมเกิดผลตอชุมชนอยางยั่งยืน เพื่อใหมีการแจง
ขอมูลขา วสารแกบุคคลภายในและบุคคลภายนอกไดรั บ
ทราบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
รับฟงความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคผานทางเว็บไซด
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
๕.วิธีติดตามประเมินผล
มีการปรับปรุงใชแบบสอบถามทานเปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อใหการติดตามระบบการควบคุม
ภายในมี ค วามเพี ย งพอต อ การควบคุ ม มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง หากพบ
ความเสี่ยงใหรายงานกับผูบังคับบัญชาโดยดวน เพื่อใหงาน
สวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และ
รายงานผลใหกับอําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ผานระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท
โทรสาร อิ นเตอร เน็ ต โปรแกรมสํา หรั บการรายงานผล
หากมี ป ญ หา อุ ป สรรคให ร ายงานผลการดํ า เนิ น งานให
ผูบริหารทองถิ่นไดทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน
จากการวิเคราะหสํารวจ มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ที่ตองการบริหารความเสี่ยง คือ (๑)
กิจกรรมงานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ (2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนใน
เขตพื้นที่ตําบลหนองหาน
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี 1 กิจกรรม คือ
(๑) กิจกรรมงานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ (2) กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลก
รอนในเขตพื้นที่ตําบลหนองหาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
(ลงชื่อ) .................................................... ผูรายงาน
( นางวนิดา ปะพะวะ )
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
วันที่ 30 กันยายน 2558

วัตถุประสงคของการควบคุม

ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
(๑)
(๒)
๑. กิจกรรม
ความเสี่ยง
-โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ประชาชนบางกลุมในชุมชนมี
แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลื่อนที่เพื่อ ความเห็นที่ไมตรงกัน และขาด
ลดขั้นตอนการใหบริการ เพื่อให
ความรู ความเขาใจในการแกไข
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ปญหาและงบประมาณทีด่ ําเนินการ
วัตถุประสงค
ในแตละหมูบาน
เพื่อใหประชาชนในพืน้ ที่มีสวนรวมในการ
แกไขปญหาของทองถิ่นตนเอง
๒. กิจกรรม
ความเสี่ยง
-การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1.การแพรระบาดของยาเสพติดใน
วัตถุประสงค
ทุกกลุมภายในแตละหมูบาน
เพื่อปองกันการเผยแพรระบาดของยา
2.การขาดความรวมมือ เฝาระวัง
เสพติดในแตละหมูบาน
ระหวางผูนําชุมชน ประชาชน
รวมกับ อบต.หนองหาน
๓. กิจกรรม
-การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไขปญหาดานสาธารณ
ภัยในแตละหมูบาน

ความเสี่ยง
ปญหาดานสาธารณภัย อาจเกิดขึน้
เองตามธรรมชาติไมสามารถ
คาดการณไวกอนได

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน
(๓)
ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

แบบ ปย.๓

กรปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
ควรใหประชาชนมีสวนรวมกัน
แกไขปญหาของทองถิ่นตนเอง
และใหประชาชนจัดลําดับความ
เดือดรอน ของแตละปญหาเอง
โดยใชระบอบประชาธิปไตย

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาที่ ไดติดตามและประเมินการ
กําหนดแผนดําเนิ นงานรวมกับผูนํ า
ชุมชน ประชาชน รวมกันเพื่อแกไข
ปญหาของทองถิ่นตนเอง

๑.ควรขอความรวมมือระหวาง
อบต. ผูนําชุมชน ภาค
ประชาชนไดมีมาตรการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผน
ดําเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.มีการจัดตั้งงบประมาณให
เพียงพอตอการจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับยาเสพติด
ควรประชาสัมพันธรณรงคขอ
ความรวมมือ ผูนําชุมชนภาค
ประชาชนไดมีมาตรการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผน
ดําเนินงานเกี่ยวกับการปองกัน
สาธารณภัย

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาที่ไดติดตามและประเมินการ
กําหนดแผนดําเนิ นงานรวมกับผูนํ า
ชุมชน ประชาชน รวมกันเฝาระวัง
เพื่อแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาที่ไดติดตามและประเมินการ
กําหนดแผนดําเนินงานรวมกับผูนาํ
ชุมชน ประชาชน รวมกันเฝาระวัง
ภัยจากธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ................................................. ผูรายงาน
(นางวนิดา ปะพะวะ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
วัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

๑. กิจกรรม
-กิจกรรมงานการบัญชี
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบันทึกบัญชี ทั้งรายรับรายจายถูกตองครบถวน รายงานเปน
ปจจุบัน เพื่อเปนขอมูลในการบริหาร
งบประมาณของผูบริหารทองถิ่นให
ทราบสถานะทางการคลัง
๒. กิจกรรม
-การตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการทําเอกสารฎีกามีความ
ถูกตองครบถวน และสมบูรณ

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
ความเสีย่ ง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานการเงิน
ไมสามารถจัดทําการบันทึกบัญชีได
เปนปจจุบัน

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน
(๓)

ความเสี่ยง
เจาหนาที่ ผูร ับผิดชอบงานการเงิน
จัดทําเอกสารฎีกาไมครบถวน
สมบูรณเปนปจจุบัน

ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

แบบ ปย.๓

กรปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ใหผูอํานวยการ
กองคลังไดเครงครัด กําชับดูแล
การบันทึกบัญชีใหเรียบรอย
ถูกตองเปนปจจุบัน

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตง ตั้ง เจา หน าที่ ภายในกองคลั งให
เป น ป จ จุ บั น ผู อํ า นวยการกองคลั ง
ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาที่
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ผูบริหารทองถิ่นทราบ

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

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตง ตั้ง เจา หน าที่ ภายในกองคลั งให
เป น ป จ จุ บั น ผู อํ า นวยการกองคลั ง
ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาที่
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ผูบริหารทองถิ่นทราบ

(ตอ) แบบ ปย.๓
วัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

๓. กิจกรรม
-งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานพัสดุ ทุก
ขั้นตอนถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม
ระเบียบของทางพัสดุอยางเครงครัด

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
ความเสี่ยง
ทรัพยสินของทางราชการมีจํานวน
มาก ซึ่งมีทั้งสามารถใชงานได และ
ไมสามารถใชงานได และบางสวน
ไดมีการบริการประชาชนโดยการ
ยืมในงานสาธารณะ จึงขาดการ
ตรวจสอบจากเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน
(๓)
ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

กรปรับปรุง
(๔)
สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ประชุมหารือกับ
สวนราชการใน อบต. ให
ผูอํานวยการกองคลังอยาง
เครงครัด ดูแลงานพัสดุให
เรียบรอย ถูกตองเปนปจจุบัน

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
ผูอํานวยการกองคลัง

(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
แตงตั้งเจาหนาที่ภายในกองคลังให
เปนปจจุบัน ผูอํานวยการกองคลัง
ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาที่
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ผูบริหารทองถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ................................................. ผูรายงาน
(นายพิสิษฐ สรอยวิทยา)
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

ชื่อหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
วัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

1.กิจกรรม
กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจสอบการ
กอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
พื้นฐาน
วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดใหเจาหนาที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสํารวจ/ตรวจสอบ
งานการกอสราง ซอมแซมดาน
โครงสรางพื้นฐาน

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
ความเสี่ยง
การออกแบบก อ สร า งขาดความ
รอบคอบในการสํารวจ ตรวจสอบ
ร ว มกั น ระหว า ง อบต.หนองหาน
กั บ ประชาชนทํ า ให ก ารก อ สร า งมี
ปญหา สงผลกระทบตอพื้นทํากิน
ของประชาชน

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน
(๓)
1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

แบบ ปย.๓

กรปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายใน
กองชางชัดเจนและมีการกํากับ
ดูแลอยางเครงครัดมีมาตรการ
ดําเนินการตามวินัยอยาง
เครงครัด มีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะจาก
ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ได
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดไว

(๕)
30 กันยายน 2558
นายกุลชาติ คามวรรณ
ผูอํานวยการกองชาง

(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
กําหนดใหเจาหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามระเบียบของทางราชการที่
ถูกตองตองออกสํารวจ/ตรวจงาน
การกอสรางพื้นที่จริงระหวางผูนาํ
ชุมชน ภาคประชาชนไดรวมกัน
ตรวจสอบใหละเอียดกอนสงงานทุก
ครั้ง เพื่อใหแบบไดมาตรฐานเกิด
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม

(ลงชื่อ) ................................................. ผูรายงาน
(นายกุลชาติ คามวรรณ)
ตําแหนง ผูอ ํานวยการกองชาง
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

ชื่อหนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
(๑)
(๒)
๑. กิจกรรม
ความเสี่ยง
-การเตรียมความพรอมดานการศึกษา เจาหนาที่ผูปฏิบัติหนาที่ขาดการ
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน
วางแผนการเรียน การสอน และ
วัตถุประสงค
เด็กแตละคนมีพื้นฐานครบครัวที่
เพื่อสงเสริม พัฒนาการสําหรับเด็ก
ตางกัน จึงตองระมัดระวังในการ
กอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดูแลและการสอน
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.
หนองหาน

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน
(๓)
ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

แบบ ปย.๓

กรปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
แตงตั้งคณะกรรมการ และ
ประเมินผลการเรียน การสอน
การเตรียมความพรอมและตอง
ทําแผนการสอนเสริมสราง
พัฒนาการเด็กใหตรวจดูความ
พรอม

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางสาวสิริกร แกวเจริญ
ปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษาฯ

(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
สวนการศึกษาฯ ใหเปนปจจุบัน และ
ติด ตาม ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาที่
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ผูบริหารทองถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ................................................. ผูรายงาน
(นางสาวสิริกร แกวเจริญ)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

วัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

๑. กิจกรรม
-การปองกันและชวยเหลือประชาชน
จากโรคติดตอ
วัตถุประสงค
เพื่อปองกัน และควบคุมการเกิด
โรคติดตอในชุมชน เชน โรคไขหวัดอี
โบรา โรคไขหวัดนก โรคไขเลือดออก

2. กิจกรรม
-การลดปญหามลพิษในพื้นที่
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับผลกระทบปญหามลพิษใน
พื้นที่ การกําจัดขยะมูลฝอย การ
บํารุงรักษาปาไม ทรัพยากรธรรมชาติ
ในแตละหมูบาน

ชื่อหนวยงาน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
ความเสี่ยง
การแพรระบาดของโรคติดตอ
ภายในชุมชน

ความเสี่ยง
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับผลกระทบปญหามลพิษใน
พื้นที่ การกําจัดขยะมูลฝอย การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน
(๓)
ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

แบบ ปย.๓

กรปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
1.การใหความรู ความเขาใจแก
ประชาชนวิธีการปองกันและ
การควบคุมโรคติดตอในชุมชน
2.ประสานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล
เพื่อเตรียมความพรอมการ
ปองกันโรคติดตอ การจัด
โครงการฯ ระหวางสํานักงาน
กองทุนประกันหลักสุขภาพฯ
รวมกับ อบต.หนองหาน
1.การแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ รณรงค
ผลกระทบที่เกิดจากปญหา
มลพิษในพื้นที่
2.ประชาสัมพันธ รณรงคขอ
ความรวมมือระหวางทองถิ่น
ผูนําชุมชนภาคประชาชนไดมี
มาตรการและแผนดําเนินงานที่
ชัดเจน

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางจิตติญา ไทลําภู
หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ

(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
ส ว นสาธารณสุ ข ฯ ให เ ป น ป จ จุ บั น
แ ล ะ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาที่อยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นทราบ

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางจิตติญา ไทลําภู
หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
ส ว นสาธารณสุ ข ฯ ให เ ป น ป จ จุ บั น
แ ล ะ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาที่อยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ................................................. ผูรายงาน
(นางจิตติญา ไทลําภู)
ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

วัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

๑. กิจกรรม
-การฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนาสนับสนุนใหกบั
กลุมอาชีพในตําบลหนองหาน ไดมี
รายไดภายในกลุม มีผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐาน สามารถสงไปจําหนายให
ตลาดไดอยางยั่งยืน
2. กิจกรรม
-กิจกรรมการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูดอยโอกาส
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ไดรับสวัสดิการเพื่อชวยเหลือตนเองได

ชื่อหนวยงาน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
ความเสี่ยง
กลุมอาชีพขาดฝมือ ทักษะ ความรู
ความเขาใจในการผลิตสินคา การ
บริหารจัดการในกลุมที่ไมมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
การดําเนินงานในกลุม

ความเสี่ยง
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ขาดความรู ความเขาใจในการรับ
สิทธิสวัสดิการ เกิดความเขาใจผิด
วาตนเองสามารถรับสวัสดิการได
ซ้ําซอน

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน
(๓)
ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

แบบ ปย.๓

กรปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
1.แตงตั้งคําสั่งแบงงานและ
มอบหมายงานที่ชัดเจน และมี
การดูแลอยางเครงครัด
2.มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เพื่อสงเสริมทักษะ ความรู และ
สรางสรรคในกลุมมากขึ้น
3.กําหนดแนวทางแผนงาน
ระหวาง อบต. กับกลุม อาชีพให
ชัดเจน มีการประชุมติดตาม
และประเมินผลรวมกัน
1.ประชาสัมพันธใหกับผูนํา
ชุมชนและประชาชนเกิดความรู
ความเขาใจในการรับสวัสดิการ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส
2.ประชาสัมพันธ รณรงคขอ
ความรวมมือระหวางทองถิ่น
ผูนําชุมชนภาคประชาชนไดมี
มาตรการและแผนดําเนินงานที่
ชัดเจน

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางสาววิญาภรณ โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
สวนสวัสดิการสังคม ใหเปนปจจุบัน
แ ล ะ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาที่อยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นทราบ

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางสาววิญาภรณ โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
สวนสวัสดิการสังคม ใหเปนปจจุบัน
แ ล ะ ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาที่อยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ................................................. ผูร ายงาน
(นางสาววิญาภรณ โพธิราชา)
ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

แบบ ปย.๓

ชื่อหนวยงาน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สําหรับงวดตัง้ แตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕8
วัตถุประสงคของการควบคุม
(๑)

๑. กิจกรรม
-การสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง
และปลอดสารพิษ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนาสนับสนุนใหกบั
กลุมเกษตรกรในตําบลหนองหาน ลด
รายจาย เพิม่ รายไดอยูอยางพอเพียง
2. กิจกรรม
-การลดปญหาภาวะโลกรอนในพืน้ ที่
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนาสนับสนุน
ประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอนใน
พื้นที่

จุดออนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู
(๒)
ความเสี่ยง
1.เกษตรกรขาดความรู ความเขาใจ
ในการทําเกษตรแบบพอเพียง
2.เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทํา
เกษตรแบบเดิม

ความเสี่ยง
1.ประชาชนขาดความรู ความ
เขาใจถึงผลกระทบของปญหาภาวะ
โลกรอนในพื้นที่
2.ประชาชนไมเห็นความสําคัญตอ
ปญหาที่เกิดขึน้

งวด/เวลาที่พบ
จุดออน
(๓)
ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

ตุลาคม ๕7 กันยายน ๕8

กรปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(๔)
1.มีการฝกอบรม มีศูนยสงเสริม
เพื่อใหเกิดความรู ทักษะในการ
ทําเกษตรแบบพอเพียง
2.มีการแตงตั้งเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานลงพื้นที่ เพื่อใหการ
สงเสริมแกเกษตรกร

(๕)
๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด
รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร

(๖)
ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
ส ว นส ง เสริ ม การเกษตร ให เ ป น
ปจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาที่อยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นทราบ

1.มีการฝกอบรม เพื่อใหเกิด
ความรู ความเขาใจถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2.มีการแตงตั้งเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อใหการ
สงเสริมกิจกรรมที่ชวยแกปญหา
ภาวะโลกรอน

๓๐ กันยายน ๒๕๕8
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด
รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร

ปรับปรุงใชแบบสอบทาน
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
ส ว นส ง เสริ ม การเกษตร ให เ ป น
ปจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาที่อยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานผูบริหารทองถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ................................................. ผูรายงาน
(นางวนิดา ปะพะวะ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕8

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปอ.๑

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไดประเมินผลการควบคุม
ภายในสําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕8 ดวยวิธีการที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ มติรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร
จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน สําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕8 เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวมีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก
อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดออนที่มีนัยสําคัญ ดังนี้
๑. เจาหนาที่อาจบกพรองหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางการควบคุมที่ได
กําหนดไวซึ่งเปนสวนที่องคกรจะตองกําชับและควบคุมใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัด
๒. บางกิจกรรมภายในองคกร ยังมีการควบคุมที่ไมครอบคลุมทุกความเสี่ยง ไมเพียงพอและ
ทั่วถึงอาจกําหนดการควบคุมในทุกจุดที่สําคัญเพื่อใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

(ลงชื่อ)
( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
วันที่ 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.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ (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.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ (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 ซอมแซมดานโครงสรางพื้นฐาน
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 1 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
งานสํารวจ/ตรวจสอบการกอสราง ซอมแซมดานโครงสรางพื้นฐาน 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 การลดปญหามลพิษในพื้นที่ พบวามี 2 กิจกรรม ตองจัดการบริหารความ
เสี่ยง
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
งานการบริการสาธารณสุข การปองกันและชวยเหลือประชาชนจากโรคติดตอ (2) กิจกรรมงานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การลดปญหามลพิษในพื้นที่ ตองดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง

6. สวนสวัสดิการสังคม จากการวิเคราะห จํานวน 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรมงานการฟนฟูกลุม
อาชีพในพื้นที่ (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส พบวามี 2 กิจกรรม ตอง
จัดการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
งานการฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ (2) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ตอง
ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง
7. สวนสงเสริมการเกษตร จากการวิเคราะห จํานวน 1 กิจกรรม คือ (2) กิจกรรมงานการสงเสริม
การเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ (2) กิจกรรมลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่ พบวามี 2
กิจกรรม ตองจัดการบริหารความเสี่ยง
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.3 มี 2 กิจกรรม คือ (1) กิจกรรม
งานการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดสารพิษ (2) กิจกรรมลดปญหาภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่
ตองดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุง

(ลงชื่อ)

ผูรายงาน

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2558

องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
องคประกอบการควบคุมภายใน
(1)
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
คณะผู บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของหน ว ยงาน มี ทั ศ นคติ ที่ ดี มี
ความสนใจ และใหค วามรวมมือต อการควบคุม ภายในมี การ
ประสานงานกันระหวางสวนยอย ผูบริหารใหความสําคัญใน
ความซื่ อสั ต ย มีศี ล ธรรม ยอมรับ ในความสามารถของเพื่ อ น
รวมงาน การใชสื่อสารสนเทศและการสื่อสารเขามามีสวนรวม
ในการเก็บขอมู ลรวมถึงเผยแพร ประชาสัมพั นธ รูปแบบและ
วิ สั ย ทั ศ น ข องคณะผู บ ริ ห ารเหมาะสมต อ การบริ ห าร และ
พัฒนาการควบคุ มภายในใหมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิท ธิผ ล
บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
คณะผูบริหารสงเสริมดานขวัญ กําลังใจใหผลประโยชนตอบ
แทนจากการปฏิบัติหนาที่ทเี่ กิดประสิทธิภาพตอองคกรโดยรวม
2. การประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงคขององคกรมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
ที่ได รับมอบหมาย ทํา ใหง านสําเร็จลุ ลว งตามแผนงาน และ
งบประมาณที่ ว างไว ร วมถึ ง การใช ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด คณะผูบริหารไดกําหนดความเสี่ยงที่อาจทําให
เกิดความผิดพลาดทั้งปจจัยจากภายใน และภายนอกทําใหสวน
งานยอยไมบรรลุวัตถุประสงค นอกจากนี้ยังมีการบริหารความ
เสี่ยงที่ไดกําหนดรวมถึงกลไกที่จะสามารถจัดการกับความเสี่ยง
เหลานั้นได

แบบ ปอ.2

ผลการประเมิน / ขอสรุป
(2)

ผลการประเมิน
สภาพแวดล อ มการควบคุ ม ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
หนองหาน โดยภาพรวมมี ค วามเหมาะสมทํ า ให ก ารควบคุ ม
ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากรไมเพียงพอ กับ
ภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ให ก ารมอบหมายอํ า นาจหน า ที่ ไ ม
เหมาะสมกับความรู ความสามารถของบุคลากร

ผลการประเมิน
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน มีการประเมินความเสี่ยง
ตามเอกสารคําแนะนํา : การนํามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช
ในเชิงปฏิบัติและใชแบบประเมิน องคประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

3. กิจกรรมควบคุม
ผลการประเมิน
มีการกําหนดนโยบายและมาตรการในการปฏิบัติที่จะสามารถ ในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน มีกิจกรรม
สรางกิจกรรม และรูปแบบของการควบคุมทําใหเกิดผลสําเร็จ การควบคุม ที่ ค อนข างเหมาะสมเพีย งพอ มี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะทําใหผูบริหารเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิด ประสิทธิผลพอสมควร กิจกรรมการควบคุมอาจระบุไมครบทุก
ความเสี่ยง และจุดสําคัญทําใหกิจกรรมการควบคุมไมครอบคลุม
ทุกความเสี่ยงและจุดสําคัญทั้งหมด

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
ผลการประเมิน
องค ก รได นํ า ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช ใ นการ ขอมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม
ปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมขอมูลการบั นทึกระบบบัญชี การ
รายงานทางการเงิน รวมถึงการดําเนินงานอื่น และไดมีการนํา
สื่อสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการควบคุม และดําเนิน
กิจกรรมขององคกร ทําใหผูรั บขอ มูลสารสนเทศไดรับ ขอมู ล
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความมั่นใจในการ
ติ ด ต อ สื่ อ สารภายในองค ก ร ทํ า ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
เปาหมาย
5. การติดตามประเมินผล
มีก ารติ ดตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน การประเมิ น
คุณ ภาพในการปฏิ บั ติ ห นา ที่ ข ององค ก ร โดยกํ า หนดวิ ธี ก าร
ปฏิบัติ และติดตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดย
ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผูบริหารในการ
ติดตาม ในกรณีที่ พบจุ ดออ นหรื อขอ บกพรองจะต องกํ าหนด
แนวทางในการปฏิบัติที่สามารถแกไขขอบกพรองนั้นไดในทันที

ผลการประเมิน
การประเมิ น ผลการติ ด ตามการควบคุ ม ภายในขององค ก าร
บริหารสวนตําบลหนองหาน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกําหนดในเอกสารแนะนํา การ
จัดทํารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ การ
ติดตามประเมินผลอยูในเกณฑคอนขางดี

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
1.กิจกรรม
กิจกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.
เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมใน
การแกไขปญหาของทองถิ่นตนเอง
2.กิจกรรม
กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพ
ติดในแตละหมูบา น

ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(2)

แบบ ปอ. 3

หมายเหตุ

(3)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
1 ต.ค.57 - ควรใหประชาชนมีสวนรวมกัน 30 กันยายน 2558
ประชาชนบางกลุมในชุมชนมี 30 ก.ย.58 แกไขปญหาของทองถิ่นตนเอง นางวนิดา ปะพะวะ
ความเห็นที่ไมตรงกัน และขาด
และใหประชาชนจัดลําดับความ หัวหนาสํานักปลัด
ความรู ความเขาใจในการ
เดือดรอนของแตละปญหาเอง
แกไขปญหาและงบประมาณที่
โดยใชระบอบประชาธิปไตย
ดําเนินการในแตละหมูบาน

(6)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจ า หน า ที่ ได ติ ด ตามและประเมิ น
การกํ าหนดแผนดํา เนิ น งานร วมกั บ
ผูนําชุมชนประชาชนรวมมือกันเพื่อ
แกไขปญหาของทองถิ่น

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

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
แตงตั้งคณะกรรมการทํางานรวมกับ
เจาหนาที่ไดติดตามและประเมิน การ
กําหนดแผนดําเนิ นงานรวมกับผูนํ า
ชุ ม ชนประชาชนได ร ว มมื อ กั น เฝ า
ระวังแกไขปญหายาเสพติด

1 ต.ค.57 - 1.ควรขอความรวมมือระหวาง 30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 อบต. ผูนําชุมชนภาคประชาชน นางวนิดา ปะพะวะ
ไดมีมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน มี หัวหนาสํานักปลัด
แผนดําเนินเกี่ยวกับยาเสพติด
2.มี ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณให
เพี ย งพอเพื่ อ จั ด ทํ า โครงการ
เกี่ยวกับยาเสพติด

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
3.กิจกรรม
กิจกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไขปญหาดาน
สาธารณภัย

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(2)

ความเสี่ยง
ปญหาดานสาธารณภัยอาจ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม
สามารถคาดการณไวกอนได

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(3)
(4)
(5)
1 ต.ค.57 - ควรประชาสั ม พั น ธ ร ณรงค ข อ 30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 ความรวมมือระหวางอบต. ผูนํา นางวนิดา ปะพะวะ
ชุ ม ช น ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ไ ด มี หัวหนาสํานักปลัด
มาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มี
แผนดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การ
ปองกันสาธารณภัย

(ลงชื่อ)

หมายเหตุ

(6)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
แต งตั้ ง คณะกรรมการทํ า งานร ว มกั บ
เจาหนาที่ไดติดตามและประเมิน การ
กํ า หนดแผนดํ า เนิ น งานร ว มกั บ ผู นํ า
ชุมชนประชาชนไดรวมมือกันเฝาระวัง
ภัยธรรมชาติ

(นางวนิดา ปะพะวะ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันที่ 30 กันยายน 2558

ผูรายงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
1.กิจกรรม
กิจกรรมงานบัญชี
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ-จาย
ถูกตองครบถวน รายงานเปนปจจุบัน
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณ
ของผูบริหารทองถิ่นใหทราบสถานะ
ทางการคลัง
2.กิจกรรม
กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมตั ิเบิก
จายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดทําเอกสารฎีกามีความ
ถูกตองและสมบูรณ

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

แบบ ปอ. 3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)
(4)
(5)
1 ต.ค.57 - ส ง เสริ ม ให กํ า ลั ง ใจเจ า หน า ที่ 30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ให ผู อํ า นวยการ นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
กองคลังไดเครงครัด กําชับดูแล รองปลัด อบต.หนองหาน
การบั น ทึ ก บั ญ ชี ใ ห เ รี ย บร อ ย
รักษาการ
ถูกตองเปนปจจุบัน
ผูอํานวยการกองคลัง

(6)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
กองคลังใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการ
กองคลังติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาที่อยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

ความเสี่ยง
เจาหนาที่ ที่รับผิดชอบงาน
การเงินจัดทําเอกสารฎีกาไม
ครบถวนสมบูรณเปนปจจุบัน

1 ต.ค.57 - 1.ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง แบ ง งาน 30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 ชั ด เจนและมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ล นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
อยางเครงครัด
รองปลัด อบต.หนองหาน
2.มี ม าตรการดํ า เนิ น การตาม
รักษาการ
วิ นั ย อย า งเคร ง ครั ด สํ า หรั บ ผูอํานวยการกองคลัง
ผู ป ฏิ บั ติ ง านไม เ ป น ไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
3.สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานใหผูอํานวยการกอง
คลังกํากับดูแลอยางเครงครัด

ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
กองคลังใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการ
กองคลังติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับดูแล
เจาหนาที่อยางใกลชิด หากมีปญหา
ใหรายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

ความเสี่ยง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน
การเงิน ไมสามารถจัดทําการ
บันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน

แบบ ปอ. 3 (ตอ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
3.กิจกรรม
กิจกรรมงานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานพัสดุทุกขั้นตอน
ถูกตองครบถวนเปนไปตามระเบียบของ
พัสดุอยางเครงครัด

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(2)

ความเสี่ยง
ทรัพยสินของทางราชการมี
จํานวนมาก ซึ่งมีทั้งสามารถ
ใชไดและไมสามรถใชไดและ
ทรัพยสินของทางราชการ
บางสวนไดมีการบริการ
ประชาชนโดยการยืมในงาน
สาธารณะ จึงขาดการ
ตรวจสอบจากเจาหนาที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(3)
(4)
(5)
1 ต.ค.57 - 1.ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง แบ ง งาน 30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 ชั ด เจนและมี ก ารกํ า กั บ ดู แ ล นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
อยางเครงครัด
รองปลัด อบต.หนองหาน
2.มี ม าตรการดํ า เนิ น การตาม
รักษาการ
วิ นั ย อย า งเคร ง ครั ด สํ า หรั บ ผูอํานวยการกองคลัง
ผู ป ฏิ บั ติ ง านไม เ ป น ไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
3.สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานใหผูอํานวยการกอง
คลังกํากับดูแลอยางเครงครัด

(ลงชื่อ)

หมายเหตุ

(6)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ภายในกอง
คลังให เปนป จจุบัน ผูอํา นวยการกอง
คลั ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลกา ร
ปฏิบั ติงานอยา งเครงครัด กํ ากับ ดูแ ล
เจาหนาที่อยางใกลชิด หากมีปญหาให
รายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

ผูรายงาน

(นายพิสิษฐ สรอยวิทยา)
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
1.กิจกรรม
กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจสอบการ
กอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
พื้นฐาน
วัตถุประสงค
เพื่อกําหนดใหเจาหนาที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสํารวจ/ตรวจสอบงาน
การกอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
พื้นฐาน

ชื่อหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

(3)
(4)
ความเสี่ยง
1 ต.ค.57 - มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายใน
การออกแบบก อ สร า งขาด 30 ก.ย.58 กองชางชัดเจนและมีการกํากับ
ความรอบคอบในการสํ า รวจ
ดูแลอยางเครงครัดมีมาตรการ
ตรวจสอบร ว มกั น ระหว า ง
ดําเนินการตามวินัยอยาง
อบต.หนองหาน กับประชาชน
เครงครัด มีการติดตาม
ทํ า ให ก ารก อ สร า งมี ป ญ หา
ประเมินผลเปนระยะจาก
สงผลกระทบตอพื้นทํากินของ
ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ได
ประชาชน
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดไว

(ลงชื่อ)

แบบ ปอ. 3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(5)
30 กันยายน 2558
นายกุลชาติ คามวรรณ
ผูอํานวยการกองชาง

(6)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
กํ า หนดให เ จ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การให
เปนไปตามระเบียบของทางราชการที่
ถู ก ต อ งต อ งออกสํ า รวจ/ตรวจงาน
การก อ สร า งพื้ น ที่ จ ริ ง ระหว า งผู นํ า
ชุ ม ชน ภาคประชาชนได ร ว มกั น
ตรวจสอบใหละเอียดกอนสงงานทุก
ครั้ ง เพื่ อ ให แ บบได ม าตรฐานเกิ ด
ประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม

(นายกุลชาติ คามวรรณ)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันที่ 30 กันยายน 2558

ผูรายงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
1.กิจกรรม
กิจกรรมงานดานการศึกษา การเตรียม
ความพรอมการศึกษาสําหรับเด็กกอน
วัยเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนาการสําหรับเด็กกอน
วัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองหาน

ชื่อหนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

(2)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(3)
(4)
(5)
ความเสี่ยง
1 ต.ค.57 - แต งตั้ งคณะกรรมการติ ด ตาม 30 กันยายน 2558
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ขาดการ 30 ก.ย.58 และประเมิ น ผลการเรี ย นการ นางสาวสิริกร แกวเจริญ
วางแผนการเรียน การสอน
สอน การเตรี ย มความพร อ ม ปลัด อบต.หนองหาน
และเด็กแตละคนมีพื้นฐาน
แ ล ะ ต อ ง ทํ า แ ผ น ก า ร ส อ น
รักษาการ
ครอบครัวที่ตางกัน จึงตอง
เสริ ม สร า งพั ฒ นาการเด็ ก ให หัวหนาสวนการศึกษาฯ
ระมัดระวังในการดูแลและการ
ตรวจดูความพรอม
สอน

(ลงชื่อ)

แบบ ปอ. 3

หมายเหตุ

(6)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
ส ว นการศึ ก ษาฯ ให เ ป น ป จ จุ บั น
หัวหนาสวนการศึกษาฯติดตามและ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอย า ง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาที่อยาง
ใกล ชิ ด หากมี ป ญ หาให ร ายงานให
ผูบริหารทองถิ่นทราบ

ผูรายงาน

(นางสาวสิริกร แกวเจริญ)
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
1.กิจกรรม
กิจกรรมงานการปองกันและชวยเหลือ
ประชาชนจากภัยโรคติดตอ
วัตถุประสงค
เพื่อปองกัน ควบคุมการเกิดโรคติดตอ
ในชุมชน เชน โรคไขหวัดอีโบลา โรค
ไขเลือดออก โรคไขหวัดนก
2.กิจกรรม
กิจกรรมลดปญหามลพิษในพื้นที่
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับผลกระทบปญหามลพิษในพื้นที่
การกําจัดขยะมูลฝอย การบํารุงรักษา
ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติในแตละ
หมูบาน

ชื่อหนวยงาน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(2)

ความเสี่ยง
การแพรระบาดของโรคติดตอ
ในหมูบาน

ความเสี่ยง
ประชาชนขาดความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบ
ปญหามลพิษในพื้นที่ การ
กําจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(3)
(4)
(5)
1 ต.ค.57 - 1.การใหความรู ความเขาใจแก 30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 ประชาชนวิ ธี ก ารป อ งกั น และ
นางจิตติญา ไทลําภู
การควบคุมโรคติดตอในชุมชน หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ
2.ประสานงานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อ
เตรียมความพรอมการปองกัน
โรคติดตอ การจัดโครงการ
ระหวาง สปสช. สาธารณสุข
และ อบต.หนองหาน
1 ต.ค.57 - 1.การแตงตัง้ คณะกรรมการ
30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 ดําเนินงานเกี่ยวกับการ
นางจิตติญา ไทลําภู
ประชาสัมพันธ รณรงค
หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ
ผลกระทบที่เกิดจากปญหา
มลพิษในพื้นที่
2.ประชาสัมพันธ และรณรงค
ขอความรวมมือของผูนําชุมชน
และมี แ ผนดํ า เนิ น งานกา ร
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน

แบบ ปอ. 3

หมายเหตุ

(6)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
สว นสาธารณสุข าฯ ให เป น ปจ จุ บั น
หั ว หน า ส ว นสาธารณสุ ข ฯ ติ ด ตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาที่อยาง
ใกล ชิ ด หากมี ป ญ หาให ร ายงานให
ผูบริหารทองถิ่นทราบ
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
สว นสาธารณสุข าฯ ให เป น ปจ จุ บั น
หั ว หน า ส ว นสาธารณสุ ข ฯ ติ ด ตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาที่อยาง
ใกล ชิ ด หากมี ป ญ หาให ร ายงานให
ผูบริหารทองถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

ผูรายงาน

(นางจิตติญา ไทลําภู)
ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
1.กิจกรรม
กิจกรรมฟนฟูกลุมอาชีพในพื้นที่ตําบล
หนองหาน
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับกลุม
อาชีพในตําบลหนองหาน ไดมรี ายไดใน
กลุม มีผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน สามารถ
สงไปจําหนายใหตลาดไดอยางยั่งยืน
2.กิจกรรม
กิจกรรมการบริการเบี้ยสูงอายุ ผูพ ิการ
และผูด อยโอกาส
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสไดรับ
สวัสดิการเพื่อสามารถชวยเหลือตนเองได

ชื่อหนวยงาน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(2)

(3)
1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

ความเสี่ยง
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาสขาดความรู ความ
เขาใจในการรับสวัสดิการ เกิด
ความเขาใจผิดวาตนเอง
สามารถรับสวัสดิการได
ซ้ําซอน

1 ต.ค.57 30 ก.ย.58

ความเสีย่ ง
กลุมอาชีพขาดฝมือ ทักษะ
ความรู ความเขาใจในการผลิต
สินคา การบริหารจัดการใน
กลุมที่ไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานในกลุม

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูร ับผิดชอบ

(4)
(5)
1.ออกคําสั่งแตงตั้งแบงงานอยาง 30 กันยายน 2558
ชัดเจน และมีการกํากับดูแลอยาง น.ส.วิญาภรณ โพธิราชา
เครงครัด
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ
2.มี ก ารฝ ก อบรม ศึ ก ษาดู ง าน
เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม รู ทั ก ษ ะ
สรางสรรคในกลุมมากขึ้น
3.กํ าหน ดแ นวทางแผน งา น
ระหว าง อบต. กับ กลุ มอาชี พให
ชั ด เ จ น แ ล ะ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผล
1.การให ความรู ความเข าใจแก 30 กันยายน 2558
ป ร ะ ช า ช น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร รั บ น.ส.วิญาภรณ โพธิราชา
สวัสดิ การผู สูงอายุ ผู พิการ และ หัวหนาสวนสวัสดิการฯ
ผูดอยโอกาส
2.ประชาสัมพันธ และรณรงคขอ
ความรวมมือของผูนําชุมชนและมี
แผนดําเนิ นงานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน

แบบ ปอ. 3

หมายเหตุ

(6)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ภายใน
สวนสวัสดิการฯ ใหเปนปจจุบัน
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เครงครัด กํากับดูแลเจาหนาที่อยาง
ใกลชิด หากมีปญหาใหรายงานให
ผูบริหารทองถิ่นทราบ
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ภายใน
สวนสวัสดิการฯ ใหเปนปจจุบัน
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเครงครัด กํากับดูแลเจาหนาที่
อยางใกลชิด หากมีปญหาใหรายงาน
ใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

ผูรายงาน

(นางสาววิญาภรณ โพธิราชา)
ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันที่ 30 กันยายน 2558

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
1.กิจกรรม
-กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรแบบ
พอเพียงและปลอดสารพิษ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
กลุมเกษตรกรในตําบลหนองหาน ลด
รายจาย เพิม่ รายไดอยูอยางพอเพียง
2.กิจกรรม
-กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนใน
พื้นที่
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมี
ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปญหาภาวะโลกรอนในพื้นที่

ชื่อหนวยงาน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(3)
(4)
1 ต.ค.57 - 1.มีการฝกอบรม มีศูนยสงเสริม
30 ก.ย.58 เพื่อใหเกิดความรู ทักษะในการ
ทําเกษตรแบบพอเพียง
2 . มี ก า ร แ ต งตั้ ง เ จ า ห น า ที่
ผูปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อใหการ
สงเสริมแกเกษตรกร

(5)
30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด
รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริม
การเกษตร

ความเสี่ยง
1 ต.ค.57 - 1.มี ก ารฝ ก อบรม เพื่ อ ให เ กิ ด
1.เกษตรกรขาดความรู ความ 30 ก.ย.58 ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ ถึ ง
เขาใจถึงผลกระทบที่จะตามมา
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ของปญหาภาวะโลกรอนใน
อนาคต
พื้นที่
2 . มี ก า ร แ ต งตั้ ง เ จ า ห น า ที่
2.ประชาชนไมเห็น
ผูปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อใหการ
ความสําคัญตอปญหาที่จะ
สงเสริมกิจกรรมที่ชวยแกปญหา
เกิดขึ้น
ภาวะโลกรอน

30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด
รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริม
การเกษตร

(6)
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
ส ว นส ง เสริ ม การเกษตร ให เ ป น
ป จ จุ บั น หั ว ห น า ส ว น ส ง เ ส ริ ม
การเกษตร ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดู แ ลเจ า หน า ที่ อ ย า งใกล ชิ ด หากมี
ปญหาใหรายงานใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบ
ปรับปรุงใชแบบสอบถาม
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ภ ายใน
ส ว นส ง เสริ ม การเกษตร ให เ ป น
ป จ จุ บั น หั ว ห น า ส ว น ส ง เ ส ริ ม
การเกษตร ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดู แ ลเจ า หน า ที่ อ ย า งใกล ชิ ด หากมี
ปญหาใหรายงานใหผูบริหารทองถิ่น
ทราบ

(2)

ความเสี่ยง
1.เกษตรกรขาดความรู ความ
เขาใจในการทําเกษตรแบบ
พอเพียงและปลอดสารพิษ
2.เกษตรกรยังมีความเชื่อใน
การทําเกษตรแบบเดิม

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุงการควบคุม

แบบ ปอ. 3

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา ปะพะวะ)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
วันที่ 30 กันยายน 2558

ผูรายงาน

ชื่อหนวยงาน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(1)

1.กิจกรรม
กิจกรรมโครงการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.
เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการใหบริการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมใน
การแกไขปญหาของทองถิ่นตนเอง

(2)

ความเสี่ยง
ประชาชนบางกลุมในชุมชนมี
ความเห็นที่ไมตรงกัน และขาด
ความรู ความเขาใจในการแกไข
ปญหาและงบประมาณที่
ดําเนินการในแตละหมูบาน

2.กิจกรรม
กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันการแพรระบาดของยา
เสพติดในแตละหมูบาน

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

3.กิจกรรม
กิจกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
วัตถุประสงค
เพื่อปองกันและแกไขปญหาดาน
สาธารณภัย

ความเสี่ยง
ปญหาดานสาธารณภัยอาจเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติไมสามารถ
คาดการณไวกอนได

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

แบบติดตาม ปอ.3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(3)
(4)
งวดสิ้นสุด ควรใหประชาชนมีสวนรวมกัน
30 ก.ย.58 แกไขปญหาของทองถิ่นตนเอง
และใหประชาชนจัดลําดับ
ความเดือดรอนของแตละ
ปญหาเองโดยใชระบอบ
ประชาธิปไตย

(5)
30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

* (6)


(7)
แต ง ตั้ ง คณะกรรมการทํ า งาน
รวมกับเจาหนาที่ ไดติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร กํ า ห น ด แ ผ น
ดํ า เนิ น งานร ว มกั บ ผู นํ า ชุ ม ชน
ประชาชนร ว มมื อ กั น เพื่ อ แก ไ ข
ปญหาของทองถิ่น

งวดสิ้นสุด 1.ควรขอความรวมมือระหวาง
30 ก.ย.58 อบต. ผูนําชุมชนภาค
ประชาชนไดมีมาตรการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน มีแผนดําเนิน
เกี่ยวกับยาเสพติด
2.มีการจัดตั้งงบประมาณให
เพียงพอเพื่อจัดทําโครงการ
เกี่ยวกับยาเสพติด
งวดสิ้นสุด ควรประชาสัมพันธรณรงคขอ
30 ก.ย.58 ความรวมมือระหวาง อบต.
ผูนําชุมชนภาคประชาชนไดมี
มาตรการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
มีแผนดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ปองกันสาธารณภัย

30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด



แต ง ตั้ ง คณะกรรมการทํ า งาน
รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข ได
ติดตามและประเมิน การกําหนด
แผนดํ า เนิ น งานร ว มกั บ ผู นํ า
ชุมชนประชาชนไดรวมมือกันเฝา
ระวังแกไขปญหายาเสพติด

30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด



แต ง ตั้ ง คณะกรรมการทํ า งาน
รวมกับเจาหนาที่ไดติดตามและ
ป ร ะ เ มิ น ก า ร กํ า ห น ด แ ผ น
ดํ า เนิ น งานร ว มกั บ ผู นํ า ชุ ม ชน
ประชาชนไดรวมมือกันเฝาระวัง
ภัยธรรมชาติ

การปรับปรุง

แบบติดตาม ปอ.3
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(1)

4.กิจกรรม
งานสารบรรณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหงานสารบรรณเปนไปตาม
ระเบียบ และงายตอการคนหา
เอกสาร

(2)

ความเสี่ยง
ไมมสี ถานที่ หรือที่จัดเก็บเอกสาร
อยางเหมาะสมและเพียงพอ จึงทํา
ใหเอกสารมักสูญหาย และการ
จัดเก็บยังไมเปนรูปแบบเดียวกัน

5.กิจกรรม
กิจกรรมการปกปอง เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีความรัก ความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันทกันในประเทศ
ไทย

ความเสี่ยง
เนื่องจากสถานการณปจจุบันมีการ
แบงพรรค แบงพวก แบงฝายทาง
การเมือง เกิดการแตกแยกกัน
เกิดขึ้น

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(3)
(4)
งวดสิ้นสุด ควรจัดหาสถานที่ หรือที่เก็บ
30 ก.ย.58 เอกสารอยางเหมาะสม และ
เพียงพอ โดยจัดเก็บเอกสาร
ใหเปนหมวดหมู และรูปแบบ
เดียวกัน

(5)
30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด

* (6)


(7)
แตงตั้งเจาหนาที่ใหติดตามและ
ประเมิ น ผลคอยตรวจสอบการ
เก็ บ เอกสารให เ ป น หมวดหมู
และรูปแบบเดียวกัน และมีการ
ควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอแล ว บรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

งวดสิ้นสุด จัดกิจกรรมการปกปอง
30 ก.ย.58 เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย สรางความ
ปรองดองสมานฉันท เพื่อ
สรางความสามัคคีของคนใน
ชุมชน ใหมีความรักชาติ

30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด



แตงตั้งเจาหนาที่ใหติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
และมีการควบคุมที่เพียงพอแลว
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
ควบคุม

การปรับปรุง

(ชื่อ)

นางวนิดา ปะพะวะ
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
วันที่ 30 กันยายน 2558

ผูรายงาน

ชื่อหนวยงาน กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(1)

(2)

ความเสี่ยง
เจาหนาที่ ผูร ับผิดชอบงานการเงิน
จัดทําเอกสารฎีกาไมครบถวน
สมบูรณเปนปจจุบันและถูกตอง
ตามระเบียบฯ

1.กิจกรรม
งานบัญชี
วัตถุประสงค
เพือ่ ใหการบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ
รายจายถูกตองครบถวน รายงานเปน
ปจจุบัน เพื่อเปนขอมูลในการบริหาร
งบประมาณของผูบริหารทองถิ่นให
ทราบสถานะทางการคลัง
2.กิจกรรม
งานการตรวจสอบฎีกากอนอนุมตั เิ บิก
จายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดทําเอกสารฎีกามีความ
ถูกตองครบถวนสมบูรณ และถูกตอง
ตามระเบียบฯ

ความเสี่ยง
เจาหนาที่ ผูร ับผิดชอบงานการเงิน
และบัญชีไมสามารถจัดทําการ
บันทึกบัญชีไดเปนปจจุบัน

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

แบบติดตาม ปอ.3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(3)
(4)
งวดสิ้นสุด สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาที่
30 ก.ย.58 ผูป ฏิบัติงานใหผูอํานวยการ
กองคลังไดตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการบันทึกบัญชีให
เรียบรอย ถูกตองเปนปจจุบัน
อยางเครงครัด

(5)
30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง

* (6)


(7)
แตงตั้งเจาหนาที่ ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลั ง ติ ด ตามและประเมิ น การ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาที่อยางใกลชิด หาก
มี ป ญ หาให ร ายงานผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นทราบ

งวดสิ้นสุด 1.ออกคําสั่งแตงตั้งแบงงาน
30 ก.ย.58 ชัดเจนและมีการกํากับดูแล
อยางเครงครัด
2.มีมาตรการดําเนินการตาม
วินัยอยางเครงครัด สําหรับผู
ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ
3.สงเสริมใหกําลังเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน ผูอํานวยการกอง
คลัง กําชับดูแล อยาง
เครงครัด

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง



แตงตั้งเจาหนาที่ ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลั ง ติ ด ตามและประเมิ น การ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาที่อยางใกลชิด หาก
มี ป ญ หาให ร ายงานผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นทราบ

การปรับปรุง

แบบติดตาม ปอ.3
วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(1)

(2)

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

สถานะ
การดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(3)
(4)
(5)
งวดสิ้นสุด สงเสริมใหกําลังใจเจาหนาที่
30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 ผูป ฏิบัติงานประชุมหารือ กับ นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
สวนราชการภายใน อบต. โดย รองปลัด อบต.หนองหาน
ผูอํานวยการกองคลังกํากับ
รักษาการ
ดูแลงานพัสดุใหมีความถูกตอง ผูอํานวยการกองคลัง
และเปนปจจุบัน

* (6)


(7)
แตงตั้งเจาหนาที่ ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลั ง ติ ด ตามและประเมิ น การ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาที่อยางใกลชิด หาก
มี ป ญ หาให ร ายงานผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นทราบ

แตงตั้งเจาหนาที่ ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลั ง ติ ด ตามและประเมิ น การ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และมี ก าร
ควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอแล ว บรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แตงตั้งเจาหนาที่ ภายในกองคลัง
ใหเปนปจจุบัน ผูอํานวยการกอง
คลั ง ติ ด ตามและประเมิ น การ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ และมี ก าร
ควบคุ ม ที่ เ พี ย งพอแล ว บรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

3.กิจกรรม
งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานพัสดุทุกขั้นตอน
ถูกตองครบถวนเปนไปตามระเบียบ
ของพัสดุอยางเครงครัด

ความเสี่ยง
ทรัพยสินของทางราชการมีจํานวน
มาก ซึ่งมีทั้งสามารถใชงานไดและ
ใชงานไมได และทรัพยสินทาง
ราชการบางสวนไดมีการบริการ
ประชาชนโดยการยืมในงาน
สาธารณะการจึงขาดการตรวจสอบ
จากเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
พัสดุ

4.กิจกรรม
งานการเงิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารงานการเงินเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการ

ความเสี่ยง
การบริหารงบประมาณยังไมเปนไป
ตามระเบียบและการเบิกจายในแต
ละหมวดยังไมเปนไปตาม
งบประมาณที่ตั้งไว

งวดสิ้นสุด ควบคุมการบริหาร
30 ก.ย.58 งบประมาณใหเปนไปตาม
ระเบียบ และควบคุมการเบิก
จายเงินของแตละหมวดให
เปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง



5.กิจกรรม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
วัตถุประสงค
เพื่อใหการจัดเก็บรายไดมีการพัฒนา
ศักยภาพและรายไดทเี่ พิ่มขึ้นและมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง
เนื่องจากมีการเพิ่มจํานวนการ
ติดตั้งปาย และการกอสรางอาคาร
สถานที่เพิ่มขึ้นแตไมมีการแจงหรือ
ขออนุญาตจากเจาหนาที่

งวดสิ้นสุด ควบคุมและลงพื้นที่เพื่อ
30 ก.ย.58 ตรวจสอบการติดตั้งปาย และ
การกอสรางเพิม่ เติม

30 กันยายน 2558
นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
รองปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง



 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ

(ชื่อ)

ผูรายงาน

นายพิสิษฐ สรอยวิทยา
ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
ผูอํานวยการกองคลัง
วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อหนวยงาน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(1)

(2)

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

(3)
(4)
งวดสิ้นสุด แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
30 ก.ย.58 และประเมินผล และวางแผน
การควบคุมงานอยางเปน
ระบบ เปนไปตามระเบียบฯ
และถูกตองตามที่กฎหมาย
กําหนดไว

1.กิจกรรม
งานออกแบบกอสราง
วัตถุประสงค
เพื่อใหงานออกแบบ งานกอสราง
เปนไปตามระเบียบฯ และถูกตอง
ตามที่กฎหมายกําหนดไว

ความเสี่ยง
งานโครงการ กิจกรรมตางๆ ไม
เปนไปตามแผนทีไ่ ดกําหนดไว
เนื่องจากเกิดจากสภาพความเสีย่ ง
ของสิ่งแวดลอม

2.กิจกรรม
กิจกรรมงานสํารวจ/ตรวจสอบการ
กอสราง ซอมแซมดานโครงสราง
พื้นฐาน
วัตถุประสงค
เพือ่ กําหนดใหเจาหนาที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสํารวจ/ตรวจสอบ
งานการกอสราง ซอมแซมดาน
โครงสรางพื้นฐาน

ความเสี่ยง
งวดสิ้นสุด
การออกแบบก อ สร า งขาดความ 30 ก.ย.58
รอบคอบในการสํารวจ ตรวจสอบ
ร ว มกั น ระหว า ง อบต.หนองหาน
กับ ประชาชนทํ าใหก ารกอ สร างมี
ปญหา สงผลกระทบตอพื้นทํากิน
ของประชาชน

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ

การปรับปรุง

มีคําสั่งแตงตั้งแบงงานภายใน
กองชางชัดเจนและมีการ
กํากับดูแลอยางเครงครัดมี
มาตรการดําเนินการตามวินัย
อยางเครงครัด มีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะจาก
ผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ได
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนดไว

แบบติดตาม ปอ.3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(5)
30 กันยายน 2558
นายกุลชาติ คามวรรณ
ผอ.กองชาง

* (6)


(7)
มีการกําหนดแผนในการควบคุม
งานโครงการตางๆ มีการเขีย น
รายงานชางในแตละวันอยางเปน
ขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล อ มมี ก ารควบคุ ม ที่
เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุม

30 กันยายน 2558
นายกุลชาติ คามวรรณ
ผอ.กองชาง



มีการกําหนดใหเจาหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการที่
ถูกตองตองออกสํารวจ/ตรวจ
งานการกอสรางพื้นที่จริง
ระหวางผูนําชุมชน ภาค
ประชาชนไดรวมกันตรวจสอบให
ละเอียดกอนสงงานทุกครั้ง

(ชื่อ)

ผูรายงาน

นายกุลชาติ คามวรรณ
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อหนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(1)

(2)

1.กิจกรรม
งานการเตรียมความพรอมดาน
การศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนาการสําหรับเด็ก
กอนวัยเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.
หนองหาน
2.กิจกรรม
กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม ใหมีการทํากิจกรรม
รวมกัน และอนุรักษประเพณีดั้งเดิม
ใหคงสืบตอไป
3.กิจกรรม
กิจกรรมงานกีฬานันทนาการ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม ใหมีการทํากิจกรรม
รวมกัน เพื่อแกไขปญหายาเสพติด
สรางความสามัคคีภายในชุมชน

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

แบบติดตาม ปอ.3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(3)
(4)
ความเสี่ยง
งวดสิ้นสุด แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ขาดการ
30 ก.ย.58 และประเมินผลการเรียนการ
วางแผนการเรียน การสอนและเด็ก
สอน การเตรียมความพรอม
แตละคนมีพื้นฐานครอบครัวที่
และตองทําแผนการสอน
ตางกัน จึงตองระมัดระวังในการ
เสริมสรางพัฒนาการเด็กให
ดูแลและการสอน
ตรวจดูความพรอม

(5)
30 กันยายน 2558
นางสาวสิริกร แกวเจริญ
ปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษาฯ

* (6)


(7)
แตงตั้งเจาหนาที่ ภายในกองคลัง
ให เ ป น ป จ จุ บั น หั ว หน า ส ว น
การศึกษาฯ ติดตามและประเมิน
การปฏิ บั ติ ง านอย า งเคร ง ครั ด
กํากับดูแลเจาหนาที่อยางใกลชิด
หากมีปญหาใหรายงานผูบริหาร
ทองถิ่นทราบ

ความเสี่ยง
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ขาดการ
วางแผน ปฏิทินงานประเพณี
ทองถิ่น และขาดการประสานรวม
กิจกรรมกับชุมชน

งวดสิ้นสุด แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
30 ก.ย.58 และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ตามแผนงานปฏิทินที่
วางไว

30 กันยายน 2558
นางสาวสิริกร แกวเจริญ
ปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษาฯ



ความเสี่ยง
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่ขาดการ
ขาดการประสานรวมกิจกรรมกับ
ชุมชน

งวดสิ้นสุด แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
30 ก.ย.58 และประเมินผลการปฏิบัติ
หนาที่ตามแผนงานปฏิทินที่
วางไว

30 กันยายน 2558
นางสาวสิริกร แกวเจริญ
ปลัด อบต.หนองหาน
รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษาฯ



แตงตั้งเจาหนาที่ ภายในกองคลัง
ให เ ป น ป จ จุ บั น หั ว หน า ส ว น
การศึกษาฯ ติดตามและประเมิน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด มี
การควบคุมที่เพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม
แตงตั้งเจาหนาที่ ภายในกองคลัง
ให เ ป น ป จ จุ บั น หั ว หน า ส ว น
การศึกษาฯ ติดตามและประเมิน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด มี
การควบคุมที่เพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุม

การปรับปรุง

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ

(ชื่อ)

ผูรายงาน

นางสาวสิรกิ ร แกวเจริญ
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน รักษาการ
หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อหนวยงาน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(1)

(2)

2.กิจกรรม
กิจกรรมลดปญหามลพิษในพื้นที่
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับผลกระทบปญหา
มลพิษในพื้นที่ การกําจัดขยะมูลฝอย
การบํารุงรักษาปาไม
ทรัพยากรธรรมชาติในแตละหมูบา น

ความเสี่ยง
ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับผลกระทบปญหามลพิษใน
พื้นที่ การกําจัดขยะมูลฝอย การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละหมูบาน

1.กิจกรรม
ความเสี่ยง
กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การแพรระบาดของโรคติดตอใน
การปองกันและชวยเหลือประชาชน หมูบาน
จากภัยโรคติดตอ
วัตถุประสงค
เพื่อปองกัน ควบคุมการเกิด
โรคติดตอในชุมชน เชน โรคไขหวัดอี
โบลา โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

การปรับปรุง

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(3)
(4)
(5)
งวดสิ้นสุด 1.การใหความรู ความเขาใจ
30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 แกประชาชนวิธีการปองกัน
นางจิตติญา ไทลําภู
และการควบคุมโรคติดตอใน หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ
ชุมชน
2.ประสานงานกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลเพื่อ
เตรียมความพรอมการปองกัน
โรคติดตอ การจัดโครงการ
ระหวาง สปสช. ,สาธารณสุข
และอบต.หนองหาน
งวดสิ้นสุด 1.การแตงตั้งคณะกรรมการ
30 กันยายน 2558
30 ก.ย.58 ดําเนินงานเกี่ยวกับการ
นางจิตติญา ไทลําภู
ประชาสัมพันธ รณรงค
หัวหนาสวนสาธารณสุขฯ
ผลกระทบที่เกิดจากปญหา
มลพิษในพื้นที่
2.ประชาสัมพันธ และรณรงค
ขอความรวมมือของผูนํา
ชุมชนและมีแผนดําเนินงาน
การปฏิบัติงานทีช่ ัดเจน

แบบติดตาม ปอ.3

สถานะ
การดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

* (6)


(7)
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่
ภายในสวนสาธารณสุขฯ ใหเปน
ปจจุบัน หัวหนาสวนสาธารณสุข
ฯ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาที่อยางใกลชิด หาก
มี ป ญ หาให ร ายงานให ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นทราบ



ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่
ภายในสวนสาธารณสุขฯ ใหเปน
ปจจุบัน หัวหนาสวนสาธารณสุข
ฯ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาที่อยางใกลชิด หาก
มี ป ญ หาให ร ายงานให ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นทราบ

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ

(ชื่อ)

ผูรายงาน

นางจิตติญา ไทลําภู
ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อหนวยงาน สวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(1)

(2)

ความเสี่ยง
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูด อยโอกาส
ขาดความรู ความเขาใจในการรับ
สวัสดิการ เกิดความเขาใจผิดวา
ตนเองสามารถรับสวัสดิการได
ซ้ําซอน

1.กิจกรรม
งานการฟนฟูกลุมอาชีพ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
กลุมอาชีพในตําบลหนองหานไดมี
รายไดในกลุมมีผลิตภัณฑทไี่ ด
มาตรฐานสามารถสงไปจําหนายให
ตลาดไดอยางยั่งยืน
2.กิจกรรม
งานการบริการเบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูด อยโอกาส
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูด อยโอกาส
ไดรับสวัสดิการ เพื่อสามารถ
ชวยเหลือตนเองได

ความเสี่ยง
กลุมอาชีพขาดฝมือ ทักษะ ความรู
ความเขาใจในการผลิตสินคา การ
บริหารจัดการในกลุมที่ไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดําเนินงานภายในกลุม

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

แบบติดตาม ปอ.3

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(3)
(4)
งวดสิ้นสุด 1.มีการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
30 ก.ย.58 เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ
สรางสรรคในกลุมมากขึ้น
2.กําหนดแนวทาง แผนงาน
ระวาง อบต. กับกลุมอาชีพให
ชัดเจนและมีการประชุม
ติดตามประเมินผลรวมกัน

(5)
30 กันยายน 2558
น.ส.วิญาภรณ โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ

* (6)


งวดสิ้นสุด 1.ประชาสัมพันธใหกับผูนํา
30 ก.ย.58 ชุมชนและประชาชนเกิด
ความรู ความเขาใจในการรับ
สวัสดิการตางๆ
2.ประชาสัมพันธ และรณรงค
ขอความรวมมือของผูนํา
ชุมชนและมีแผนดําเนินงาน
การปฏิบัติงานที่ชดั เจน

30 กันยายน 2558
น.ส.วิญาภรณ โพธิราชา
หัวหนาสวนสวัสดิการฯ



(7)
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่
ภายในส วนสวัสดิ การฯ ใหเป น
ปจจุบัน หัวหนาสวนสวัสดิการฯ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาที่อยางใกลชิด หาก
มี ป ญ หาให ร ายงานให ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นทราบ
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่
ภายในส วนสวัสดิ การฯ ใหเป น
ปจจุบัน หัวหนาสวนสวัสดิการฯ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด กํากับ
ดูแลเจาหนาที่อยางใกลชิด หาก
มี ป ญ หาให ร ายงานให ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่นทราบ

การปรับปรุง

(ชื่อ)
ผูรายงาน
นางสาววิญาภรณ โพธิราชา
ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
วันที่ 30 กันยายน 2558

ชื่อหนวยงาน สวนสงเสริมการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร
สําหรับงวดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

วัตถุประสงคของการควบคุม

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู

(1)

(2)

ความเสี่ยง
1.เกษตรกรขาดความรู ความ
เขาใจถึงผลกระทบที่จะตามมาของ
ปญหาภาวะโลกรอนในพื้นที่
2.ประชาชนไมเห็นความสําคัญตอ
ปญหาที่จะเกิดขึน้

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

สถานะ
การดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ ขอคิดเห็น

(3)
(4)
1.กิจกรรม
ความเสี่ยง
งวดสิ้นสุด 1.มีการฝกอบรม มีศูนย
กิจกรรมสงเสริมการทําเกษตรแบบ 1.เกษตรกรขาดความรู ความ
30 ก.ย.58 สงเสริม เพื่อใหเกิดความรู
พอเพียงและปลอดสารพิษ
เขาใจในการทําเกษตรแบบ
ทักษะในการทําเกษตรแบบ
วัตถุประสงค
พอเพียงและปลอดสารพิษ
พอเพียงและปลอดสารพิษ
เพื่อสงเสริม พัฒนา สนับสนุนใหกับ 2.เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทํา
2.มีการแตงตั้งเจาหนาที่
กลุมเกษตรกรในตําบลหนองหาน ลด เกษตรแบบเดิม
ผูปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อใหการ
รายจาย เพิม่ รายไดอยูอยางพอเพียง
สงเสริมแกเกษตรกร

(5)
30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด
รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริม
การเกษตร

* (6)


2.กิจกรรม
-กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอน
ในพื้นที่
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนมี
ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของ
ปญหาภาวะโลกรอนในพื้นที่

30 กันยายน 2558
นางวนิดา ปะพะวะ
หัวหนาสํานักปลัด
รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริม
การเกษตร



(7)
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่
ภายในสว นส งเสริ ม การเกษตร
ให เ ป น ป จ จุ บั น หั ว หน า ส ว น
สงเสริมการเกษตร ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เคร งครั ด กํา กั บ ดูแ ลเจา หน า ที่
อย า งใกล ชิ ด หากมี ป ญ หาให
รายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
ออกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่
ภายในสว นส งเสริ ม การเกษตร
ให เ ป น ป จ จุ บั น หั ว หน า ส ว น
สงเสริมการเกษตร ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
เคร งครั ด กํา กั บ ดูแ ลเจา หน า ที่
อย า งใกล ชิ ด หากมี ป ญ หาให
รายงานใหผูบริหารทองถิ่นทราบ

 สถานะการดําเนินการ :
 = ดําเนินการแลวเสร็จตามกําหนด
 = ดําเนินการแลวเสร็จลาชากวากําหนด
 = ยังไมดําเนินการ
 = อยูระหวางดําเนินการ

งวด/เวลาที่
พบจุดออน

แบบติดตาม ปอ.3

การปรับปรุง

งวดสิ้นสุด ความรู ความเขาใจถึง
30 ก.ย.58 ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
2.มีการแตงตั้งเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อใหการ
สงเสริมกิจกรรมที่ชวย
แกปญหาภาวะโลกรอน

(ชื่อ)

ผูรายงาน

นางวนิดา ปะพะวะ
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร
วันที่ 30 กันยายน 2558

บันทึกขอความ
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ที่ ๗๕๕๐๑/188
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
เรื่อง การจัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2558
เรียน หัวหนาสวนราชการทุกสวน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๔๔ ไดกําหนดใหหนวยงานราชการสวนทองถิ่นในฐานะหนวยรับตรวจ จะตองจัดวางระบบการควบคุมภายในโดย
ใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปน แนวทางใหเสร็จ ภายในหนึ่งปนับ แตวัน ที่ร ะเบีย บนี้ใชบังคับและการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบขอ ๖ ที่ไดกําหนดไวรายงานผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ดังนั้น เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตาม
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
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัด

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

- ทราบ
( นางสาวสิริกร แกวเจริญ )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

- ทราบ
( นายพิสิษฐ สรอยวิทยา )
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

-2-

- ทราบ

- ทราบ

( นายพิสิษฐ สรอยวิทยา )
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รักษาการ ผูอํานวยการกองคลัง
- ทราบ

( นายกุลชาติ คามวรรณ )
ผูอํานวยการกองชาง

- ทราบ

( นางสาวสิริกร แกวเจริญ )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
รักษาการ หัวหนาสวนการศึกษาฯ
- ทราบ

( นางจิตติญา ไทยลําภู )
หัวหนาสวนสาธารณสุข

- ทราบ
( นางสาววิญาภรณ โพธิราชา )
หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม

( นางวนิดา ปะพะวะ )
หัวหนาสํานักปลัด
รักษาการ หัวหนาสวนการสงเสริมการเกษตร

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ที่ 260 / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
………………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิน แผน ดิ น ว าดว ยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่ งจะต องมี การติ ดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย 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 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคการควบคุม
ภายใน ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลหนองหานตอไป
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ที่ 261 / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
………………………………………
ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหาน จะดํ า เนิ น การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย 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
ที่ 262 / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
………………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จะดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิน แผน ดิ น ว าดว ยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่ งจะต องมี การติ ดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย 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
ที่ 263 / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองชาง
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
………………………………………
ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ไดดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิน แผน ดิ น ว าดว ยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่ งจะต องมี การติ ดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิน ผลการควบคุมภายในสว นโยธาองคการบริห ารสว นตําบลหนองหาน
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
ที่ 264 / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
………………………………………
ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหาน จะดํ า เนิ น การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย 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
ที่ 265 / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
………………………………………
ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหาน ได ดํ า เนิ น การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย 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
ที่ 266 / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสวัสดิการสังคม
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
………………………………………
ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหาน ได ดํ า เนิ น การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน ดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย ถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ดังตอไปนี้
๑. นางสาววิญาภรณ โพธิราชา หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปยะดา พลสิมมา เจาพนักงานธุรการ
กรรมการ
3. นางกชพรรณ ศรีสองเมือง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
กรรมการ/เลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติด ตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวน
สวัสดิการสังคม แลวจัดสงรายงานใหคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
ที่ 267 / 2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสวนสงเสริมการเกษตร
องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
………………………………………
ด ว ยองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองหาน ได ดํ า เนิ น การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายใน ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กําหนด ซึ่งจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขอ ๖
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในดําเนินการดวยความเรียบรอย 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
ที่ 249 / 2558
เรื่อง แบงงานและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน ประจําป 2558
*********************************
เพื่อความเรียบรอยและเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จึงได
แบงงาน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการใหเหมาะสม กับตัวบุคคลของแตละฝายใหมีความ
คลองตัว สามารถติดตอประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลดี บังเกิดประโยชนแกทางราชการ และเพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 จึงมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน ตามสวนราชการ ดังนี้
สํานักปลัด
1. นางสาวสิริกร แกวเจริญ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
(นักบริหารงาน อบต. 8) เลขที่ตําแหนง 00-0101-001 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 รับผิดชอบการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และ
ปกครองผูใตบังคับบัญชาทุกฝายขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
1.2 ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกฝายขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน และพิจารณาแกไขปญหาในรายงานของผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
1.3 กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของงานที่
รับผิดชอบ ติดตอประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ
1.3 ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
1.4 ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด ใหสอดคลอง
กับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
1.5 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และลูกจางทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
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 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-22. นายพิสิษฐ สรอยวิทยา ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
(นักบริหารงาน อบต. 6) เลขที่ตําแหนง 00-0101-002 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 รับผิดชอบการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลชวยเหลือปลัดองคการบริหารสวนตําบล
โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวย และปกครองผูใตบังคับบัญชาทุกฝายขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
2.2 ชวยตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล - พนักงานจางทุกฝายของ
องคการบริ หารสว นตํ าบลหนองหาน และพิ จารณาแกไขป ญหาในรายงานของผู บังคั บบั ญชาได
มอบหมาย
2.3 พิจารณาทําความเห็น สรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคําสั่งที่
ตองใชความชํานาญเกีย่ วกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล
2.4 ควบคุมตรวจสอบใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไขติดตามประเมินผลและแกปญหา
ขอขัดของในการปฏิบัติงานตางๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
2.5 ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางเชน การอนุญาต การอนุมัติ การดูแล
ผลประโยชนของ อบต. การประกอบการคาซึง่ เปนทีร่ ังเกียจหรืออาจเปนอันตรายแกสุขภาพ และ
หนาทีอ่ นื่ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
2.6 ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูกําหนด ใหสอดคลอง
กับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.7 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และลูกจางทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
2.8 ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
2.9 งานการพัฒนาของบุคลากร เชน การฝกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
2.9 รักษาความเรียบรอยของทองถิ่น กิจการอยางอืน่ ซึง่ จําเปนเพื่อการสาธารณสุข และหนาทีอ่ นื่
ซึง่ มีคําสัง่ กระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
2.10 ชวยควบคุมดูแลงานกฎหมายและคดี
2.11 ชวยควบคุมดูแลงานงบประมาณ
2.12 ชวยควบคุมดูแลงานพาณิชย งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ
2.13 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3. นางวนิดา ปะพะวะ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6) เลขที่ตําแหนง
00-0102-001 มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความชํานาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ
3.2 ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานตาง ๆ หลายดาน เชน งานธุรการ งานบุคคล งานนิติกร
งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและสงเสริมการทองเที่ยว
งานรักษาความสงบเรียบรอย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพและ
แจกจายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมขอมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียม
เรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม
3.3 ทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ งาน
ติดตามผลงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
คณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
สวนราชการที่สังกัด
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หนวยงานที่รับผิดชอบติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม
ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผล และแกปญหาขอขัดของใน
การปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งงานราชการที่
มิไดกําหนดใหเปนหนาทีข่ องสํานักปลัด หรือสวนราชการใดในองคการบริหารสวนตําบลโดยเฉพาะ
3.5 งานจัดทําแผนงานพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
3.6 งานจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
3.7 งานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปและแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
3.8 งานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําป
3.9 งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ และเครื่องราชตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
3.10 งานจัดทําทะเบียนคุมงาน เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน - รองทุกขตาง ๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
3.11 งานทะเบียนประวัติ นายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
3.12 งานเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานประจําป
3.13 งานบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และเลื่อนระดับพนักงานสวนตําบล
3.14 งานสวัสดิการพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
3.15 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4. จ.อ.อัครเดช แสนสระดี ตําแหนง เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 เลขที่ตําแหนง
01-0221-001 มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 งานการปองกันและระงับอัคคีภัย
4.2 งานชวยเหลือฟนฟูผูที่ไดรับภัยตางๆ
4.3 งานวิเคราะหและพิจารณา ทําความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดําเนินการดาน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกัน และระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ เชน อุทกภัย หรือ
วาตภัย เปนตน
4.4 งานรักษาความสงบเรียบรอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
4.5 งานจัดทําแผนปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
4.6 งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
4.7 งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
4.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5. นายภมร สมศรี ตําแหนง บุคลากร 3 เลขที่ตําแหนง 01-0208-001 มีหนาที่และความ
รับผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 งานที่เกี่ยวกับงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
5.2 ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ
ดําเนินการออกคําสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล
5.3 งานติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวบรวม ศึกษา วิเคราะหปญหาในการ
สรรหาและพัฒนาบุคคล
5.4 งานรวบรวมรายละเอียดขอมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดําเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงาน
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5.5 งานดําเนินเรื่องการขอรับบําเหน็จบํานาญและเงินทดแทน
5.6 งานจัดทําแกไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจายเงินเดือนของพนักงานและลูกจาง
5.7 ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
5.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
6. นายสานิต อักษรดี ตําแหนง นิติกร 3 เลขที่ตําแหนง 01-0202-001 มีหนาที่และความ
รับผิดชอบงาน ดังนี้
6.1 ทําหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายดานตาง ๆ เชนการรางหรือแกไขเพิ่มเติม
กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
6.2 งานการสอบสวนตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานสวนตําบล และการรองทุกข
หรืออุทธรณ การวินิจฉัยปญหากฎหมาย
6.3 งานการดําเนินการทางคดีการดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
6.4 งานจัดทํานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
6.5 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
7. นางสาวเสาวลั ก ษณ พั น ธ พิ นิ จ ตํ า แหน ง เจ า หน า ที่ วิเ คราะห น โยบานและแผน 3 เลขที่
ตําแหนง 01-0201-001 มีหนาที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
7.1 เปนเจาหนาที่ชั้นตนทําหนาที่ชวยศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน
7.2 เสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ
7.3 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย
แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ
7.4 งานการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
7.5 งานควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
7.6 งานตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
7.7 งานการโอนงบประมาณรายจาย
7.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
8. นายธีระยุทธ แอดไธสง ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 2 เลขที่ตําแหนง 01-0212-001 มี
หนาที่ และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
8.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ไดรับมอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง
8.2 งานรวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง ไดแก
ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ
8.3 งานการเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์
8.4 งานติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกําหนดไว
จําหนายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุทางชาง
8.5 งานการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทาง
ราชการ เชน ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล
8.6 งานการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ
8.7 งานการรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
8.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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มีหนาที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
9.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่
ไดรับมอบหมาย เชน รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง
9.2 งานรวบรวมขอมูลและสถิติที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง ไดแก
ความรูเกี่ยวกับงานชางสาขาตาง ๆ
9.3 งานการเก็บรักษา จัดทําทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์
9.4 งานติดตามใหมีการซอมบํารุงรักษา ซอมแซมตามกําหนดเวลาที่ฝายเทคนิคกําหนดไว
จําหนายยานพาหนะที่ชํารุดเสื่อมสภาพและการเบิกจายพัสดุทางชาง
9.5 งานการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและใหบริการเอกสารสําคัญของทาง
ราชการ เชน ทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล
9.6 งานการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิตาง ๆ
9.7 งานการรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
9.8 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
10. นายยุทธนา หอหุมดี ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 1 เลขที่ตําแหนง 01-0211-001 มี
หนาที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
10.1 งานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางแนชัด หรือละเอียดถี่ถวน
10.2 งานรับ สง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดสงหนังสือ เอกสาร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
10.3 งานเก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและรางหนังสือโตตอบงาย ๆ ตรวจทาน
ความถูกตองของตัวเลขและตัวหนังสือ
10.4 งานพิมพและคัดสําเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการตาง ๆ
10.5 งานชวยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุครุภัณฑ ชวยรวบรวมขอมูลและสถิติทั่วไป
10.6 งานจัดเตรียมและใหบริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ชวยติดตอ อํานวยความสะดวก
10.7 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
11. นางสาวอนัญญา โลบุญ ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 เลขที่ตําแหนง 01-0206001 มีหนาที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
11.1 ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล
11.2 งานตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล หรือรายงานขอมูลเพื่อใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
11.3 ปฏิบัติงานภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
11.4 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
12. นายชุมพล เศวตวงษ ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล 1 เลขที่ตําแหนง 01-0206-001
มีหนาที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
12.1 ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการบันทึกขอมูล
12.2 งานตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล หรือรายงานขอมูลเพื่อใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
12.3 ปฏิบัติงานภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิดหรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
12.4 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-613. นางชัญญวรรณ ซุยโพธิ์นอย ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
(พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาทีร่ ับผิดชอบ คือ เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
วิเคราะหนโยบายและแผน ดังนี้
13.1 ชวยปฏิบัติงานดานการจัดทําแผนพัฒนาตําบลหนองหาน
13.2 ชวยจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
13.3 ชวยเหลืองานจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปและแผนอัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป
13.4 ชวยเหลืองานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประจําป
13.5 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
14. นางสาวจิราพร ทิพวัจนา ตําแหนง ผูชวยบุคลากร (พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาที่
รับผิดชอบ คือ เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร และหัวหนาสํานักปลัด
14.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
14.2 ดําเนินการเกี่ยวกับการออกคําสั่ง บรรจุ แตงตั้ง โอนยาย เลื่อนระดับ บุคลากร
14.3 ติดตอประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร
14.4 ดําเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
14.5 ดําเนินงานการสรรหา ออกคําสั่งสอบ บรรจุ สัญญาจาง บัตรประวัติ การลาออกของ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
14.6 ดําเนินการจัดทําแฟมประวัติพนักงานสวนตําบล
14.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
15. นางสาวพัชรินทร โพธิ์บาย ตําแหนง ผูชวยเจาหนาทีธ่ ุรการ (พนักงานจางตามภารกิจ) มี
หนาที่รับผิดชอบ คือ เปนผูชวยเหลือการปฏิบตั ิงานของเจาพนักงานธุรการ ดังนี้
15.1 ลงคุมทะเบียนรับ - สง หนังสือราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
15.2 เกษียนหนังสือราชการ
15.3 ประสานการรับ-สงหนังสือกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น และสวนราชการตาง ๆ
15.4 ชวยพิมพหนังสือโตตอบระหวางหนวยงานราชการ หนังสือบันทึกขอความภายในหนวยงาน
สํานักปลัด
15.5 เก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู
15.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
16. นางพัชราภรณ หลักทอง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล มีหนาที่รับผิดชอบดังนี้
(พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาที่รับผิดชอบ คือ เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
บันทึกขอมูล
16.1 ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลลงบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแมเหล็ก หรือ
จานแมเหล็ก เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอรขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
16.2 แยกประเภทของเอกสารขอมูลใหตรงกับชนิดของงานที่ไดวางรูปแบบ
16.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ของ อบต.หนองหานและสํานักปลัด
16.4 พิมพงานหนังสือราชการ บันทึกขอความโตตอบภายในสวนราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
16.5 บันทึกขอมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
16.6 บันทึกขอมูลพื้นฐาน ขอมูลกลาง ขององคการบริหารสวนตําบลหนองหานลงในระบบ
อินเตอรเน็ต
16.7 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

-717. นายจิรพงษ คําลาภ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ปองกันฯ (พนักงานจางตามภารกิจ) มี
หนาที่รับผิดชอบ คือ เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปองกันฯ ดังนี้
17.1 จัดทําเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
17.2 จัดทําเอกสารเงินเดือนของ อปพร.
17.3 ชวยเหลืองานบริการดานวัสดุอุปกรณตางๆ เชน เต็นท ตูไฟจราจรจุดตรวจ 2 ระบบ เปนตน
17.4 ชวยเหลืองานเกี่ยวกับงานปองกันและระงับอัคคีภัย
17.5 งานรักษาความสงบเรียบรอยขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
17.6 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
18. นายปญญาพล อินทะสรอย ตําแหนง พนักงานขับรถยนตสวนกลาง (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
18.1 เปนพนักงานขับรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 8025 ดูแล และบํารุงรักษารถยนตใหอยูใน
สภาพเรียบรอย พรอมที่จะออกปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลาที่ตองการใชงาน
18.2 รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
18.3 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
18.4 มีหนาที่ขับรถยนตสวนกลางนําพาคณะบริหาร และเจาหนาทีข่ ององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ไปติดตอราชการยังหนวยงานราชการ และสถานที่ตางๆ
18.5 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
19. นายทวีรักษณ ศุภกิจอนันต ตําแหนง พนักงานขับรถยนตสวนกลาง (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
19.1 เปนพนักงานขับรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 5786 ดูแล และบํารุงรักษารถยนตใหอยูใน
สภาพเรียบรอย พรอมที่จะออกปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลาที่ตองการใชงาน
19.2 รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
19.3 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
19.4 มีหนาที่ขับรถยนตสวนกลางนําพาคณะบริหาร และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ไปติดตอราชการยังหนวยงานราชการ และสถานที่ตางๆ
19.5 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
20. นายสุรสิทธิ์ จันทะศรี ตําแหนง พนักงานขับรถยนตสวนกลาง (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
20.1 เปนพนักงานขับรถยนต รถบรรทุก 6 ลอ หมายเลขทะเบียน กฉ 82-8583 อุดรธานี ดูแล
และบํารุงรักษารถยนตใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมที่จะออกปฏิบัติหนาที่ไดที่ตองการใชงาน
20.2 รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
20.3 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
20.4 มีหนาที่ขับรถยนตสวนกลางนําพาคณะบริหาร และเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน ไปติดตอราชการยังหนวยงานราชการ และสถานที่ตางๆ
20.5 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

-821. นายจิรายุทธ สินทรโก ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
21.1 เปนพนักงานขับรถน้ํา หมายเลขทะเบียน 83- 7050 อุดรธานี ดูแล รักษา รถน้ําใหอยูใน
สภาพเรียบรอยพรอมที่จะออกปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลา
21.2 รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
21.3 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจงเหตุสาธารณภัย
21.4 ใหบริการน้ําอุปโภค - บริโภค แกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน ขาดแคลนน้ําใช และเกิด
เหตุเพลิงไหมตามสถานที่ตางๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน และเขตพื้นที่ใกลเคียง
21.5 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
22. นายจตุพร พิมพโพธิ์ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (ทักษะ) (พนักงานจางตามภารกิจ) มี
หนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
22.1 เปนพนักงานขับรถกระเชาไฟฟา หมายเลขทะเบียน 83- 6557 อุดรธานี ดูแล บํารุงรักษา
รถกระเชาไฟฟาใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมที่จะออกปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลา
22.2 รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการขออนุมัติซอมแซม
ตอไป
22.3 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจงเหตุสาธารณภัย
22.4 ใหบริการซอมแซมไฟฟาแกประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนตามสถานที่ตางๆ ในเขตพื้นที่
อบต.หนองหาน
22.5 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
23. นายณรงคชัย คําดีบุญ ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่รับผิดชอบงาน
ดังนี้
23.1 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจงเหตุสาธารณภัย
23.2 ออกบริการซอมแซมไฟฟาแสงสวางตามหมูบานภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
23.3 ออกบริการประชาชนที่มาขอใชบริการตางๆ ที่สามารถชวยได
23.4 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
24. นางสาวศันศนีย สะพังเงิน ตําแหนง คนงานทั่วไป (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่รับผิดชอบงาน
ดังนี้
24.1 ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลืองานดานเอกสารตางๆของสํานักปลัด
24.2 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดสงหนังสือราชการ
24.3 ปฏิบัติห นาที่ ประสานงานดานเอกสารหนังสือราชการในแตละสวนราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน
24.4 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
25. นายจํารัส ประสารสัตย ตําแหนง นักการภารโรง (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่รับผิดชอบงาน
ดังนี้
25.1 ดูแลรักษา ซอมแซม วัสดุ โตะ เกาอี้ และวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม
25.2 เปด - ปด ประตูสํานักงานพรอมเก็บรักษากุญแจสํานักงาน
25.3 จัดเตรียมสถานที่ ในการประชุมสภาฯ และการประชุมตางๆ
25.4 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

-926. นางสาวสุดาพร พรมกุล ตําแหนง คนสวน (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
26.1 ดูแล ตัด ตกแตง ตนไม ดอกไม หญา ในบริเวณสํานักงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโสกหมู ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
26.2 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
26.3 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
กองคลัง
1. นายพิสิษฐ สรอยวิทยา ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาการ ผูอ ํานวยการ
กองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) เลขที่ตําแหนง 00-0101-002 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางของกองคลัง งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนารายได งานพัสดุทรัพยสิน และงาน
ทะเบียนพาณิชย
1.2 ควบคุม รับผิดชอบ สั่งงานราชการของกองคลังทั้งหมด
1.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางกองคลังและพิจารณาแกไข
ปญหาในรายงานของผูใตบังคับบัญชาที่รายงานใหพิจารณา
1.4 ควบคุมงานสารบรรณกองคลัง
1.5 งานบริหารงานบุคคลของกองคลัง
1.6 งานสวัสดิการของกองคลัง
1.7 งานควบคุมและจัดทําแผนพัฒนาตําบลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกองคลัง
1.8 งานประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอ เสียภาษีตางๆ และการจด
ทะเบียนพาณิชย
1.9 ควบคุมดูแลการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําดานระบบคอมพิวเตอรและการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุและขอมูลทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ
1.10 ควบคุม กํากับ ดูแลและตรวจสอบการนําเงินประจําวันดวยระบบสารสนเทศการเบิกจายเงิน
ในงบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภท
1.11 ควบคุม กํากับดูแลระบบสารสนเทศตรวจระบบการเบิกจายเงินทุกประเภทรวมทั้งปรับปรุง
ระบบสารสนเทศขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนตางๆ ที่เกี่ยวของทุกประเภท
1.12 ทําหนาที่เปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบล
1.13 งานรวบรวมสถิติและวิเคราะหงบประมาณงานพัสดุ งานจัดการเงินกู งานจัดระบบงาน
1.14 งานตรวจสอบรับรองความถูกตองเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
1.15 งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ
1.16 ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาและหลักฐานการ
แทนตัวเงิน
1.17 พิจารณาตรวจสอบ รายงานการเงินตางๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงาน
ตางๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองวางแผนงานดานตางๆ ใหการปฏิบัติงานของ
หนวยการคลังปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการใช
จายเงินงบประมาณ
1.18 พิจารณาปรับปรุงแกไขศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับรายไดรายจายจริง เพื่อประกอบการพิจารณา
วิเคราะหประมาณการรายรับ รายจาย
1.19 กําหนดรายจายของหนวยงานเพื่อใหเกิดการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ อยางทั่วถึง

-101.20 ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนําวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่ม
แหลงที่มาของรายได
1.21 ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีตางๆ
1.22 ตรวจสอบการเบิกจายวัสดุครุภัณฑ การจัดซื้อจัดจาง รวมเปนกรรมการตางๆตามที่ไดรับ
มอบหมาย เชน กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจงานจาง กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
1.23 เสนอขอมูลทางดานการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาการปฏิบัติงาน
1.24 การจัดฝกอบรมและคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุม
ในคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดแตงตั้งเขารวมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของ
หนวยงาน
1.25 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
2. นางสาวเจษฎาภรณ สิมเมือง ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 4 เลขที่ตําแหนง
04-0312-001 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 กอนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกป ตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป
2.2 จัดทําแผนการจัดหาพัสดุประจําป และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตามแบบ ผด.1, ผด.2,
ผด.3, ผด.5 และรายงานตามแบบ ผด.6 ในฐานะหนวยงานพัสดุกลาง
2.3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผนฯ และขั้นตอนตางๆ ตามระเบียบ
พัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ) เมื่อจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนตองดําเนินการปรับแผนและแจงใน
สวนตางๆ ใหทราบดวย
2.4 จัดทําบัญชีรับจายวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ การยืมพัสดุตองทวงถาม
ติดตามเมื่อครบกําหนดคืน
2.5 แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไมใชหรือเลิกใชเสื่อมสภาพและสูญหายไม
สามารถใชการไดและจําหนายออกบัญชีหรือทะเบียน
2.6 เก็บรักษาเอกสารทางงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจางและเก็บรักษากุญแจตูเอกสาร
2.7 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
3. นางสาวนลพรรณ สอนจิต ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ 5 เลขที่ตําแหนง
04-0309-001 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 การจัดเก็บรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน จัดเก็บเองและเงินโอนทุกประเภท รับ
เงินรายไดออกใบเสร็จรับเงินพรอม ทั้งนําใบสงเงินสรุปฯ โดยประสานงานการเงินจากหนวยงานอื่น
และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นนํามารวมในใบนําสงเงิน กอนสงใหงานการเงิน กรณีรับเงิน
สดหรือเช็คตางจังหวัดกอนนําฝากธนาคาร และสงหลักฐานใหงานการบัญชีเพื่อจะใชสอบยันให
ตรงกัน
3.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดตางๆ ของผูมาชําระคาภาษีทุกประเภท
กับทะเบียนลูกหนี้ใหถูกตองครบถวนและทําใหเปนปจจุบันมีการจําหนายชื่อลูกหนี้ ลงเลมที่ เลขที่
ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชําระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
3.3 งานประเมินจัดเก็บรายไดการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทํารายงานการ
ประชุม, จัดทํารายละเอียดแบงโซน บล็อก ล็อค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกําหนดอัตราในการจัดเก็บทุกป
3.4 จําหนายลูกหนี้คางชําระออกจากบัญชีเรงรัดการจัดเก็บรายไดมีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้
โดยตรง
3.5 จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้คาภาษีไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที ภาษีปาย
กิจการคานารังเกียจและเปนอันตรายตอสุขภาพ ลูกหนี้คาน้ําประปา

-113.6 งานเรงรัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจําเดือน เชนน้ําประปา คาขยะใหหมดไปโดยไมมีคาง
หรือมีรายงานตองตัดมาตรน้ํา ก็ใหดําเนินการตามขั้นตอน พรอมทั้งรายงานหนี้คางชําระ
3.7 จัดทํา ภทบ. 19 ภบท.11 ภบท.6 ภบท.10 บัญชี งบหนา และงบรายละเอียดคาสวนลด
6% เปนประจําทุกเดือน พรอมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินใหถูกตองตรงกัน
3.8 งานจัดทําทะเบียนทรัพยสิน
3.9 งานจดทะเบียนพาณิชย
3.10 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
4. นางเย็นฤดี แกวมุงคุณ ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 เลขที่ตําแหนง
04-0306-001 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.1 นําสงจากงานการเงินนํามาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ
4.2 ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินไดรับมาจากสํานักงานทองถิ่นจังหวัดพัฒนานํามา
ลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นําใบผานรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนตางๆ ) แลว
นํามาลงทะเบียนเงินรายรับ
4.3 การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันทุกวันที่มีการรับ – จายเงินและเสนอใหคณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินและผูบริหารทราบทุกวัน
4.4 รายงานการรับจายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถายโอน/เลือกทําตามแบบ/จ.ส.
๒ ภายในกําหนดเวลาจนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน
4.5 การจัดทําทะเบียนคุมตางๆ ไดแก
4.5.1 ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารถูกตองตรงกัน
4.5.2 ทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจาย และ Statement
ของธนาคารรวมทั้งสมุดจายเช็คใหถูกตองตรงกัน
4.5.3 ทะเบียนคุมเงินค้ําประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสําเนา ใบเสร็จรับเงินให
ถูกตอง
4.5.4 ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทํามาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจายและบัญชีแยกประเภทให
ถูกตองตรงกัน
4.5.5 จัดทําทะเบียนคุมเงินค้ําประ สวนลด 6%, คาใชจาย 5%, และเงินนอกงบประมาณทุก
ประเภทไดแกงบถายโอน, เงินผูดูแลเด็ก, เงินคาอาหารกลางวัน, คาอาหารเสริม(นม), คาเชา
บาน/เงินภาษีหัก ณ ที่จายลงรับและตัดจายใหเปนปจจุบัน
4.5.6 จัดทําใบผานรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไมไดรับเงินสดเปนเงินโอนตางๆ
เชน ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ทําใหใบผาน
รายการบัญชีมาตรฐาน 1, 2, 3 ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปดบัญชี
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 การจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปงบประมาณไดแก ปดบัญชี
จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานจายจากรายรับ, งบทรัพยสิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน,
งบทดลองกอนและหลังปดบัญชี

-124.7 การจัดทํารายงานที่ตองสงตามกําหนดเวลา ไดแก
4.7.1 รายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกป
4.7.2 รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10
เมษายน, งวดรายงานการใชจายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกป
4.7.3 รายงานเงินสะสมทุก 6 เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ 10
เมษายน, งวดเมษายน - กันยายน รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือน ตุลาคม
4.7.4 รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก 3 เดือน ภายใน
วันที่ 10 ของทุกเดือน (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม)
4.7.5 ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (เงินฝาก
ประจําทุกสิ้นเดือนปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทุกประเภท ทุกสิ้นเดือนและจัดทําใบ
ผานรายการบัญชีทั่วไป)
4.7.6 ปรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน, ธันวาคม
4.7.7 รายงานเศรษฐกิจรากฐานกอนวันที่ 20 ของทุกเดือน และรายงาน GPP
4.8 เก็บรักษาเอกสารทางการเงินและเก็บรักษากุญแจตูเอกสารการเงิน
4.9 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
5. นายจักรกริช ธุระงาน ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ ระดับ 2 เลขที่ตําแหนง
04-0313-001 มีหนาที่รับผิดชอบ 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 และขั้นตอนตางๆ ตามระเบียบ
พัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ) เมื่อจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนตองดําเนินการปรับแผนและแจงใน
สวนตางๆ ใหทราบดวย
5.4 จัดทําบัญชีรับจายวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ การยืมพัสดุตองทวงถาม
ติดตามเมือ่ ครบกําหนดคืน
5.5 แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไมใชหรือเลิกใชเสื่อมสภาพและสูญหายไม
สามารถใชการไดและจําหนายออกบัญชีหรือทะเบียน
5.6 เก็บรักษาเอกสารทางงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจางและเก็บรักษากุญแจตูเอกสาร
5.7 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
6. นางสาวปยะฉัตร โคตรวงษ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ (พนักงานจางตามภารกิจ) เปน
ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุ ดังนี้
6.1 เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานพัสดุ ใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ใหสามารถบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6.2 ชวยเหลือการจัดทําเอกสารการจัดซื้อจัดจางของ อบต.หนองหาน
6.3 ควบคุมการเบิกจายวัสดุของแตละสวนราชการ
6.4 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย

-137. นางสาวจารุวรรณ แสนสายเนตร ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี (พนักงาน
จางตามภารกิจ) เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี ดังนี้
7.1 เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานการเงินและบัญชี ใหสามารถปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใหสามารถบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
7.2 จัดทําฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณทุกสวนราชการของ อบต.หนองหาน
7.3 ออกเลขที่รับฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณ
7.4 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
8. นายอธิพงษ จันทรใส ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได (พนักงานจางตามภารกิจ)
เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่จัดเก็บรายได ดังนี้
8.1 เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานจัดเก็บรายได ใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย ใหสามารถบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
8.2 ออกใบเสร็จรับเงินคาขยะใหแกผูรับบริการในเขต อบต.หนองหาน
8.3 รับผิดชอบงานจัดเก็บคาขยะ คาน้ําประปา ในเขต อบต.หนองหาน
8.4 นําเงินคาขยะ คาน้ําประปา สงเจาหนาที่ฝายการเงินเพื่อนําฝากธนาคาร
8.5 งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
กองชาง
1. นายกุลชาติ คามวรรณ ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 7) เลขที่ตําแหนง
05-0104-001 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทํางานและแกไขขอของใจในการปฏิบัติงานตลอดจนเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของกองชางใหเปนไปตามอํานาจหนาที่กฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
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 ที่เกี่ยวของ รวมตลอดถึงเรื่องรองเรียนและเรื่องอื่น ๆ
ในพื้นที่หมูที่ 1-17
1.9 งานวางผังพัฒนาเมือง
1.10 งานควบคุมทางผังเมือง
1.11 งานจัดรูปที่ดินและฟนฟูเมือง กําหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่
สาธารณะ การบุกรุกที่ดินใหเปนที่สาธารณะ
1.12 ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการเชน ถนน ทางเทา คันดิน สะพาน ทอระบายน้ํา
1.13 ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
1.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา

-142. นายเอกภัทร หลักทอง ตําแหนง นายชางโยธา 4 เลขที่ตําแหนง 05-0503-001 มีหนาที่
รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ออกแบบ การควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาดานโยธา
2.2 การวางโครงการในงานดานชางโยธา
2.3 การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา
อาคาร ฝายน้ํา และสิ่งกอสรางอื่นๆ
2.4 ปฏิบัติงานสํารวจตางๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจเพื่อการกอสราง สํารวจ และทดลอง
วัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา
2.5 ตรวจทานแบบ คํานวณแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช และ
อุปกรณในการสํารวจใหไดมาตรฐาน
2.6 ควบคุมการใช การบํารุงรักษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
2.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
3. นายภานุพงศ ยศสุนทร ตําแหนง ชางโยธา 1 เลขที่ตําแหนง 05-0502-001 มีหนาที่
รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ออกแบบ การควบคุมการกอสรางและบํารุงรักษาดานโยธา
3.2 การวางโครงการในงานดานชางโยธา
3.3 การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา
อาคาร ฝายน้ํา และสิ่งกอสรางอื่นๆ
3.4 ปฏิบัติงานสํารวจตางๆ เกี่ยวกับงานชางโยธา เชน สํารวจเพื่อการกอสราง สํารวจ และทดลอง
วัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สํารวจขอมูลการจราจร สํารวจทางอุทกวิทยา
3.5 ตรวจทานแบบ คํานวณแบบดานชางโยธา ซอมสรางวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช และ
อุปกรณในการสํารวจใหไดมาตรฐาน
3.6 ควบคุมการใช การบํารุงรักษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
3.7 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
4. นายสมภพ ตนยอด ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา (พนักงานจางตามภารกิจ) เปนผูชวย
เหลือการปฏิบัติงานของชางไฟฟา ดังนี้
4.1 เปนผูชวยหัวหนากองชางในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.2 งานบริการซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟาแสงสวางภายในสํานักงาน และภายในหมูบาน
ในเขตพื้นทีร่ ับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
4.2 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

-15สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางสาวสิริกร แกวเจริญ ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เลขที่ตําแหนง
00-0101-001 หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของสวนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
1.2 เปนผูอํานวยการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1.3 บริหารงานทางวิชาดานการศึกษา
1.4 วิเคราะห วิจัย และพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยูในความควบคุมของทาง
1.5 ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา และอาชีพการจัดและ
ควบคุม พิพิธภัณฑการศึกษา
1.6 วางแผน วิจัย สงเสริม และเผยแพรงานดานการศึกษา
2. นางนุสพร แสนมิตร ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 เลขที่ตําแหนง 08-0850-001 มี
หนาที่รับผิดชอบ 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 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
หนาที่

3.

นางขนิษฐา มหาโยธี ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ระดับ 3 เลขที่ตําแหนง 41-2-03-89 มี
รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
3.2 ปฏิบัติงานในหนาที่จัดทําสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมในดาน
พัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก
3.3 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

4. นางสาวสุลาวรรณ ชาบุรี ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
นักวิชาการศึกษา ดังนี้
4.1 ชวยเหลืองานขอมูลเกี่ยวกับงานการศึกษา หนังสือรับ - สง การประชาสัมพันธของ อบต.
4.2 ชวยเหลืองานเอกสารเกี่ยวกับอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และงานอื่นๆที่เกี่ยวกับ
งานการศึกษา
4.3 ชวยเหลืองานศาสนา และวัฒนธรรม
4.4 ชวยเหลืองานกีฬาและนันทนาการ
4.5 งานกิจกรรมนักเรียน
4.6 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4.7 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

-165. นางสาวสุภาภรณ สิงหนนท ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาที่
รับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ชวยปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
5.2 ชวยปฏิบัติงานในหนาที่จัดทําสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมใน
ดานพัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก
5.3 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
6. นางสาวชนากานต พิ ม พ บูร ณ ตํ า แหน ง ผู ดู แ ลเด็ ก (พนั ก งานจ า งตามภารกิ จ ) มี ห น า ที่
รับผิดชอบ ดังนี้
6.1 ชวยปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
6.2 ชวยปฏิบัติงานในหนาที่จัดทําสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความ
พรอมในดานพัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก
6.3 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
7. นางสาวจิราพร ทนสีราช ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
7.1 ปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
7.2 ปฏิบัติงานในหนาที่จัดทําสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมในดาน
พัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก
7.3 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
8. นางสาวปยะวรรณ พรมกุล ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) มีหนาที่
รับผิดชอบ ดังนี้
8.1 ปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนยในศูนยเด็กขององคการบริหารสวนตําบล
หนองหาน
8.2 ปฏิบัติงานในหนาที่จัดทําสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมในดาน
พัฒนาการของเด็กในศูนยเด็กเล็ก
8.3 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
สวนสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
1. นางจิตติญา ไทยลําภู ตําแหนง หัวหนาสวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม ระดับ 6 เลขที่
ตําแหนง 06-0105-001 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของสวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
1.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข
1.3 การวางแผนงานการใหบริการงานสาธารณสุข
1.4 ประสานงาน สนับสนุน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงานตางๆ ของสวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม จัดรูปแบบ ปรับปรุงองคกร วางแผนกําลังคน และจัดทํางบประมาณในการดําเนินงาน
สาธารณสุข
1.5 กําหนดนโยบาย แผนงาน พัฒนามาตรฐานและกลวิธีการดําเนินงานดานสาธารณสุข และ
ฝกอบรมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา

-172. นายกิตติศักดิ์ ผาระสิทธิ์ ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ ระดับ 3 เลขที่ตําแหนง
06-0409-001 มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสงเสริมสุขภาพโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง
เชน รวมศึกษา หาขอมูล วิเคราะห วิจัย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการ แกไขปญหา
2.2 งานกําหนดมาตรฐานงานสงเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางดานสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยใหคําแนะนําตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานสงเสริมสุขภาพ
2.3 จัดอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาคและบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ รวมดําเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการสงเสริมสุขภาพ
โดยการตรวจความถูกตองของ รายงานผลการปฏิบัติงาน
2.4 งานวิเคราะหขอมูลสถิติเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม โครงการเฉพาะเรื่อง
หรืองานสงเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข
2.5 งานจัดหาและสรรหาเวชภัณฑ เครื่องมือ อุปกรณการแพทยที่ใชสําหรับการดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค
2.6งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
เหลือ

3. นายพิชัยยุทธ จันทะศรี ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประปา (พนักงานจางตามภารกิจ) เปนผูชวย
การปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา ภายในสํานักงาน และหมูบานตางๆ ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน
3.2 งานบริการ ซอมแซม ติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจหรือแกไขระบบประปา ภายในสํานักงาน และ
หมูบานตางๆ ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองหาน
3.3 สํารวจ จัดทําแผนผังระบบประปา ภายในสํานักงาน และหมูบานตางๆ ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาน
3.4 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
4. นายปยะพงษ เทพเสนา ตําแหนง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจางตามภารกิจ)
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 เปนพนักงานขับรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82- 6693 ดูแล บํารุง รักษา รถขยะใหอยูใน
สภาพเรียบรอยพรอมที่จะออกปฏิบัติหนาที่ไดตลอดเวลา
4.3รายงานขอบกพรอง หรือชํารุดของรถยนตที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการขออนุมัติซอมแซมตอไป
4.3 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
4.4 นําพนักงานเก็บขยะออกปฏิบัติหนาที่ เก็บขยะตามหมูบานในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลหนองหาน
5. นายสมควร คําภาออน คนงานประจํารถขยะ (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
5.1 เปนพนักงานประจํารถขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 6693 ชวยดูแลบํารุงรักษารถบรรทุก
ขยะใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมที่จะออกปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลา
5.2 ทําหนาที่เก็บขยะตามหมูบานในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
5.3 ทําหนาที่ตรวจสอบถังขยะใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
5.4 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
5.5 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

-186. นายสงกรานต ศรีบุโฮม คนงานประจํารถขยะ (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังนี้
6.1 เปนพนักงานประจํารถขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 6693 ชวยดูแลบํารุงรักษารถบรรทุก
ขยะใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมที่จะออกปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลา
6.2 ทําหนาที่ในการเก็บขยะตามหมูบานในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
6.3 ทําหนาที่ตรวจสอบถังขยะใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
6.4 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
6.5 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
7. นายจีระพล นรินทร คนงานประจํารถขยะ (พนักงานจางทั่วไป) มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
7.1 เปนพนักงานประจํารถขยะ หมายเลขทะเบียน 82 - 6693 ชวยดูแลบํารุงรักษารถบรรทุก
ขยะใหอยูในสภาพเรียบรอย พรอมที่จะออกปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลา
7.2 ทําหนาที่ในการเก็บขยะตามหมูบานในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
7.3 ทําหนาทีต่ รวจสอบถังขยะใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
7.4 ปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจงเหตุสาธารณภัย
7.5 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย

001

สวนสวัสดิการสังคม
1. นางสาววิญาภรณ โพธิราชา ตําแหนง หัวหนาสวนสวัสดิการสังคม เลขทีต่ ําแหนง 11-0106มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของสวนสวัสดิการสังคม ให
เปนไปดวยความเรียบรอย
1.2 ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห การสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
1.3 งานดานการพัฒนาชุมชน จัดระเบียบของชุมชนที่มีความหนาแนน และแออัด
1.4 สงเสริม และสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมรวมกันของประชาชน และเยาวชน
1.5 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคม
1.6 กําหนดนโยบาย พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่ และงบประมาณของสวน
สวัสดิการสังคม
1.7 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
2. นางกชพรรณ ศรีสองเมือง ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน เปนผูชวยเหลือการปฏิบตั ิงานของ
นักพัฒนาชุมชน ดังนี้
2.1 ชวยเหลืองานเกี่ยวกับการสงเสริมดานอาชีพแกชุมชน
2.2 ชวยเหลืองานฟนฟูชุมชน
2.3 ชวยเหลืองานดานสวัสดิการ เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ , คนพิการ และผูดอยโอกาส
2.4 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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แทน

สวนสงเสริมการเกษตร
1. นางวนิดา ปะพะวะ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด เลขที่ตําแหนง 01-0102-001 รักษาการ
หัวหนาสวนสงเสริมการเกษตร มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของสวนสงเสริมการเกษตร
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
1.2 ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา คนควา ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร
1.3 การใหคําปรึกษา แนะนํา และสาธิตงานการเกษตร
1.4 ดําเนินการดานพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑดานการเกษตร
ตาง ๆ
1.5 ชวยดูแลอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เกี่ยวกับการเกษตร
1.6 กําหนดนโยบายและแผนงานในดานสวนสงเสริมการเกษตร
1.7 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
2. นายคําพันธ โคตรมณี ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมเกษตร เลขที่ตําแหนง 14-0708-001
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ทําหนาที่ชวยศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เชน การ
ปรับปรุง บํารุงพันธุ การขยายพันธุ การคัดพันธุตานทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต
การใชปุย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
2.2 งานสาธิตการปลุกพืชและการปราบศัตรูพืช ใหคําปรึกษาแนะนํา อบรม และสงเสริมวิชาการ
และความกาวหนาทางการเกษตรแกเกษตรกร
2.3 ชวยตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะหวิจัยพันธุพืช
วัตถุมีพิษปุยเคมี
2.4 ตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายควบคุม
2.5 ดําเนินการคนควาทดลองเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรในพื้นที่ความรับผิดชอบ
2.5 ชวยดูแลอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เกี่ยวกับการเกษตร
2.6 กําหนดนโยบายและแผนงานในดานสวนสงเสริมการเกษตร
2.7 งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
3. นางสาวศิริวัลย จันทรงาม ตําแหนง ผูชว ยนักวิชาการการเกษตร (พนักงานจางตาม
ภารกิจ) เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิชาการการเกษตร ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับงานดานการเกษตร
3.2 ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการแนะนําใหความรูกับเกษตรกรภายในพื้นที่รับผิดชอบ
3.3 งานอื่นๆ ที่ผบู ังคับบัญชาไดมอบหมาย

ในการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ในเรื่ อ งที่ อ ยู ใ นอํ านาจหน าที่ ข องส ว นราชการที่ ไ ด รั บ
มอบหมายใหหัวหนาสวนนั้นเปนผูสั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะตองใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ให
เสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ

-20ใหผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่การงาน ถือปฏิบัติตามคําสั่งโดยเครงครัด ตามระเบียบ อยาใหเกิดความบกพรอง
เสียหายแกราชการได หากมีปญหาอุปสรรคใหรายงานองคการบริหารสวนตําบลโดยทันที
ทัง้ นี้ ตั้งแตวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

3

กรกฎาคม 2558

( นางบัวเงิน รอดขันเมือง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหาน

