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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. 2542  มาตรา 15 (3) (ก) ตามระเบียบฯ ขอ   5 กําหนดให หนวยรับตรวจ จัดวางระบบควบคุมภายใน 
โดยนํามาตรฐานการควบคุมภายใน ที่ออกตามระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันที่ระเบียบฯ นี้มีผลใชบังคับและ รายงานความคืบหนาทุกหกสิบ
วันตอผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) พรอมสงสําเนาใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขยายเวลา ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาใน
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ จอ 5  ภายในวันที่ 30  กันยายน  2552  และใหหนวยรับตรวจ
ดําเนินการตามระบบควบคุมภายในที่ไดกําหนดขึ้นไว เมื่อระยะเวลาผานไปหรือมีเหตุการณ หรือปจจัยเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงไป การควบคุมที่มีอยูเดิมอาจไมเหมาะสมและไมเปนปจจุบัน จึงตองมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ใชอยูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ แลวรายงานผลการติดตามระบบ
การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถามี) อยางนอยปละครั้ง ภายหลังสิ้นปงบประมาณ 90 วัน เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิผล และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ  

  เพื่อใหการดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล    อําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  จึงได
ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในใหมใหมีความถูกตองยิ่งขึ้น  เพื่อใหเปนเครื่องมือที่ชวยในการ
ปองกันและรักษาทรัพยสินของหนวยงาน ชวยใหการใชทรัพยากรของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และชวยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ เปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

             ดังนั้น เทศบาลตําบลปลาโหล   จึงไดจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ขอ 5)  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552  ขึ้น เพื่อใชในการตรวจสอบ และควบคุมภายในหนวยงานตอไป 

                                                                              
                                                                                        (นายคําเขื่อง   รมเกษ) 
                                                                                  นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
             วันที่  28   เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2552 
 
 



ข 

 สารบัญ 

                                                                                                                              หนา 

คํานํา                  ก 

สารบัญ                  ข 

1. รายงานการจดัวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) ของ เทศบาลตําบลปลาโหล         1 
2. ระดับหนวยงานยอย (สํานัก/กอง)    

2.1  สํานักปลัดเทศบาล   
-  รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1)                    18 

  -  ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมควบคุม (แบบ ค.2)        24 
 -  แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย (แบบ ค.3)                   26 
 2.2  กองคลัง 
  -  รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1)        28 
  -  ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมควบคุม (แบบ ค.2)       32  
  -  แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย (แบบ ค.3)       34 
 2.3  กองชาง 
  -  รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1)        36 
  -  ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมควบคุม (แบบ ค.2)        41 
  -  แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย (แบบ ค.3)       43 
 2.4  กองการศึกษา 
  -  รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1)        45 
  -  ความเสี่ยงที่มนีัยสําคัญ และกิจกรรมควบคุม (แบบ ค.2)        50 
  -  แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย (แบบ ค.3)       51 
 2.5  กองสวัสดิการสังคม 
  -  รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1)        52 
  -  ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมควบคุม (แบบ ค.2)       56 
 -  แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย (แบบ ค.3)                   57 
 2.6  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  -  รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1)        58 
  -  ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมควบคุม (แบบ ค.2)        62 
  -  แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย (แบบ ค.3)       63 



ค 
 

หนา 
 2.7  กองการเกษตร 
  -  รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1)                     64 
  -  ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ และกิจกรรมควบคุม (แบบ ค.2)        68 
  -  แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในระดบัหนวยงานยอย (แบบ ค.3)       69 
3.  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ค.4) ของ เทศบาลตําบลปลาโหล         70 

ภาคผนวก  ก 
 1.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตาม 

     ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  เทศบาลตําบลปลาโหล       ก - 1 
2.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม 
     ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปลาโหล   ก - 4  
3.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม 
     ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  กองคลัง  เทศบาลตาํบลปลาโหล                 ก - 6 
4.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม 
     ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  กองชาง  เทศบาลตําบลปลาโหล    ก - 8 
5.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม 
     ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  กองการศึกษา  เทศบาลตําบลปลาโหล               ก - 10 
6.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม 
     ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลปลาโหล                     ก - 12 

   7.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม 
     ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตําบลปลาโหล                           ก - 14 
8.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม 
     ประเมินผลระบบควบคุมภายใน  กองการเกษตร  เทศบาลตําบลปลาโหล                             ก - 16 
9.  หนังสือ นายกเทศมนตรีตาํบลปลาโหล แจงสํานัก / กอง ใหดําเนินการการจัดวาง 
     ระบบควบคุมภายในฯ                                                                                                             ก - 18 
10. คําส่ังมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและหนาทีค่วามรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
      ภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล                                         ก - 19 
11. คําส่ังการแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในสาํนักปลัดเทศบาล               ก - 40 
12. คําส่ังการแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองคลัง                                                  ก - 46 
13. คําส่ังการแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองชาง                                                   ก - 50 
14. คําส่ังการแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองการศึกษา                            ก - 53 



ง 
 

หนา 

 15. คําส่ังการแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองสวัสดิการสงัคม                                ก - 58 
 16. คําส่ังการแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม              ก - 61 
 17. คําส่ังการแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองการเกษตร                                         ก - 64 
 18. คําส่ังการแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในหนวยตรวจสอบภายใน                           ก - 66  
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับองคกร 
-  แบบ  ค.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ค.1 

เทศบาลตําบลปลาโหล 
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

ตามระเบียบ คตง.  วาดวยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ 5 
งวดปงบประมาณ 2552  (วันที่ 1 ตุลาคม 2551  ถึง วันที่  30  กนัยายน 2552) 

…………………………………………….. 

ขอมูลท่ัวไป 
 เทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน ไดรับการ
จัดตั้งขึ้นเปนเทศบาลตําบลปลาโหล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18  กรกฎาคม 2551 เร่ือง 
จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เปนเทศบาลตําบลปลาโหล ในการ
กํากับดูแลของนายอําเภอ    ผูวาราชการจังหวัด   และกระทรวงมหาดไทย  โดยมีนายกเทศมนตรีตําบลปลา
โหล     นายคําเขื่อง  รมเกษ เปนผูบริหารสูงสุดภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  มีภารกิจอํานาจหนาที่ภายใต
ระเบียบกฎหมาย ขอบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวของ  

1.1  วิสัยทัศนเทศบาลตําบลปลาโหล 
       “สาธารณูปโภคดี   สาธารณูปการสะดวก  ชุมชนเขมแข็ง  แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

       รักษวัฒนธรรมประเพณ ี มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน   ขจัดสิ้นยาเสพติด” 

1.2  ท่ีตั้ง 
                   เทศบาลตําบลปลาโหล ตั้งอยูหมูที่ 4  ตําบลปลาโหล อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร หางจาก
ที่วาการอําเภอวาริชภูมิ  เปนระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอตําบลพงัโคน/ตําบลมวงไข อําเภอพงัโคน จังหวดัสกลนคร 
ทิศใต  ติดตอตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภมูิ  จังหวดัสกลนคร 
ทิศตะวนัออก ติดตอตําบลแร  อําเภอพังโคน  จังหวดัสกลนคร 
ทิศตะวนัตก ติดตอตําบลหนองลาด อําเภอวาริชภมูิและตําบลตาลเนิ้ง 
  อําเภอสวางแดนดิน จังหวดัสกลนคร 

1.3  เนื้อท่ี 
        ตําบลปลาโหลมีพื้นที่ทั้งหมด  115  ตารางกิโลเมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ 71,875 ไร 
 
 
 
 



 

1.4  ภูมิประเทศ 
        ภูมิประเทศของเทศบาลตําบลปลาโหล มีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบสูง และราบลุมเปน
บางสวน มีลําหวยปลาหางไหลผาน ลักษณะดินรวนปนทราย เหมาะสําหรับการทําการเกษตร ทํานาทําสวน
ผลไมและสวนยางพารา 

1.5  จํานวนหมูบาน  16  หมูบาน  ไดแก 
หมูที่   1   บานพังฮอ  นายดําเนิน   สอนไชยา     เปนกํานันตําบลปลาโหล 
หมูที ่ 2   บานงิ้ว   นายอาวุธ โพธ์ิสาวัง เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 3 บานดอนยานาง  นายอุดม ละศรีจันทร เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 4 บานปลาโหล  นายวิริยะ สาขามุละ เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 5 บานไฮ   นายกําจัด ขันละ  เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 6 บานนาบอ  นายเนืองนอง รมเกษ  เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 7 บานผักตบ  นายเสียวสวาท สารธะวงค เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 8 บานโคกศาลา  นายนนท เรืองสวัสดิ์ เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 9 บานดงเชยีงเครือ  นายสินธุวัตร แกวอุนเรือน เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 10 บานปลาโหลนอย นายบุญหลาย ขันละ  เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 11 บานดงคําโพธ์ิ  นายแถม ธุรารัตน  เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 12 บานหนองทม  นายสรศักดิ ์ ปองคําศรี เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 13 บานพรสวรรค  นายหนูถิน เข็มรัตน  เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 14 บานโนนอุดม  นายสุริศักดิ ์ ปองคําศรี เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 15 บานโคงปากลวย  นายสํา  ทัศวงศ  เปนผูใหญบาน 
หมูที ่ 16 บานผักตบ  นายชัยยศ พรหมศิริ เปนผูใหญบาน 

1.6 จํานวนประชากร 
             ประชากรทั้งส้ิน  11,916 คน  แยกเปนชาย 5,911 คน   หญิง 6,005 คน   มี  3,043   หลังคาเรือน 

ท่ีมาขอมูล : สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร ณ เดือน เมษายน  
พ.ศ.2552 

1.7  พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 
 1. ประชาชนมอีาชีพเสริม  เพื่อสรางรายได   มีความเขมแข็งของชุมชน สารมารถพึ่งพาตนเองได 
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 2. การคมนาคม  ในหมูบานระหวางตําบล  ใชการไดสะดวก  ตลอดฤดูกาล มีการบริการ  การ
ส่ือสารครบทุกหมูบาน  และไฟฟามีใชทุกครัวเรือน 
 



 
 3. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพยสิน  ปลอดจากยาเสพติด  ใหบริการดาน
การศึกษาทุกระบบ เพื่อพัฒนาคน  สงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ิน 
 4. พัฒนาองคกรชุมชน สูการสรางเครือขายองคกร  สงเสริมและสนับสนุนการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตย  ทุกระดับ 
 5. อนุรักษทรัพยากรของชุมชน  พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของครัวเรือนและชุมชน  สรางแหลงพักผอนและฟนฟูสุขภาพภายในชุมชน 
 6. มีน้ําอุปโภค บริโภคอยางพอเพียง มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  ใชทําการเกษตรตลอดฤดูกาล 

1.8   จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
 1.    โครงสรางพื้นฐานครอบคลุม   ไดมาตรฐานและสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

 2.    ประชาชนมีสุขภาพดี   มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
 3.    ประชาชนไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในทองถ่ิน 
 4.    ประชาชนมีรายได จากใชเกษตรอินทรียหรือเศรษฐกิจพอเพยีง 

  5.    องคกรชุมชนเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได 

1.9  โครงสรางของเทศบาลตําบลปลาโหล  แบงออกเปน 
   ขอมูลดานศักยภาพของเทศบาลตําบล 

 (1)  ขอมูลดานบุคลากร 
ฝายการเมือง   แยกเปน   ฝายผูบริหาร  เทศบาลตําบลปลาโหล ประกอบดวย 

1. นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล     นายคําเขื่อง รมเกษ   
2. รองนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล  จํานวน   2   คน   คือ 

นายศักดิ์ดา        อินทรพานิชย 
นายวิชัย  ศรีโคตร 

3. เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล     นายมงคล รมเกษ 
4. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาํบลปลาโหล  นายสุรสิทธิ์ คําภูแสน 

ฝายนิติบัญญตัิ   ประกอบดวย 
1. ประธานสภาเทศบาลตําบลปลาโหล  นายยุทธสันต เหมะธุลิน   
2. รองประธานสภาเทศบาลตําบลปลาโหล  นายสุรชัย พุทธรรม 
3. เลขานุการสภาเทศบาลตําบลปลาโหล  นายสุรพัฒน พุฒธรรม 
4. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลปลาโหล   จํานวน   10   คน   รายช่ือมดีังนี ้

 

 



 

ชื่อ – นามสกุล  ตําแหนง ชื่อ – นามสกุล  ตําแหนง 
นายวิศิษฐ            วงศจันทร สมาชิก ทต.  เขต 1 นายไชยยงค     คําภูแสน สมาชิก ทต. เขต 2 
นายคําพันธ          แกวคําแสน สมาชิก ทต.  เขต 1 นายดิเรก          นาคอินทร สมาชิก ทต. เขต 2 
นางอุไรวรรณ       งามราชจักร สมาชิก ทต. เขต 1 นายธวัชชัย      พรหมสุวรรณ สมาชิก ทต. เขต 2 
นายสันติ               สุริยะโรจน สมาชิก ทต. เขต 1 นายทรัพยทวี    สุขสรอย สมาชิก ทต. เขต 2 
นายจนัทรา           พูลพล สมาชิก ทต. เขต 1 นายประสพ      นาเชียงใต สมาชิก ทต. เขต 2 

 

ฝายขาราชการประจําและพนักงานจาง  เทศบาลตําบลปลาโหล แยกไดดังนี้  
  1.  ขาราชการประจํา        จํานวนทั้งหมด  22 คน 
   2.  พนักงานจาง     จํานวนทั้งหมด  14 คน 
  รวม     จํานวนทั้งหมด  36 คน 
 
ตําแหนงในสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล  จํานวนทั้งหมด  8 คน 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล ปริญญาโท 7 
2 นายปรีดา       เจริญชัย เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาตรี 5 
3 นายสุรชาติ    ประพัศรางค บุคลากร ปริญญาตรี 5 
4 นางสุรียพร    ปาละสานต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 3 
5 นางสุรีพร   วงษคําจันทร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ปริญญาตรี 3 
6 นางสาวทัศนี  เหมะธุลิน ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ปริญญาตรี - 
7 นายสุทธิพงษ   ขันละ พนักงานขับรถ ปวส. - 
8 นายนครินทร    แกวอุนเรือน นักการภารโรง ปริญญาตรี - 

ตําแหนงในกองคลังเทศบาลตําบลปลาโหล     จํานวนทั้งหมด  5 คน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นางกาญจนา        กวีพิชชาพชัร หัวหนากองคลัง ปริญญาตรี 6 
2 นางสาวรัตนธุวรรณ     นําสุย นักวิชาการคลัง ปริญญาตรี 4 
3 นางอุไร               อาษาสรอย เจาพนกังานพสัดุ ปริญญาตรี 4 
4 นางสาวอุไรรัตน    แกวคําแสน เจาพนกังานจดัเก็บรายได ปริญญาตรี 3 
5 นางสาวปานหทัย    อินทรพานิชย ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ปริญญาตรี - 

 



 

ตําแหนงในกองชางเทศบาลตําบลปลาโหล      จํานวนทั้งหมด  5 คน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายณรงคศักดิ์        มหาราต หัวหนากองชาง ปริญญาตรี 6 
2 นายกฤชชยั             สมบัติดี วิศวกรโยธา ปริญญาตรี 4 
3 นายมงคล                สาขามุละ นายชางโยธา ปริญญาตรี 3 
4 นางมะลินดา           จันทรหลา เจาพนกังานธรุการ ปริญญาตรี 3 
5 นายสุพัฒน             โฮมวงศ  คนงานทั่วไป ม. ตน - 

ตําแหนงในกองสวัสดิการสงัคม  เทศบาลตําบลปลาโหล จํานวนทั้งหมด   3 คน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายดุลยสิทธิ์           งามราชจักร นักพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 6ว 
2 นายจกัรวาฬ            จันทรหลา นักพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 5 
3 นายสุวิทย                นาคอินทร ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ปริญญาตรี - 

ตําแหนงในกองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล  จํานวนทั้งหมด   10 คน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายวิทยา                   พันธุโคตร นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 5 
2 นางวภิานันท              สัตถาผล เจาพนกังานธรุการ ปริญญาตรี 4 
3 นางอุดม                    สอนไชยา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ม.ปลาย - 
4 นางวันเพ็ญ               หลาอามาตย ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ม.ปลาย - 
5 นางวารุณี                 นาคะอนิทร ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ม.ปลาย - 
6 นางประเพศ             นาเชียงใต หัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก ปริญญาตรี - 
7 นางประพรรณี         พจนา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ปวช. - 
8 นางรัตนา                 เบาจังหาร หัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก ปริญญาตรี - 
9 นางจันทรฉาย          บุญสิงมา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ปริญญาตรี - 
10 นางสาวเครือวลัย   พรหมสุวรรณ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ปริญญาตรี - 

ตําแหนงในกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปลาโหล จํานวนทั้งหมด    3 คน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายสมิทธิ์    พุทธวงศ นักบริหารงานสาธารณสุข ปริญญาตรี 6 
2 นางปยะธิดา   ทองกุล พยาบาลวิชาชพี  ปริญญาตรี 6ว 
3 นางกัญญารัตน  รัชชปญญา   เจาพนกังานธรุการ  ปริญญาตรี 2 



 

ตําแหนงในสวนสงเสริมการเกษตร   จํานวนทั้งหมด   1 คน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 วาที่ร.ต. สุรพงษ สิริเสฏฐ สุรสหไชย นักวิชาการเกษตร ปริญญาตรี 4 

ตําแหนงในหนวยตรวจสอบภายใน   จํานวนทั้งหมด   1 คน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นางสาวสิริรัตน       ชินวงคเขียว เจาหนาทีต่รวจสอบภายใน ปริญญาตรี 3 

(2)  ระดับการศึกษาของขาราชการประจําและพนักงานจาง   
 ประถมศึกษา   - คน 
 มัธยมศึกษา     4 คน 
 อาชีวศึกษา   1 คน 
 อนุปริญญา   1 คน 

ปริญญาตรี   27 คน 
สูงกวาปริญญาตรี  2 คน 

 (3)  ดานรายไดของเทศบาลตําบลปลาโหล 
 ประมาณการรายไดของ เทศบาลตําบลปลาโหล ในปงบประมาณ 2552   จํานวน  33,000,000  บาท  
แยกได   ดังนี้   
  -  รายไดหมวดภาษีอากร   จํานวน       145,000 บาท 
  -  รายไดหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ 
                               และใบอนุญาต   จํานวน         75,000 บาท 
  -  รายไดจากทรัพยสิน   จํานวน       200,000   บาท 
  -  รายไดเบ็ดเตล็ด   จํานวน        201,000 บาท 
  -  รายไดจากทนุ    จํานวน            2,000 บาท 
  -  รายไดหมวดภาษจีัดสรร  จํานวน   16,377,000 บาท 
  -  รายไดเงินอดุหนนุทั่วไป  จํานวน   16,000,000 บาท 
  
1.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับองคกร 

1.1  สรุปภารกิจการดําเนินการที่สําคัญในระดับองคกร มีดังนี้ 
เทศบาลตําบลปลาโหล จัดแบงการบริหารงานออกเปน  1   สํานัก   6   กอง   1   หนวย  มีภารกิจตาม

อํานาจหนาที่แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  



มาตรา 50  ภายใตขอบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล ดังตอไปนี้  
1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน   
2. ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  
3. รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 
4. ปองกันและระงับโรคติดตอ 
5. ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม   
7. สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ และผูพิการ  
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
9. หนาที่อ่ืน ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
มาตรา  51  ภายใตบังคับแหงกฎหมายเทศบาลตําบลปลาโหล  อาจจัดทํากิจการในเขตเทศบาลตําบล

ปลาโหล ดังตอไปนี้ 
1. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา     
2. ใหมีโรงฆาสัตว  
3. ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  
4. ใหมีสุสานและฌาปนสถาน  
5. บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  
6. ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  
7. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
8. เทศพาณิชย    

1.2  วัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับองคกร  สรุปไดดังนี้  
ภายใต  มาตรา 50   
1.  เพื่อใหประชาชนเกิดความสงบเรียบรอย 
2.  เพื่อใหประชาชนมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา  
3.  เพื่อรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทัง้การกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
4.  เพื่อปองกันและระงับโรคติดตอในเขตพื้นที่ 
5.  เพื่อใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  
6.  เพื่อใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม   
7.  เพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ และผูพิการ  
8.  เพื่อบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
 



 
ภายใต  มาตรา  51   
1.   เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาดหรือมีการประปา     
2. เพื่อใหมีโรงฆาสัตว  
3. เพื่อใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม  
4. เพื่อใหมีสุสานและฌาปนสถาน  
5. เพื่อบํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลปลาโหล  
6. เพื่อใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข  
7. เพื่อใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
8. เพื่อเทศพาณิชย    

2.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับองคกร 
 เทศบาลตําบลปลาโหล ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการควบคุมโดยประมวลจาก
สํานัก/กอง  ดังนี้ 

 2.1   สํานักปลัดเทศบาล 
2.1.1  สภาพแวดลอมภายใน  

(1)  บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ี ของหนวยงานที่ไมชัดเจน ไมเปนปจจุบัน 
(2)  ประสิทธิภาพของบุคลากร ซ่ึงบุคลากรในสํานักปลัดเทศบาล ยังขาดความรู 

ความเขาใจในงานของตน  
(3)  ระบบสารสนเทศ ของหนวยงาน ในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานยังลาสมัย  
2.1.2  สภาพแวดลอมภายนอก  

(1)  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ทีเ่กิดขึน้ในชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุดดัเขาทําใหเกิด
น้ําปาไหลหลาก ถนนถูกตัดขาด บานเรือนประชาชนหกัพัง ไรสวนถูกน้ําทวมขัง เปนจํานวนมาก 
 2.2   กองคลงั 

2.2.1  สภาพแวดลอมภายใน  
(1)  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานกองคลัง  ของเทศบาลตําบล        

ปลาโหล ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  
(2)  ความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการศึกษา อบรมอยาง

ตอเนื่อง อาจทําใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 
2.2.2  สภาพแวดลอมภายนอก  

(1)  ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช เปนอุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่  
เชน ระเบียบวิธีการบันทักบัญชีกอนเขาสูระบบการลงบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร และระเบียบการจัดซื้อจัด



จางในระบบ  E-Auction   เนื่องจากเจาหนาที่ไมเขาใจไมมีประสบการณในการทํางาน จึงไมสามารถปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได 

 
2.3   กองชาง 

2.3.1  สภาพแวดลอมภายใน  
(1)  นโยบาย กฎหมาย   ระเบียบ  ขอบังคับเก่ียวกับงานกองชาง  ของเทศบาลตําบล

ปลาโหล ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  
(2)  ความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการคนควา หาขอมูล

เพิ่มเติม ศึกษา อบรมอยางตอเนื่อง  
2.3.2  สภาพแวดลอมภายนอก  

(1)  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ทีเ่กิดขึน้ในชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุดดัเขาทําใหเกิด
น้ําปาไหลหลาก ถนนถูกตัดขาด บานเรือนประชาชนหกัพัง  ไฟฟาดับ ประชาชนเดือดรอนเปนจํานวนมาก 

2.4   กองการศึกษา 
2.3.1  สภาพแวดลอมภายใน  

(1)  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับงานกองการศึกษา ของเทศบาล
ตําบลปลาโหล ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  

(2)  ความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการคนควา หาขอมูล
เพิ่มเติม ศึกษา อบรมอยางตอเนื่อง รวมถึงเจาพนักงานธุรการ โอนยายมาจากกระทรวงยุติธรรม ยังไมมี
ความรูเกี่ยวกับระบบงานทองถ่ินเพียงพอ 

2.3.2  สภาพแวดลอมภายนอก  
(1)  ระเบียบกฎหมายใหม ทีอ่อกมาบังคับใช เปนอุปสรรค ในการปฏิบตัิหนาที่ เชน 

ระเบียบใหมทีอ่อกมาตลอดเวลาเรื่องการจายเงินอุดหนนุนมโรงเรียน อาหารกลางวัน จึงทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยางทวงที ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได 

2.5   กองสวสัดิการสังคม 
2.3.1  สภาพแวดลอมภายใน  

(1)  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม ของเทศบาล
ตําบลปลาโหล ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  

(2)  ความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการคนควา หาขอมูล
เพิ่มเติม ศึกษา อบรม  

2.3.2  สภาพแวดลอมภายนอก  
(1)  ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช เปนอุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ เชน 

ระเบียบใหมที่ออกมาตลอดเวลาเรื่องการเบี้ยยังชีพฯตางๆจึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยาง
ทวงที ไมบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวตามแผนงาน 



 
2.6   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

2.3.1  สภาพแวดลอมภายใน  
(1)  ความรูความสามารถ และทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการคนควา หาขอมูล

เพิ่มเติม ศึกษา อบรมอยางตอเนื่อง  
(2)  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ของเทศบาลตําบลปลาโหล ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  
2.3.2  สภาพแวดลอมภายนอก  

(1)  ระเบียบกฎหมายใหม ทีอ่อกมาบังคับใช เปนอุปสรรค ในการปฏิบตัิหนาที่ เชน 
ระเบียบใหมทีอ่อกมาตลอดเวลาเรื่องการควบคุมโรคตางๆ  จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยาง
ทวงที ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได 

2.7   กองการเกษตร 
2.3.1  สภาพแวดลอมภายใน  

(1)  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับงานบริหารงานการเกษตร ของ
หนวยงานที่ไมชัดเจน  

(2)  ประสิทธิภาพของบุคลากร ซ่ึงบุคลากรในกองการเกษตร คือ วาที่ร.ต. สุรพงษ 
สิริเสฏฐ  สุรสหไชย  ยังขาดการปฏิบัติงานดานเอกสาร เชน การพิมพเอกสารหนังสือไมคลอง รวมถึง การ
ปฏิบัติงานอยางอื่นใดไมรวดเร็ว เพราะมีเพียงบุคคลเพียงคนเดียว ไมมีผูชวยเหลือแตอยางใด   จึงอาจทําให
การปฏิบัติงานเกิดความลาชา ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

2.3.2  สภาพแวดลอมภายนอก  
(1)  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุดัดเขาทําใหเกิด

น้ําปาไหลหลาก ถนนถูกตัดขาด บานเรือนประชาชนหักพัง  น้ําทวมไร-นา ที่ทําการเกษตรเสียหายประชาชน
เดือดรอนเปนจํานวนมาก 

 
3.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับองคกร 
 หนวยงานยอย ไดปรับปรุงระบบการควบคุมภายในขึ้นมาใหม โดยมี  1 สํานัก 6 กองที่ตองดําเนิน
กิจกรรมการควบคุมใหบรรลุวัตถุประสงค คือ 
 3.1   สํานักปลัดเทศบาล 

3.2   กองคลัง 
3.3   กองชาง 
3.4   กองการศกึษา 
3.5   กองสวัสดิการสังคม 
3.6   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3.7   กองการเกษตร 



3.1   สํานักปลัดเทศบาล 
3.1.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ มี 3 กิจกรรม คือ 

(1)   กิจกรรมการแบงหนาทีป่ฏิบัติตามสายงาน 
(2)  กิจกรรมจดัโครงสรางภายใน 
(3)  กิจกรรมงานดานสารสนเทศ 
(4)  กจิกรรมดานการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

3.1.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
(1) ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบสายการบังคับบัญชาของ

หนวยงาน ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรจากภารกิจและงานที่ไดรับมอบหมาย 
(2)  ประเมินความสําเร็จของการบริหารจัดการโดยวัดจากความพึงพอใจที่

ประชาชนไดรับหลังจากการตอบสนองความตองการและบริการที่ไดรับ 
(3)  ประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ในการเขาขอใชระบบสารสนเทศของ

หนวยงาน 
(4)  ตรวจสอบความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร   แผนพัฒนาสามปกับ

แนวนโยบายของรัฐบาล ประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปและงบประมาณรายจายมีความ
สอดคลองคุมคาและสามารถสรางประโยชนสูงสุด 

3.2   กองคลงั 
3.2.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  มี 4 กิจกรรม คือ 

(1)   กจิกรรมการบันทึกบัญชีการายงาน 
(2)  กจิกรรมการรับเงินและการจายเงนิ 
(3)  กจิกรรมตามระบบบัญชี 
(4)   กิจกรรมการจัดเก็บรายได 

3.2.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
(1)   มีการสอบทานการบันทึกบันชีกับเอกสารกับการรับจายเงินทุกสิน้วันและ 

จัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการทําบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานใหเปนปจจุบันตามระยะเวลาที่กําหนด 
(2)  จัดใหมีการศึกษา  ทบทวนและปรับปรุงระบบบัญชีใหเหมาะสมกับการใชงาน 
(3)   ติดตามการทํางานของเจาหนาที่ในดานการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงินใหเปนไปตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
(4)   ติดตามและประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดเก็บภาษี 

3.3   กองชาง 
3.3.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ มี 2 งาน คือ 

(1) งานกอสราง 
      - เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการกอสรางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 
     - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจาหนาที ่



- เพื่อปองกันและแกไขปญหาการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ 
ขอบังคับ 

(2)  งานสํารวจ ออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - เพื่อใหการปฏิบัติงานดานงานสํารวจ  ออกแบบและควบคุมอาคารเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับ 
    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจาหนาที ่

- เพื่อปองกันและแกไขปญหาการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมายระเบียบ และ
ขอบังคับ 

3.3.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
(1)   การรายงานการกอสราง และ  ศึกษากฎระเบียบ หลักวิชาชาง กําหนดแผนการ

สํารวจออกแบบ แผนปฏิบัติงานกอสรางรายละเอียดประกอบแบบ  สัญญากอสราง 
(2)  สอบทานรายละเอียดของทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและ

ประโยชนสูงสุด  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการตอบสนองจากโครงการตาง ๆ  ช้ีแจง
นโยบายและหลักเกณฑตางๆ ในการปฏิบัติงานใหทราบทั่วกัน 

3.4   กองการศึกษา 
3.4.1   ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ มี 3 กิจกรรม คือ 

(1)   กจิกรรมการจัดหาพัสดดุานการศึกษา 
(2)   กิจกรรมการจัดการศกึษา 
(3)   กิจกรรมงานวัฒนธรรมและประเพณี 

3.4.1  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
(1)   การสํารวจความตองการและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการ

ตอบสนองตอบจากโครงการตางๆ 
(2)  สํารวจวาบุคลากรไดรับการศึกษาตรงกับสายงานทุกคนหรือไมและสอนใหเด็ก

มีพัฒนาการทีด่ีขึ้นเหมาะสมตามวัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม 
(3)  ประเมินจากการที่มีผูสนใจในการเขารวมงานดานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
3.5   กองสวสัดิการสังคม 

3.5.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  มี 3 กิจกรรม คือ 
(1)   กจิกรรมดานงานสรรหาพัสดุ 
(2)   กิจกรรมดานงานฝกอบรม  
(3)   กิจกรรมดานการประสานงานพัฒนาชุมชน งานเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู

ติดเชื้อเอดส  
3.5.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
(1)   กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและกิจกรรม 



(2)  ติดตามและสอบทานรายละเอียดทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและ
ประโยชนสูงสุด 

(3)   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการตอบสนองตอบจากโครงการตาง ๆ 
3.6   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

3.6.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ มี 3 กิจกรรม คือ 
(1)   กจิกรรมสรรหาพัสดุเพือ่พัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(2)  กจิกรรมการจัดอบรมเพือ่พัฒนางานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(3)  จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 

3.6.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
(1)  กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจาํทุกโครงการและกิจกรรม 
(2)  สอบทานรายละเอียดทกุโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชน

สูงสุด 
(3)  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการสนองตอบจากงานโครงการ

ตางๆและ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการรับบริการดานการแพทยและการควบคมุโรค
ตาง ๆ การรักษาสิ่งแวดลอม 

3.7   กองการเกษตร 
 3.7.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ  มี 3 กิจกรรม คือ 

(1)  กิจกรรมสรรหาพัสดุดานการเกษตร 
(2)  กจิกรรมการจัดอบรมเพือ่พัฒนางานเกษตร 
(3)  กิจกรรมรวมกับชุมชน 

3.7.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
(1)   กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและกิจกรรมที่จะ

ดําเนินการและสอบทานรายละเอียดทกุโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
(2)  สงเสริมการจัดฝกอบรมบุคลากร  ศึกษาระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
(3)   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการสนองตอบจากงานโครงการ

ตางๆ 
 

4.  ความเสี่ยงที่สําคัญ และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุม 
 เทศบาลตําบลปลาโหล นําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการควบคมุภายใน ตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ดังตอไปนี ้

 



4.1   สํานักปลัดเทศบาล 
4.1.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวย

ในการติดตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภัยลวงหนา กอนเกิดเหตุ ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน 
ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล และภัยตางๆ ไดอยางทันเหตุการณ 

4.1.2  การประสานงานภายในและภายนอกสํานักปลัด  
 (1)  การประสานงานภายในสํานักปลัด และทุกสวน/กอง ของเทศบาลตําบลปลา

โหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร เปนตน 
   (2)   การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสาร
หนังสือราชการ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและ
หนวยงานอื่นๆ เชน อําเภอ จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบานรวมถึง ประชาชน เปนตน 

4.2   กองคลงั 
4.2.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวย

ในการติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อให
ประชาชนรับรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานดานการคลัง ระยะเวลาการชําระภาษีตางๆ  ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.2.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง  
 (1)  การประสานงานภายในกองคลัง ประสานงานในหนวยงาน แตละสวน/กอง 

ของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร และงานดาน
การเงินการคลัง เพื่อการจายเงินอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ แกเด็ก เปน
ตน 

 (2)  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสาร
หนังสือราชการ งานดานงานคลัง และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ เชน อําเภอ 
จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  

4.3   กองชาง 
4.3.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวย

ในการติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อให
ประชาชนรับรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานดานการชาง ไดอยางรวดเร็ว 

4.3.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองชาง  
 (1)  การประสานงานภายในกองชาง ประสานงานในหนวยงาน แตละสวน/กอง 

ของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร และงานดาน
การเงินการคลัง เพื่อการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณชาง  เปนตน 

  (2)  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสาร
หนังสือราชการ งานดานชาง และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ เชน อําเภอ 
จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

 



 
4.4   กองการศึกษา 

4.4.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวย
ในการติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อให
ประชาชนรับรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานดานการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปลาโหลไดอยาง
รวดเร็ว 
  4.4.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองการศึกษา  
   (1)  การประสานงานภายในกองการศึกษา ประสานงานในหนวยงาน แตละสวน/
กอง ของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร และงาน
ดานการเงินการคลัง เพื่อการจายเงินอุดหนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ แกเด็ก 
เปนตน 
   (2)  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสาร
หนังสือราชการ งานดานการศึกษา และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ เชน อําเภอ 
จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  

4.5   กองสวสัดิการสังคม 
4.5.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวย

ในการติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อให
ประชาชนรับรูขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
  4.5.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองสวัสดิการสังคม  
   (1)  การประสานงานภายในกองสวัสดิการสังคม ประสานงานในหนวยงาน แตละ
สวน/กอง ของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร 
และงานดานการเงินการคลัง เพื่อการจายเบี้ยยังชีพฯ เปนตน 
   (2)  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสาร
หนังสือราชการ งานดานสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ เชน 
อําเภอ จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน อาจในเรื่องของการจายเบี้ยยังชีพฯ ให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด เปนตน 

4.6   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
4.6.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวย

ในการติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อให
ประชาชนรับรูขอมูลตางๆ โดยเฉพาะโรคระบาดที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว  
  4.6.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
   (1)  การประสานงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ประสานงานใน
หนวยงาน แตละสวน/กอง ของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดย
เฉพาะงานดานเอกสาร และงานดานการเงินการคลัง  เปนตน 



   (2)  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสาร
หนังสือราชการ งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและ
หนวยงานอื่นๆ เชน อําเภอ จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน อาจในเรื่องตางๆ ให
ประชาชนไดรับประโยชนอยางรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุด  

4.7   กองการเกษตร 
4.7.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวย

ในการติดตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภัยลวงหนา กอนเกิดเหตุ ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน 
ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
  4.7.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองการเกษตร  
   (1)  การประสานงานภายในกองการเกษตร ประสานงานในหนวยงาน แตละสวน/
กอง ของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร เปนตน 
   (2)  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสาร
หนังสือราชการ งานดานการเกษตร และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ เชน 
อําเภอ จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน เปนตน 

5.  วิธีการติดตามประเมินผล 

เมื่อดําเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่งใหสํานัก/กอง ติดตามความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปลา
โหล เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไป แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ 6 กําหนด สงรายงานการติดตามประเมินผลให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อคณะกรรมการฯไดสรุปรวบรวม
ประเมินเปนระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ
ดูแล กระทรวงมหาดไทย ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่  31  ธันวาคม  2552 ตอไป 

โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของสํานัก/กอง แลวสรุปรายงานในการประชุมประจําเดือนทุกเดือน และใหสํานัก/กอง รายงาน
ผลดําเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลทราบ ตามแบบรายงานที่
ระเบียบฯ กําหนด ภายในวันที่สิบหลังจากสิ้นไตรมาส เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจของ
เทศบาลตําบลปลาโหลตอไป 

 
 
 



6.   ผูรับผิดชอบประเมนิผล 

ตามคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคมุภายใน และคณะทํางานตดิตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน  เทศบาลตําบลปลาโหล ที่ 331 / 2552 ลงวันที่ 18  กันยายน 2552 ดังนี ้

6.1  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  ประกอบดวย 
6.1.1  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล    เปน ประธานกรรมการ  
6.1.2  นายณรงคศักดิ์  มหาราต ผูอํานวยการกองชาง      เปน     กรรมการ 
6.1.3  นางกาญจนา  กวีนิชชาพัชร หัวหนากองคลัง     เปน กรรมการ 
6.1.4  นายสมทิธ   พุทธวงศ นักบริหารงานสาธารณสุข   เปน กรรมการ 
6.1.5  นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร นักพัฒนาชุมชน       เปน กรรมการ 
6.1.5  นายวิทยา  พันธุโคตร นักวิชาการศึกษา      เปน กรรมการ 
6.1.6  นายจกัรวาฬ  จันทรหลา นักพัฒนาชุมชน        เปน กรรมการ 
6.1.7  วาที่รอยตรีสุรพงษ  สิริเสฎฐ สุรสหไชย   นกัวิชาการเกษตร   เปน     กรรมการ 
6.1.9  นายปรดีา  เจริญชัย  จนท.วเิคระหนโยบายและแผน เปน กรรมการและ
เลขานุการ 

6.2.  คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล จึงใหมี
คณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ประกอบดวย 

6.2.1  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล     หัวหนาคณะทํางาน  
6.2.2  นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร หัวหนากองคลัง      ผูชวย 
6.2.3  นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร นักพัฒนาชุมชน        ผูชวย 
6.2.4  นายปรดีา  เจริญชัย  จนท.วเิคระหนโยบายและแผน  เจาหนาที ่

 
 
 
     ลงชื่อ  .......................................... 
     ชื่อผูรายงาน     (นายคําเขื่อง    รมเกษ) 
     ตําแหนง            นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
     วันท่ี                 วนัที ่ 28   กันยายน   2552 
 

 

 



 

 
ระดับหนวยงานยอย 

-  แบบ  ค.1  
-  แบบ  ค.2 
-  แบบ  ค.3 

 
 



 
แบบ ค.1 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปลาโหล 
รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ คตง. วาดวยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ขอ 5 
งวดตั้งแต วันท่ี  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2552 

.................................................................... 

ขอมูลท่ัวไป 

 สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปลาโหล   เปนหนวยงานยอย ของเทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ  ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล  โดยมีนายคําเขื่อง   
รมเกษ   นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล  เปนผูบริหารสูงสุดมีภารกิจอํานาจหนาที่ดานงานธุรการ การ
บริหารงานบุคคล การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณประจําปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลปลา
โหล การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานดานกฎหมายและคดีความตาง ๆ และงานอื่นๆ ตาม
โครงสรางและคําส่ังแบงงานของเทศบาลตําบลปลาโหล 

ตําแหนงในสาํนักปลัดเทศบาล       จํานวนทั้งหมด  8 คน 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล ปริญญาโท 7 
2 นายปรีดา      เจริญชัย เจาหนาทีว่ิเคราะหฯ ปริญญาตรี 5 
3 นายสุรชาติ     ประพัศรางค บุคลากร ปริญญาตรี 5 
4 นางสุรียพร     ปาละสานต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี 3 
5 นางสุรีพร   วงษคําจันทร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ปริญญาตรี 3 
6 นางสาวทัศนี  เหมะธุลิน ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ปริญญาตรี - 
7 นายสุทธิพงษ   ขันละ พนักงานขับรถ ปวส. - 
8 นายนครินทร   แกวอุนเรือน นักการภารโรง ปริญญาตรี - 

 

ปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังแบงงานและมอบหมายหนาทีภ่ายในสํานักปลัดเทศบาล ที่ 322 /2552 ลงวันที่ 
18 กันยายน 2552 และตามที่นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลไดมีคําส่ังใหสํานักปลัดเทศบาล  จัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน ตามคําส่ังที่ 332/2552 ลงวันที่ 18 กนัยายน 2552 ภายในหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   เมื่อจดัวางระบบ
ควบคุมภายในเสร็จแลวใหรายงานผลดําเนนิการใหเสร็จสิ้นตามกําหนด  นั้น 

 



 

1.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย 

1.1  สรุปภารกิจการดําเนินงานที่สําคัญในสํานักปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล ตามนายก เทศมนตรี
เทศบาลตําบลปลาโหลไดมอบภารกิจ ตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในสํานักปลัดเทศบาล ที่ 
322 /2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ดังนี้ 
 (1)  งานธุรการ  ไดแก งานสารบรรณของเทศบาล  งานความคุมดูแลรักษาทําความสะอาด
สํานักงาน  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ  การติดตอและอํานวยความสะดวกชวยงาน
ประชุมสภาเทศบาลตําบลปลาโหล และชวยงานคณะผูบริหารเทศบาลตําบลปลาโหลตามที่ไดรับมอบหมาย  
เพิ่มเติม  (ถามี) เปนตน 
 (2)  งานการเจาหนาที่ ไดแก  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจางและ
พนักงานจาง  งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  งานการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก/
งานบรรจุแตงตั้ง  โอน ยาย  และเลื่อนระดับ  งานทะเบียนประวัติคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลและบัตร
ประวัติพนักงานเทศบาล,  ลูกจางและพนักงานจาง  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล    
งานอนุมัติปรับปรุงตําแหนงแผนอัตรากําลัง  งานพัฒนาบุคลากร  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  
ลูกจาง และพนักงานจาง  เปนตน 
                            (3)  งานประชาสัมพันธ  ไดแก  งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล/งานเผยแพรสนับสนุน
ผลงาน  นโยบายของเทศบาล  จังหวัดและรัฐบาล  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน เปนตน 
                         (4)  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  ไดแก  งานรวมรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติที่
จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ  งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช
ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล/หนวยงานที่เกี่ยวของ  เปนตน 
                         (5)   งานจัดทํางบประมาณ ไดแก  งานจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจําป
ใหหนวยงานตางๆทราบ และดําเนินการ  งานรวบรวมขอมูล สถิติและวิเคราะหงบประมาณงานจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล  เปนตน 
 (6)  งานทะเบียนราษฎร  ไดแก งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร  งานจัดเตรียมบัญชี
การเลือกตั้ง  เปนตน 
                         (7)   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไดแก  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ  งานวิเคราะหและพิจารณา  ทําความเห็นสรุป  รายงาน  เสนอแนะรวมทั้งดําเนินการดานกฎหมาย
และระเบียบเกี่ยวกับการปองกันระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอ่ืน ๆ  เปนตน 
                        (8)  งานนิติการ ไดแก งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปญหาขอกฎหมาย  ราง
และพิจารณาตรวจรางเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับและคําสั่งที่เกี่ยวของ  งานจัดทํานิติกรรม  รวมรวม
ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย  งานสอบสวน  เปนตน 
 
 



 
                            (9)  งานระบบงานคอมพิวเตอร  ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห จัดระบบ และวางแผน
การประมวลผลขอมูลดวยเครื่องจักรประมวลผล  เขียนคําสั่งใหเครื่องจักรประมวลผลทํางานตามความ
ตองการ เปนตน 
 1.2  วัตถุประสงค  เพื่อใหบรรลุภารกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังนี ้
 (1)  เพื่อใหการปฏิบัติงานดานธุรการ งานสารบรรณและงานบริหารงานบุคคล ดําเนินไป
อยางถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 (2)  เพื่อใหการบริหารงานการเจาหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพในการบริหาร งาน
บุคคล 
                       (3)  เพื่อใหการติดตอส่ือสารประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก  สําเร็จทันเวลาให
ประชาชนรับรูขาวสารไดรวดเร็วและทันทวงที                            
                      (4)  เพื่อใหการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปสอดคลองกับ
ภารกิจและนโยบายของรัฐบาล   
                         (5)   เพื่อใหงานจัดทํางบประมาณงาน  จัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจําป
ใหหนวยงานตางๆทราบ และดําเนินการ  งานรวบรวมขอมูล สถิติและวิเคราะหงบประมาณงานจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล  ดําเนินไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 (6)  เพื่อใหการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
                           (7)  เพื่อใหงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ชวยเหลือ
ประชาชนไดทันทวงที สัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย 
                            (8)  เพื่อใหดําเนินการสอบสวนในคดีแพง คดีอาญา และคดีทางปกครอง เปนไปดวย
บริสุทธิ์ยุติธรรม รวดเร็ว ทันเหตุการณไมขาดอายุความ 
                         (9)  เพื่อใหรับรูขอมูลขาวสารทางคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็วทั่วถึง ใหมีการนําระบบ
สารสนเทศ และการสื่อสารตางๆ มาใชในการบริหารจัดการและเกิดประโยชนสูงสุด 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 

2.1  สภาพแวดลอมภายใน  
 สํานักปลัดเทศบาล ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดย

วิเคราะหจากภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงานและสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการควบคุม 
ดังนี้ 

 
 
 
 



 
2.1.1  บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ี ของหนวยงานที่ไมชัดเจน ไมเปนปจจุบัน 
การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ  2.1.1  คือ    พนักงานบางรายบรรจุใหม ปรับเปล่ียนสาย

งาน เล่ือนระดับ โอนยาย ไมมีการแกไขใหเปนปจจุบัน ทําใหภารกิจ อํานาจหนาที่ไมถูกกระจาย และ
คลุมเครือ ไมชัดเจน ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานลาชาและมีการปฏิบัติที่ซํ้าซอน  

2.1.2  ประสิทธิภาพของบุคลากร ซ่ึงบุคลากรในสํานักปลัดเทศบาล ยังขาดความรู ความ
เขาใจในงานของตน  

การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.1.2  คือ บุคลากรขาดความรูที่ทันสมัย ขาดการคนควา การ
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง อาจทําใหบุคลากรทํางานไดไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ขาดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

2.1.3  ระบบสารสนเทศ ของหนวยงาน ในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานยังลาสมัย  

การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.1.3 เครื่องมืออุปกรณและเทคโนโลยีที่ใชในการจัดระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานยงัลาสมัย ทําใหการติดตอส่ือสารขาดความรวดเร็ว ประชาชนรับรู
ขอมูลขาวสารลาชา  

2.2  สภาพแวดลอมภายนอก  
 สํานักปลัดเทศบาล ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดย

วิเคราะห  ดังนี้ 
2.2.1  ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ ทีเ่กิดขึน้ในชวงฤดูฝน มีมรสุมพายดุัดเขาทําใหเกดิน้ําปา

ไหลหลาก ถนนถูกตัดขาด บานเรือนประชาชนหักพัง  ไรสวนถูกน้ําทวมขัง เปนจํานวนมาก 
การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.2.1 ที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุดัดเขาทําใหเกิด

น้ําปาไหลหลาก ถนนถูกตัดขาด บานเรือนประชาชนหักพัง ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน จากการ
ปฏิบัติภารกิจประจํา ไมสามารถประกอบอาชีพได เดินทางยากลําบาก บานเรือนประชาชนเสียหายไมมีที่อยู 
ซ่ึงเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ที่ตองวางแผนแกไขอยางทันทวงที มิใหเกิดความลาชา  

3.  ความเสี่ยงที่นัยสําคัญ  และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุม 

3.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 
3.1.1   กิจกรรมการแบงหนาที่ปฏิบัติตามสายงาน 
3.2.2  กิจกรรมจัดโครงสรางภายใน 
3.2.3  กิจกรรมงานดานสารสนเทศ 
3.2.4  กิจกรรมดานการจดัทาํแผนพัฒนาสามป 

 3.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
3.2.1  ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบสายการบังคับบัญชาของหนวยงาน 

ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรจากภารกิจและงานที่ไดรับมอบหมาย 



3.2.2  ประเมินความสําเร็จของการบริหารจัดการโดยวัดจากความพึงพอใจที่ประชาชนไดรับ
หลังจากการตอบสนองความตองการและบริการที่ไดรับ 

3.2.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ในการเขาขอใชระบบสารสนเทศของ
หนวยงาน 

3.2.4  ตรวจสอบความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามปกับแนวนโยบายของ
รัฐบาล ประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปและงบประมาณรายจายมีความสอดคลองคุมคาและ
สามารถสรางประโยชนสูงสุด 

4.  สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 

 4.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวยในการ
ติดตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภัยลวงหนา กอนเกิดเหตุ ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผน
พับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูล และภัยตางๆ ไดอยางทันเหตุการณ 
 4.2  การประสานงานภายในและภายนอกสํานักปลัด  
  4.2.1  การประสานงานภายในสํานักปลัด และทุกสวน/กอง ของเทศบาลตําบลปลาโหล 
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร เปนตน 
  4.2.2  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสารหนังสือ
ราชการ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ 
เชน อําเภอ จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบานรวมถึง ประชาชน เปนตน 

5.  วิธีการติดตามประเมินผล 

5.1  ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบสายการบังคับบัญชาของหนวยงาน ประเมิน
ประสิทธิภาพของบุคลากรจากภารกิจและงานที่ไดรับมอบหมาย 

5.2  ประเมินความสําเร็จของการบริหารจัดการโดยวัดจากความพึงพอใจที่ประชาชนไดรับหลังจาก
การตอบสนองความตองการและบริการที่ไดรับ 

5.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการขอใชระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
5.4  ตรวจสอบความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามปกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

ประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามป งบประมาณรายจายมีความสอดคลองคุมคาและสามารถสราง
ประโยชนสูงสุด 

-  ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่   
332 /2552  ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล แลวจัดสงรายงานใหหัวหนา
สํานักปลัดเทศบาลทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลา
โหล ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล
อยางตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายใน
วันท่ี 10 หลังจากสิ้นไตรมาส  



6.  ผูรับผิดชอบในการประเมินผล 

 ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่   332 /2552  เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ของสํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบล
ปลาโหล ไดแก 
 (1)  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล   เปน หัวหนาคณะทาํงาน  

(2)  นายสุรชาติ   ประพัศรางค บุคลากร   เปน ผูชวย  
(3)  นายปรีดา     เจริญชัย  จนท.วเิคระหนโยบายและแผน เปน ผูชวย 
(4)  นางสุรียพร  ปาละสานต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปน ผูชวย 
(5)  นางสุรีพร   วงษคําจนัทร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร เปน เจาหนาที ่

 
 
     ลงชื่อ  ...................................... 
     ชื่อผูรายงาน นายสุรพัฒน    พุฒธรรม 
     ตําแหนง           ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
     วันท่ี     21   กันยายน   2552 

 
 
 
 



แบบ ค. 2  

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปลาโหล  
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
ภารกิจควบคุมแบงเปน 4 กิจกรรมคือ 
1. กิจกรรมการแบงหนาที่ปฏิบัติตาม
สายงาน 
 
2. กิจกรรมจัดโครงสรางภายใน 

 
 
3. กิจกรรมงานดานสารสนเทศ 

1. แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน
อาจไมครอบคลุมทุกบทบาททุก
ภารกิจ และไมชัดเจนเพียงพอตอ
การนําไปปฏิบัติ 
2. ความไมพรอมดานบุคลากรที่
ยังไมเพียงพอกับอํานาจหนาที่
และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 
3. ระบบสารสนเทศไมเพียงพอ
กับบุคลากรในการบริหารงาน
และการจัดใหมีแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และ
แผนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณทาง
เทคโนโลยีเพื่อการจัดทําขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน 
 

1. กําหนดสายการบังคับบัญชามอบหมาย
อํานาจหนาที่ใหมีความชัดเจน  
 
 
2.  ปรับปรุงการบริหารงานจัดโครงสราง
ภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 
 
3. จัดระบบขอมูลและกําหนดตารางเวลา
ในการผลิตขอมูล เพื่อใหการผลิตขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน ตลอดจน
สามารถนําไปใชประโยชนไดทันเวลา
และจัดใหมีแผนแมบทในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณทาง
เทคโนโลยีเพื่อการจัดทําขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน 

1. ปรับปรุงระบบและ
กระบวนการวางแผนของ
หนวยงานโดยใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมในการ
วางแผนของผูบริหารทุกระดับ 
 

1. ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของ
รูปแบบสายการบังคับบัญชาของหนวยงาน 

ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรจาก
ภารกิจและงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินความสําเร็จของการบริหาร
จัดการโดยวัดจากความพึงพอใจที่
ประชาชนไดรับหลังจากการตอบสนอง
ความตองการและบริการที่ไดรับ 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ใน
การเขาขอใชระบบสารสนเทศของ
หนวยงาน 
 



แบบ ค. 2 (ตอ)  

สํานักงานปลดั  เทศบาลตําบลปลาโหล 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
4. กิจกรรมดานการจัดทําแผนพัฒนา
สามป 
 

4. การมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดทําแผนขาดความรวมมือ
และประสานงานเทาที่ควร การ
รวบรวมวิเคราะห และนําเสนอ
ขอมูลเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ จึงไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร 
 

4.  จัดทําเวทีประชาคมทุกหมูบาน  ให
ผูนําหมูบานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปแลวตองหารือกัน
วาจะบรรจุโครงการใดมาจัดตั้ ง เปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
นั้น จึงจะเปนไดแผนพัฒนาที่สมบูรณ
และแนนอนชัดเจนขึ้น  และใหมีความ
สอดคลองกับนโยบายและภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายและสนับสนุนตอนโยบายของ
รัฐบาลและสอดคลองกับความตองการ
ประชาชนจริง ๆ 

 
 
 

4. ตรวจสอบความสอดคลองของแผน
ยุ ท ธศ าสตร  แผนพัฒน าส ามป กั บ
แนวนโยบายของรั ฐบาล  ประ เมิน
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปและ
งบประมาณรายจายมีความสอดคลอง
คุมคาและสามารถสรางประโยชนสูงสุด 
 

 

    ผูรายงาน............................................... 
                      (นายสุรพัฒน   พุฒธรรม) 

                                                                                                                                                                                                                                                                               ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
      วันที่ 21  กันยายน  2552 

 



แบบ ค.3  

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง 

 
กําหนดเสร็จ 

 
ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมิน/ผล 

1. เพื่อใหการบริหารงานของ
หน ว ย ง า นมี ค ว า ม ชั ด เ จ น
เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 
2. เพื่อใหการจัดโครงสราง
ภายในหนวยงานเหมาะสมกับ
ภารกิจ 
3 . เ พื่ อ ใ ห มี ก า ร นํ า ร ะ บ บ
สารสนเทศ  และการสื่อสาร
ต า งๆ  มาใช ในการบริหาร
จัดการและเกิดประโยชนสูงสุด 
 

1. แผนปฏิบัติงานของหนวยงาน
อาจไมครอบคลุมทุกบทบาททุก
ภารกิจ และไมชัดเจนเพียงพอตอ
การนําไปปฏิบัติ 
2. ความไมพรอมดานบุคลากรที่ยัง
ไมเพียงพอกับอํานาจหนาที่และ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
3. ระบบสารสนเทศไมเพียงพอกับ
บุคลากรในการบริหารงานและการ
จัดใหมีแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และ
แผนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณทาง
เทคโนโลยีเพื่อการจัดทําขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน 

1. กําหนดสายการบังคับบัญชามอบหมาย
อํานาจหนาที่ใหมีความชัดเจน  
 
 
2.  ปรับปรุงการบริหารงานจัดโครงสราง
ภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม 
3. จัดระบบขอมูลและกําหนดตารางเวลา
ในการผลิตขอมูล เพื่อใหการผลิตขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน ตลอดจน
สามารถนําไปใชประโยชนไดทันเวลา
และจัดใหมีแผนแมบทในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณทาง
เทคโนโลยีเพื่อการจัดทําขอมูล
สารสนเทศของหนวยงาน 

30 กันยายน 52 
 
 
 
 

 

-  ปลัดเทศบาล , 
เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 
 
- ปลัดเทศบาล , 
บุคลากร 
 
-  ปลัดเทศบาล , 
เจาหนาที่
ระบบงาน
คอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 

 

วิธีการติดตามประเมินผล 
1. ตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบสาย
การบังคับบัญชาของหนวยงาน ประเมินประสิทธิภาพ
ของบุคลากรจากภารกิจและงานที่ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินความสําเร็จของการบริหารจัดการโดยวัดจาก
ความพึงพอใจที่ประชาชนไดรับหลังจากการตอบสนอง
ความตองการและบริการที่ไดรับ 
3.ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการขอใช
ระบบสารสนเทศของหนวยงาน 
 



แบบ ค.3 (ตอ) 

สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง 

 
กําหนดเสร็จ 

 
ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

4. เพื่อใหการวางแผนพัฒนา
และการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปสอดคลองกับ
ภารกิจและนโยบายขอรัฐบาล
และเพื่อใหมีการทบทวนการ
จัดทําแผน การจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป
เปนประจํา 
 

4. การมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดทําแผนขาดความรวมมือและ
ประสานงานเทาที่ควร การรวบรวม
วิเคราะห และนําเสนอขอมูลเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ จึงไม
มีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 

4.  จัดทําเวทีประชาคมทุกหมูบาน ให
ผูนําหมูบานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปแลวตองหารือ
กันวาจะบรรจุโครงการใดมาจัดตั้งเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
นั้น จึงจะเปนไดแผนพัฒนาที่สมบูรณ
และแนนอนชัดเจนขึ้น และใหมีความ
สอดคลองกับนโยบายและภารกิจที่
ไดรับมอบหมายและสนับสนุนตอ
นโยบายของรัฐบาลและสอดคลองกับ
ความตองการประชาชนจริง ๆ 

30 กันยายน 52 
 

 

- ปลัดเทศบาล , 
เจาหนาที่
วิเคราะห
นโยบายและ
แผน 

 

วิธีการติดตามประเมินผล 
4 .  ตรวจสอบความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร 
แผนพัฒนาสามปกับแนวนโยบายของรัฐบาล ประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปและงบประมาณ
รายจ ายมีความสอดคลองคุ มค าและสามารถสร าง
ประโยชนสูงสุด 
 

 
 

ผูรายงาน...................................... 
                              (นายสุรพัฒน   พุฒธรรม) 

         ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 

               21  กันยายน  2552 
 



แบบ ค.1 
กองคลัง  เทศบาลตําบลปลาโหล 

รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ คตง. วาดวยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ขอ 5 
งวดตั้งแต วันท่ี  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2552 

.................................................................... 

ขอมูลท่ัวไป 

 กองคลัง เทศบาลตําบลปลาโหล  เปนหนวยงานยอยของเทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  
จังหวัดสกลนคร  สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล   โดยมี นายคําเขื่อง   รมเกษ  
นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล   เปนผูบริหารสูงสุดมีภารกิจอํานาจหนาที่ดานงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ
และงานอื่น ๆ ตามโครงสรางและคําสั่งแบงงานของเทศบาลตําบลปลาโหล  และปฏิบัติตามนโยบายของ 
นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล   ในฐานะผูบริหารสูงสุด 

กองคลัง  มีบุคลากร   ท้ังสิ้น    5 คน   ดังนี ้
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นางกาญจนา   กวีพิชชาพัชร หัวหนากองคลัง ปริญญาตรี 6 
2 นางสาวรัตนธุวรรณ   นําสุย นักวิชาการคลัง ปริญญาตรี 4 
3 นางสาวอุไร   อาษาสรอย เจาพนกังานพสัดุ ปริญญาตรี 4 
4 นางสาวอุไรรัตน   แกวคําแสน เจาพนกังานจดัเก็บรายได ปริญญาตรี 3 
5 นางสาวปานหทัย   อินทรพาณิชย ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ปริญญาตรี - 

ปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังแบงงานและมอบหมายหนาทีภ่ายในกองคลัง ที่ 323 /2552 ลงวันที่ 18 กนัยายน 
2552 และตามที่นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลไดมีคําส่ังใหกองคลัง จัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามคําส่ัง
ที่ 333/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ภายในหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   เมื่อจัดวางระบบควบคมุภายในเสร็จแลวใหรายงาน
ผลดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามกําหนด  นั้น 

1.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย 

1.1  สรุปภารกิจ การดําเนินงานที่สําคัญในกองคลัง เทศบาลตําบลปลาโหล ตามนายกเทศมนตรีตําบล
ปลาโหลไดมอบภารกิจ ตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกองคลัง  ที่ 323 / 2552  ลงวันที่  18  
กันยายน  2552  ดังนี้ 
  (1)  งานการเงินและบัญชี มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท 
รายงานการจัดทําเช็คและจัดทําเอกสารเบิกจายเงิน งานจายเงินและตรวจสอบหลักฐานการเงินตางๆ เปนตน 



  (2)  งานจัดเก็บรายได  มีภารกิจหนาทีเ่กีย่วกับ งานแจงผลการประเมินคาภาษแีกผูเสียภาษ ี
งานจัดเก็บและชําระรายไดจากภาษีอากร  คาธรรมเนียม  และรายไดอ่ืน ๆ เปนตน 
 (3)  งานพัสดุและทรัพยสิน มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดซื้อ-จัดจาง  /  งานการจัดทํา
ทะเบียนพัสดุและทรัพยสินอื่นๆ  งานซอมแซมและบํารุงรักษา  งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บ
รักษาพัสดุ/งานการจําหนายพัสดุ เปนตน 
              (4)  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับ งานคัดลอกขอมูลที่ดิน /
งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม   งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/  งานจัดเก็บและ
บํารุงรักษาแผนที่ภาษี และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 1.2  วัตถุประสงค  เพื่อใหบรรลุภารกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังนี ้

(1)  เพื่อใหระบบการเงินการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส การบันทึกการรับ
เงิน การจายเงินมีประสิทธิภาพ ถูกตองและเปนปจจุบัน 

(2)  เพื่อกระตุนการจัดเก็บรายไดใหเปนไปตามเปาหมายโดยการสรางจิตสํานึกแกผูเสียภาษ ี
(3)  เพื่อใหงานพัสดุบรรลุวัตถุประสงค  มีการจัดทําทะเบียนคุมรับ จายพัสดุใหเปนปจจุบัน 

มีการดูแลรักษาซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
(4)  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูเสียภาษแีละองคกร นําระบบแผนที่ภาษีมาใช

เพื่อใหบริการแกประชาชนใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา ประจําใจแกผูมาเสียภาษี 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 

2.1  สภาพแวดลอมภายใน  
 กองคลัง  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดยวิเคราะหจาก

ภารกิจงานประจําตามคําส่ังแบงงานและสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการควบคุม ดังนี้ 
2.1.1  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานกองคลัง  ของเทศบาลตําบล        ปลา

โหล ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  
การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ  2.1.1  คือ พนักงานปฏิบัติงานไมชัดเจน ซ่ึงจะทําใหการ

ปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   
2.1.2  ความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการศึกษา อบรมอยางตอเนื่อง 

อาจทําใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 
การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.1.2 คือ บุคลากรขาดการศึกษา อบรมอยางตอเนื่อง  อาจทํา

ใหการปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 
2.3 สภาพแวดลอมภายนอก  
 กองคลัง ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดยวิเคราะห  

ดังนี้ 
 



2.2.1  ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช เปนอุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ เชน 
ระเบียบวิธีการบันทักบัญชีกอนเขาสูระบบการลงบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร และระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
ในระบบ E-Auction เนื่องจากเจาหนาที่ไมเขาใจไมมีประสบการณในการทํางาน จึงไมสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได 

การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ 2.2.1 ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช เปนอุปสรรค 
ในการปฏิบัติหนาที่ จึงไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหบรรลุวัตถุประสงคได 

3.  ความเสี่ยงที่นัยสําคัญ  และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุม 

3.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 
3.1.1   กิจกรรมการบันทึกบญัชีการรายงาน 
3.1.2  กิจกรรมการรับเงินและการจายเงิน 
3.1.3  กิจกรรมตามระบบบญัชี 
3.1.4   กิจกรรมการจัดเก็บรายได 

3.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
3.2.1   มีการสอบทานการบันทึกบัญชีกับเอกสารกับการรับจายเงินทุกสิ้นวันและ 

จัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการทําบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานใหเปนปจจุบันตามระยะเวลาที่กําหนด 
3.2.2  จัดใหมีการศึกษา  ทบทวนและปรับปรุงระบบบัญชีใหเหมาะสมกับการใชงาน 
3.2.3   ติดตามการทํางานของเจาหนาที่ในดานการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงินใหเปนไปตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
3.2.4   ติดตามและประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดเก็บภาษี 

4.  สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 

 4.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวยในการ
ติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อใหประชาชน
รับรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานดานการคลัง ระยะเวลาการชําระภาษีตางๆ  ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 4.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองคลัง  
  4.2.1  การประสานงานภายในกองคลัง ประสานงานในหนวยงาน แตละสวน/กองเทศบาล
ตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสารและงานดานการเงินการ
คลัง เพื่อการจายเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม  และอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่แกเด็ก  เปนตน 
  4.2.2  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสารหนังสือ
ราชการ งานดานงานคลัง และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ เชน อําเภอ จังหวัด 
อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
 



5.  วิธีการติดตามประเมินผล  

5.1   ตรวจสอบดานการรับเงิน การจายเงนิ เปนประจําทุกวัน 
5.2   ติดตามการทํางานของเจาหนาที่ในดานการรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินให

เปนไปตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
5.3   ติดตามและประเมินความเหมาะสมแผนการจัดเก็บภาษ ี

 ประเมินผลเพื่อใหทราบประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในวาอยูในระดับที่
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  เพียงโดยการดําเนินการดังนี้ 

 -  ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ที่  333 /2552  ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แลวจัดสงรายงานใหหัวหนากองคลัง
ทราบ  เพื่อรายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 
ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลังอยางตอเนื่อง  รายงาน
คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้น
ไตรมาส  

6.  ผูรับผิดชอบในการประเมินผล 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่   333 /2552  เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตําบลปลาโหล ไดแก 

(1)  นางกาญจนา     กวีพิชชาพัชร หัวหนากองคลัง  เปน หัวหนาคณะทาํงาน 
 (2)  นางสาวอไุร  อาษาสรอย เจาพนกังานพสัดุ  เปน       ผูชวย 
 (3)  นางสาวอไุรรัตน แกวคําแสน เจาพนกังานจดัเก็บรายได เปน ผูชวย  
 (4)  นางสาวปานหทัย อินทรพาณิชย ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ เปน ผูชวย 
 (5)  นางสาวรตันธุวรรณ นําสุย  นักวิชาการคลัง  เปน เจาหนาที ่
 

      ลงชื่อ  ............................................ 
     ชื่อผูรายงาน นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร 
     ตําแหนง          หัวหนากองคลัง 
     วันท่ี         21   กันยายน   2552 

 



แบบ ค. 2  

กองคลัง  เทศบาลตําบลปลาโหล 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
กิจกรรมควบคุม มี 4  กิจกรรม คือ 
1. กิจกรรมการบันทึกบัญชีการ
รายงาน 
 
 
 
2.  กิจกรรมการรับเงินและการ
จายเงิน 
 
3.กิจกรรมตามระบบบัญชี 
 
 
 
 

1. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ลงบัญชีบอยครั้งทําใหเจาหนาที่ตอง
ปรับปรุงและเรียนรูอยูตลอด 
 
 
 
2. อาจจะไมมีระบบการควบคุมการ
ใชใบเสร็จรับเงินและไมมีการตรวจ
นับหรือสอบทานตัวเงินจริง 
3. การบันทึกรายการตามระบบบัญชี
ไมเปนปจจุบัน หลักเกณฑการ
จายเงินอาจไมชัดเจน 
 
 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเปนประจํา
เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ปรับ
สถานการณทํางานใหเขากับระเบียบ
กฎเกณฑมุงเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
2. จัดใหมีการแสดงระบบบัญชีรายรับ 

รายจาย และรายงานทางการเงินเปนประจํา
ทุกวัน 
3. ปฏิบัติตามระเบียบการจายเงิน การรับเงิน 

การฝากเงิน ฯลฯ โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบ 

ตรวจสอบการเบิกจายเงินใหเปนไปดวย
ความรัดกุม และถูกตองครบถวนและจัดให
มีหลักเกณฑการใหรางวัลแกผูที่ปฏิบัติงาน
ดวยดี และมีความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้ง
มาตรการในการลงโทษผูกระทําผิด 

1. ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
 
 
 
2.  ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
3.  ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
 

1.  มีการสอบทานการบันทึกบัญชี
กับเอกสารกับการรับจายเงินทุกสิ้น
วันและจัดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรง
ในการทําบันทึกบัญชีและจัดทํา
รายงานใหเปนปจจุบันตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
2.  จัดใหมีการศึกษา ทบทวนและ
ปรับปรุงระบบบัญชีใหเหมาะสมกับ
การใชงาน 
3. ติดตามการทํางานของเจาหนาที่
ในดานการรับเงิน การจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินใหเปนไป
ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                   แบบ ค. 2 (ตอ)  

กองคลัง  เทศบาลตําบลปลาโหล 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
4. กิจกรรมการจัดเก็บรายได 4. ขาดการกระตุนผูเสียภาษีให

ตรงตามเวลาและเปาหมาย 
 

4. กระตุนการจัดเก็บรายไดให
เปนไปตามเปาหมายโดยการสราง
จิตสํานึกแกผูเสียภาษีและสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูเสีย
ภาษีและองคกร อํานวยความ
สะดวกและใหบริการดวยใจใหผู
เสียภาษีชําระภาษีตรงตามเวลา โดย
เจาหนาที่ไดออกใหบริการนอก
สถานที่ทุกป 
 

4. ไมมี  เนื่องจากสามารถดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยงไดเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
 
 

4. ติดตามและประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดเก็บภาษี 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูรายงาน............................................ 
   (นางกาญจนา   กวีพิชชาพัชร) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    หัวหนากองคลัง 
                           วันที่ 21  กันยายน  2552 

 
 

 



                                               แบบ ค.3 

กองคลัง  เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง 

 
กําหนดเสร็จ 

 
ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

1. เพื่อใหระบบการเงินการคลัง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และโปรงใส 
 
 
2. เพื่อใหการบันทึกการรับเงิน 
การจายเงินมีประสิทธิภาพ 
ถูกตองและเปนปจจุบัน 
3. เพื่อกระตุนการจัดเก็บรายได
ใหเปนไปตามเปาหมายโดย
การสรางจิตสํานึกแกผูเสียภาษี 
 
 
 

1. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ลงบัญชีบอยครั้งทําใหเจาหนาที่
ตองปรับปรุงและเรียนรูอยูตลอด 
 
 
2. อาจจะไมมีระบบการควบคุมการ
ใชใบเสร็จรับเงินและไมมีการ
ตรวจนับหรือสอบทานตัวเงินจริง 
3. การบันทึกรายการตามระบบ
บัญชีไมเปนปจจุบัน หลักเกณฑ
การจายเงินอาจไมชัดเจน 
 

1. ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม
เปนประจําเพื่อใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ปรับสถานการณทํางาน
ใหเขากับระเบียบกฎเกณฑมุงเรียนรู
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. จัดใหมีการแสดงระบบบัญชี
รายรับ รายจาย และรายงานทางการ
เงินเปนประจําทุกวัน 
3. ปฏิบัติตามระเบียบการจายเงิน 

การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ โดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบ ตรวจสอบการ
เบิกจายเงินใหเปนไปดวยความ
รัดกุม และถูกตองครบถวน 
และจัดใหมีหลักเกณฑการใหรางวัล
แกผูที่ปฏิบัติงานดวยดี และมีความ
ซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งมาตรการใน
การลงโทษผูกระทําผิด 

30 กันยายน 52 
 

- หัวหนากอง
คลัง 
-  นักวิชาการ
คลัง 
-  เจาพนักงาน
พัสดุ 
-  เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 

วิธีการติดตามประเมินผล 
1. ตรวจสอบดานการรับเงิน การจายเงิน เปนประจําทุกวัน 
 
 
 
2. ติดตามการทํางานของเจาหนาที่ในดานการรับเงิน การ
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินใหเปนไปตามระเบียบ
ที่ทางราชการกําหนด 
3. ติดตามและประเมินความเหมาะสมแผนการจัดเก็บภาษี 
 
 
 
 
 
 



แบบ ค.3 (ตอ) 

กองคลัง  เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง 

 
กําหนดเสร็จ 

 
ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

4. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางผูเสียภาษีและองคกร 
อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการดวยใจใหผูเสียภาษี
ชําระภาษีตรงตามเวลา 
 

4. ขาดการกระตุนผูเสียภาษีใหตรง
ตามเวลาและเปาหมาย 
 

4. กระตุนการจัดเก็บรายไดให
เปนไปตามเปาหมายโดยการสราง
จิตสํานึกแกผูเสียภาษีและสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางผูเสียภาษี
และองคกร อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการดวยใจใหผูเสียภาษีชําระ
ภาษีตรงตามเวลา โดยเจาหนาที่ได
ออกใหบริการนอกสถานที่ทุกป 
 

30 กันยายน 52 
 

- หัวหนากอง
คลัง 
-  นักวิชาการ
คลัง 
-  เจาพนักงาน
พัสดุ 
-  เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได 

วิธีการติดตามประเมินผล 
4. ตรวจทะเบียนคุมการจัดเก็บรายไดเปรียบเทียบในแตละ
ปจะไดรูวามีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม 
 

 
 

ผูรายงาน............................................ 
(นางกาญจนา   กวีพิชชาพัชร) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        หัวหนากองคลัง 
             วันที่  21  กันยายน  2552



แบบ ค.1 
กองชาง  เทศบาลตําบลปลาโหล 

รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ คตง. วาดวยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ขอ 5 
งวดตั้งแต วันท่ี  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2552 

.................................................................... 

ขอมูลท่ัวไป 

 กองชาง เทศบาลตําบลปลาโหล  เปนหนวยงานยอยของเทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริชภูมิ  
จังหวัดสกลนคร  สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ  ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล  โดยมี  นายคําเขื่อง  รมเกษ    
นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล  เปนผูบริหารสูงสุด มีภารกิจอํานาจหนาที่ดานงานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตาง ๆ    บํารุงรักษาอาคารและสถานที่ ควบคุมการกอสรางตาง ๆ   ภายในเขตเทศบาลตําบล
ปลาโหลและงานอื่น ๆ ตามโครงสรางและคําส่ังแบงงานของเทศบาลตําบลปลาโหล 
  กองชาง เทศบาลตําบลปลาโหล มีบุคลากรทั้งสิ้น 5  คน โดยนายณรงคศักดิ์   มหาราต 
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 7) มีเจาหนาที่และพนักงานจาง 4 คน ปฏิบัติภารกิจตาม
คําส่ังแบงงาน ที่   324 / 2552 ลงวันที่ 18  กันยายน  2552  

ตําแหนงในกองชาง          จํานวนทั้งหมด  5 คน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายณรงคศักดิ์   มหาราต ผูอํานวยการกองชาง ปริญญาตรี 7 
2 นายกฤชชยั      สมบัติดี วิศวกรโยธา ปริญญาตรี 4 
3 นายมงคล   สาขามุละ นายชางโยธา ปริญญาตรี 3 
4 นางมะลินดา   จันทรหลา เจาพนกังานธรุการ ปริญญาตรี 3 
5 นายสุพัฒน    โฮมวงศ คนงานทั่วไป ม.ตน - 

ปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังแบงงานและมอบหมายหนาทีภ่ายในกองชาง ที่ 324/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 
2552 และตามที่นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลไดมีคําส่ังใหกองชาง จดัวางระบบการควบคุมภายใน ตามคําส่ัง
ที่ 334/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ภายในหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   เมื่อจัดวางระบบควบคมุภายในเสร็จแลวใหรายงาน
ผลดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามกําหนด  นั้น 

1.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย 

1.1  สรุปภารกิจ    การดําเนินงานที่สําคัญในกองชาง  เทศบาลตําบลปลาโหล ตามนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลปลาโหลไดมอบภารกิจ   ตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกองชาง ที่ 324 /2552 
ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ดังนี้ 



  (1)  งานธุรการ  (กองชาง) ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ (รับ-สง เอกสาร)  งานจัดทํา
รายงานประจําวัน  ประจําเดือน   ประจําป  งานประสานงานกับสวน/กองอื่นและหนวยราชการอื่น  งานดูแล
รักษา  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ 
   (2)  งานกอสราง  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ  
ที่ขอความชวยเหลือ งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  ออกแบบคํานวณ
ดานวิศวกรรม / งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม  งานประมาณราคาคากอสรางทางดาน
วิศวกรรม  เปนตน 
  (3)  งานผังเมืองและงานสุขาภิบาล ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  งานจัดทําผังเมืองรวม/  งานจัดทําผัง
เมืองเฉพาะ /งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดิน
สาธารณะประโยชน /งานสํารวจรวบรวมขอมูลดานผังเมือง  งานใหคําปรึกษาแนะนําเผยแพรทางดาน
ภูมิศาสตร/  งานประมาณราคาดาน ภูมิศาสตร  เปนตน                       
 1.2  วัตถุประสงค  เพื่อใหบรรลุภารกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังนี ้

 (1)  เพื่อใหองคกรมีความพรอมบริหารจัดการดานครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ใหการ
บริหารงานโครงการเปนไปตามแผนและเปาหมาย รวมถึงใหงานโครงการมีประสิทธิภาพและองคกรไดรับ
ประโยชนสูงสุดเกิดความคุมคา 

(2)  เพื่อใหมีการตรวจสอบการควบคุมงาน โครงการในชวงกอนปฏิบัติ ระหวางปฏิบัติ และ
หลังปฏิบัติโดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 

(3)  เพื่อใหองคกรมีการวางแผนในดานผงัเมืองที่ถูกตอง เปนประโยชนตอไปในอนาคต 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 

2.1  สภาพแวดลอมภายใน  
 กองชาง  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดยวิเคราะหจาก

ภารกิจงานประจําตามคําส่ังแบงงานและสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการควบคุม ดังนี้ 
2.1.1  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานกองชาง ของเทศบาลตําบลปลาโหล 

ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  
การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ  2.1.1  คือ พนักงานปฏิบัติงานไมชัดเจน ซ่ึงจะทําใหการ

ปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   
2.1.2  ความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการคนควา หาขอมูลเพิ่มเติม 

ศึกษา อบรมอยางตอเนื่อง  
การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.1.2 คือ บุคลากรขาดประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรทํางานได

ไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร การปฏิบัติงานลาชา  อาจขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ได 

2.4 สภาพแวดลอมภายนอก  
 กองชาง ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดยวิเคราะห  

ดังนี้ 



2.2.1  ความเสี่ยงจากภยัธรรมชาติ ทีเ่กิดขึน้ในชวงฤดูฝน มีมรสุมพายดุัดเขาทําใหเกดิน้ําปา
ไหลหลาก ถนนถูกตัดขาด บานเรือนประชาชนหักพัง  ไฟฟาดับ ประชาชนเดือดรอนเปนจํานวนมาก 

การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.2.1 ที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุดัดเขาทําใหเกิด
น้ําปาไหลหลาก ถนนถูกตัดขาด บานเรือนประชาชนหักพัง ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอน จากการ 
บานเรือนประชาชนเสียหาย  หรือกรณีไฟฟาดับหลายแหง ซ่ึงเปนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ที่ตองวางแผนแกไข
อยางเมื่อเกิดเหตุ อาจตองสํารองอุปกรณไฟฟาไวใหเพียงพอในฤดูฝน เปนตน  

3.  ความเสี่ยงที่นัยสําคัญ  และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุม 

3.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ ไดแก 
3.1.1 งานกอสราง 

      - เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการกอสรางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 
     - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจาหนาที ่

- เพื่อปองกันและแกไขปญหาการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและ 
ขอบังคับ 

3.1.2 งานสํารวจ ออกแบบและควบคุมอาคาร 
   - เพื่อใหการปฏิบัติงานดานงานสํารวจ  ออกแบบและควบคุมอาคารเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับ 
    - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจาหนาที ่

- เพื่อปองกันและแกไขปญหาการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมายระเบียบ และ
ขอบังคับ 

3.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
3.2.1   การรายงานการกอสราง และ  ศึกษากฎระเบียบ หลักวิชาชาง กําหนดแผนการสํารวจ

ออกแบบ แผนปฏิบัติงานกอสรางรายละเอียดประกอบแบบ  สัญญากอสราง 
3.2.2  สอบทานรายละเอียดของทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชน

สูงสุด  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการตอบสนองจากโครงการตาง ๆ  ช้ีแจงนโยบายและ
หลักเกณฑตางๆ ในการปฏิบัติงานใหทราบทั่วกัน 

4.  สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 

 4.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวยในการ
ติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อใหประชาชน
รับรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานดานการชาง ไดอยางรวดเร็ว 
 
 
 



 4.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองชาง  
  4.2.1  การประสานงานภายในกองชาง ประสานงานในหนวยงาน แตละสวน/กอง ของ
เทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร และงานดาน
การเงินการคลัง เพื่อการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณชาง  เปนตน 
  4.2.2  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสารหนังสือ
ราชการ งานดานชาง และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ เชน อําเภอ จังหวัด อปท. 
ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  

5.  วิธีการติดตามประเมินผล  

5.1  กําหนดใหเสนอแบบรายงานชางเปนประจําทุกโครงการและกจิกรรม 
5.2  สอบทานรายละเอียดของทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
5.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการตอบสนองตอบจากโครงการตาง ๆ 
-  ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่  

334 /2552  ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองชาง แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองชาง
ทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 
ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองชางอยางตอเนื่อง  รายงาน
คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้น
ไตรมาส  

6.  ผูรับผิดชอบในการประเมินผล 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่   334 /2552  เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของกองชาง เทศบาลตําบลปลาโหล ไดแก 

(1)  นายณรงคศักดิ ์ มหาราต  ผูอํานวยการกองชาง เปน หัวหนาคณะทาํงาน 
 (2)  นายกฤชชยั    สมบัติดี  วิศวกรโยธา  เปน ผู ชวย 
 (3)  นายมงคล  สาขามุละ นายชางโยธา  เปน        ผูชวย  
 (4)  นางมะลินดา  จันทรหลา เจาพนกังานธรุการ เปน เจาหนาที่  

 
 
     ลงชื่อ   ............................................ 
     ชื่อผูรายงาน   นายณรงคศักดิ์  มหาราต 
     ตําแหนง       ผูอํานวยการกองชาง 
     วันที่        21   กันยายน  2552 



แบบ ค. 2  

กองชาง  เทศบาลตําบลปลาโหล 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
กิจกรรมควบคุม  มี  2  งาน คือ 
1. งานกอสราง 
   - เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการ
กอสรางถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ 
  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจาหนาที่ 
  - เพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผูรับจางบางรายไมปฏิบัติตามสัญญา  

ทําใหเกิดความลาชาในการกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 

1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจงานจาง  

ติดตาม  และตรวจเปนระยะ ๆ อยาง
ตอเนื่อง 
2. สัญญากอสราง 
3. ใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจ
รับงานโครงการ  ตรวจสอบความถูก
ตอง 
 

1. แผนขั้นตอนการทํางาน 
2. ศึกษารายละเอียดสัญญา
กอสรางแบบแปลน  
 
 
 
 
 

1.  การรายงานการกอสราง และ  
ศึกษากฎระเบียบ หลักวิชาชาง กําหนด
แผนการสํารวจออกแบบ แผนปฏิบัติ
งานกอสราง 
 รายละเอียดประกอบแบบ  สัญญา
กอสราง 
2.  สอบทานรายละเอียดของทุก
โครงการและกิจกรรมใหเกิดความ
คุมคาและประโยชนสูงสุด 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ไดรับการตอบสนองจาก
โครงการตาง ๆ 
 

 



แบบ ค. 2 (ตอ)  

กองชาง   เทศบาลตําบลปลาโหล 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
2. งานสํารวจ ออกแบบและควบคุม
อาคาร 
  - เพื่อใหการปฏิบัติงานดานงาน
สํารวจ  ออกแบบและควบคุมอาคาร
เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย  
ระเบียบและขอบังคับ 
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจาหนาที่ 
 - เพื่อปองกันและแกไขปญหาการ
ปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับ  

1. ขาดอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน
การปฏิบัติงาน 
2. เจาหนาที่ไมเขาใจกฎหมายระเบียบ
ที่ เกี่ยวของกับการปฏิบั ติงานอยาง
แทจริง  ทําใหเกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติงาน 
 

1. การรายงานการสํารวจออกแบบงาน
กอสราง 
2. กฎระเบียบ  หลักวิชาชาง 
 
 

1. แบงหนาที่ความรับผิดชอบตาม
ความสามารถของบุคลากร 
2. กํากับดูแลเจาหนาที่ให
ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของ 
 

1. ชี้แจงนโยบายและหลักเกณฑตางๆ 

ในการปฏิบัติงานใหทราบทั่วกัน 
 

 
    

           ผูรายงาน......................................... 
                                                  (นายณรงคศักดิ์   มหาราต) 

                                                                                                                                                                                                                                                            ผูอํานวยการกองชาง 
                 วันที่  21  กันยายน  2552 



แบบ ค.3 

กองชาง  เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 

 
กําหนดเสร็จ 

 
ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

การบริหารดานงานชาง 
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
การกอสรางเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ 
2. เพื่อใหการบริหารงาน
โครงการเปนไปตามแผนและ
เปาหมาย 
 
3. เพื่อใหงานโครงการมี
ประสิทธิภาพและองคกรไดรับ
ประโยชนสูงสุดเกิดความคุมคา
และเพื่อใหองคกรมีการ
วางแผนในการจัดหาและเก็บ
ทรัพยสิน 

 
1. ผูรับจางบางรายไมปฏิบัติตาม
สัญญา  ทําใหเกิดความลาชาในการ
กอสราง 
 
2. ผูรับจางทําโครงการกอสรางขาด
จิตสํานึกมุงผลประโยชนสวนตัว
มากกวาสวนรวม 
 
3.ผูรับจางทําการกอสรางมีนอยราย
และขาดประสบการณ 

 
1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจงาน
จางติดตาม และตรวจเปนระยะ ๆ 
อยางตอเนื่อง 
 
2. สรางจิตสํานึกใหกับผูรับจางทํา
โครงการกอสรางและใหประชาชน
มีสวนรวมในการตรวจรับงาน
โครงการ ตรวจสอบความถูกตอง 
3. ควบคุมการจัดหาอุปกรณของแต
ละโครงการใหตรงตามรายการและ
แบบที่กาํหนด 

 
30 กันยายน 52 
 

 
- ผูอํานวยการ
กองชาง 
-  วิศวกรโยธา 
- นายชางโยธา 

วิธีการติดตามประเมินผล 
1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานชางเปนประจําทุก
โครงการและกิจกรรม 
 
 
2. สอบทานรายละเอียดของทุกโครงการและกิจกรรมให
เกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการ
ตอบสนองจากโครงการตาง ๆที่เกี่ยวกับงานดานครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง 
 
 
 



แบบ ค.3 (ตอ) 

กองชาง  เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 

 
กําหนดเสร็จ 

 
ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

4. เพื่อใหมีการตรวจสอบการ
ควบคุมงาน โครงการในชวง
กอนปฏิบัติ ระหวางปฏิบัติ 
และหลังปฏิบัติโดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบโดยตรง 
และเพื่อใหผูรับจางทํางาน
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบ
และเงื่อนไขของสัญญา 
 
 
 

4. ชางผูควบคุมงานออกติดตามงาน
ในพื้นที่งานของผูรับจางหลาย
หลาย จึงทําใหรายละเอียดของงาน
ออกมาผิดพลาดได 
 

4. สงเสริมใหชางผูควบคุมงานออก
ติดตามงานใหเปนประจําและ
สม่ําเสมอแลวรายงานผลการ
ปฏิบัติงานใหผูรับจางทํางาน
ปฏิบัติงานเปนไปตามแบบและ
เงื่อนไขของสัญญา 

30 กันยายน 52 
 

- ผูอํานวยการ
กองชาง 
-  วิศวกรโยธา 
- นายชางโยธา 

วิธีการติดตามประเมินผล 
4. ประเมินความสามารถจากการควบคุมงานจากโครงการ
ตาง ๆของเจาหนาที่ 
 

 
 

        ผูรายงาน....................................... 
                                                  (นายณรงคศักดิ์   มหาราต) 

                                                                                                                                                                                                                                                              ผูอํานวยการกองชาง 
                   วันที่ 21  กันยายน  2552



แบบ ค.1 
กองการศึกษา  เทศบาลตําบลปลาโหล 

รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ คตง. วาดวยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ขอ 5 
งวดตั้งแต วันท่ี  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2552 

.................................................................... 

ขอมูลท่ัวไป 

  กองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล เปนหนวยงานยอยของเทศบาลตําบลปลาโหล อําเภอ
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล   โดยมี  นายคําเขื่อง   
รมเกษ   นายกเทศมนตรีตาํบลปลาโหล  เปนผูบริหารสูงสุด มีภารกจิอํานาจหนาดานการศึกษา ชวยศกึษา
วิเคราะหเกีย่วกับการแนะนําแนวการศึกษา และการจดัการบริการสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ซ่ึงไดแก การรวบรวมขอมูลเกีย่วกับความตองการกําลังคน หลักสูตร แบบเรียน  ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับวิทยาศาสตรพื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความตองการทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จดั
ประชุมอบรม และสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนําการศกึษา และอาชีพเผยแพรการศกึษา เชน ออกรายการทาง
วิทยุ  โทรทัศน การเขียนบทความ จัดทําวารสาร หรือเอกสารตางๆ  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วของ  
ตามโครงสรางและคําส่ังแบงงานของเทศบาลปลาโหล 

 
กองการศึกษา   มีบุคลากรทั้งสิ้น  10  คน  ดงันี ้
1. นายวิทยา พันธุโคตร ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา จํานวน      1 คน 

 2. เจาพนักงานธุรการ   กองการศึกษา    จํานวน      1 คน 
 3. พนักงานจาง     ตําแหนง    หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน       2 คน 
 3. พนักงานจาง     ตําแหนง    ผูชวยครูผูดูแลเด็ก   จํานวน       6 คน 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายวิทยา                   พันธุโคตร นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 5 
2 นางวภิานันท              สัตถาผล เจาพนกังานธรุการ ปริญญาตรี 4 
3 นางอุดม                    สอนไชยา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ม.ปลาย - 
4 นางวันเพ็ญ               หลาอามาตย ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ม.ปลาย - 
5 นางวารุณี                 นาคะอนิทร ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ม.ปลาย - 
6 นางประเพศ             นาเชียงใต หัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก ปริญญาตรี - 
7 นางประพรรณี         พจนา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ปวช. - 



ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
8 นางรัตนา                 เบาจังหาร หัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก ปริญญาตรี - 
9 นางจันทรฉาย          บุญสิงมา ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ปริญญาตรี - 
10 นางสาวเครือวลัย     พรหมสุวรรณ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ปริญญาตรี - 

ปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังแบงงานและมอบหมายหนาทีภ่ายในกองการศึกษา ที่ 325 /2552 ลงวันที ่ 18 
กันยายน 2552 และตามทีน่ายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลไดมีคําส่ังใหกองการศึกษา จัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ตามคําสั่งที่ 335/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ภายในหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   เมื่อจดัวางระบบควบคุมภายใน
เสร็จแลวใหรายงานผลดําเนนิการใหเสร็จสิ้นตามกําหนด  นั้น 

1.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย 

1.1  สรุปภารกิจ การดําเนินงานที่สําคัญในกองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล ตามนายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลปลาโหลไดมอบภารกิจ ตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกองการศึกษา ที่ 325 
/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ดังนี้ 
  (1)  งานบริหารการศึกษา ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ครูเทศบาลที่สังกัดและไมสังกัดสถานศึกษา  ในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โอนยาย  เล่ือนระดับ  สอบคัดเลือก
และการคัดเลือก  รวมทั้งการดําเนินการทางวินัย  รองเรียนและรองทุกข   ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
วางแผนบุคคล  ทะเบียนประวัติ  ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานและโครงการ หรืองาน
ธุรการตางๆ  เปนตน 
  (2)   งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชน
แหงชาติ  งานเกี่ยวกับศูนยเยาวชน  งานควบคุมตรวจสอบ  นิเทศติดตามผล  วัดผลกิจกรรมเยาวชน  งาน
ชุมชนตาง  ๆ   งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  งานบริการดานวิชาการอื่น  ๆ เปนตน 
  (3)   งานกิจกรรมตางๆ เชน ศาสนา กีฬาและนันทนาการ  งานสงเสริมประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการ
ศึกษา   
 1.2  วัตถุประสงค  เพื่อใหบรรลุภารกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังนี ้
  (1)  เพื่อใหการบริหารการศึกษา ดานตางๆ เชน ดานบุคลากร ดานงบประมาณ เปนไปดวย
ความถูกตองเรียบรอยและตรงตามระเบียบ 

(2)  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนใหไดมาตรฐานและเด็กเลก็มีพัฒนาการที่เหมาะสมกบัวัย เปน
อนาคตของชาติตอไป 

(3)  เพื่อสงเสรมิประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยู และสงเสริมกิจกรรมที่
เกี่ยวของตอไป 



2.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 

2.1  สภาพแวดลอมภายใน  
 กองการศึกษา  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดยวิเคราะห

จากภารกิจงานประจําตามคําส่ังแบงงานและสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการควบคุม ดังนี้ 
2.1.1  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานกองการศึกษา ของเทศบาลตําบลปลา

โหล ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  
การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ  2.1.1  คือ พนักงานปฏิบัติงานไมชัดเจน ซ่ึงจะทําใหการ

ปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   
2.1.2  ความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการคนควา หาขอมูลเพิ่มเติม 

ศึกษา อบรมอยางตอเนื่อง รวมถึงเจาพนักงานธุรการ โอนยายมาจากกระทรวงยุติธรรม ยังไมมีความรูเกี่ยวกับ
ระบบงานทองถ่ินเพียงพอ 

การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.1.2 คือ บุคลากรขาดประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรทํางานได
ไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร การปฏิบัติงานลาชา  อาจขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ได 

2.5 สภาพแวดลอมภายนอก  
 กองการศึกษา ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดย

วิเคราะห  ดังนี้ 
2.2.1  ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช เปนอุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ เชน 

ระเบียบใหมที่ออกมาตลอดเวลาเรื่องการจายเงินอุดหนุนอาหารเสริมนมโรงเรียน อาหารกลางวัน จึงทําใหไม
สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยางทวงที ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได 

การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ 2.2.1 ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช จึงทาํใหไม
สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยางทวงที ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได 

3.  ความเสี่ยงที่นัยสําคัญ  และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุม 

3.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 
3.1.1   กิจกรรมการจัดหาพสัดุดานการศึกษา 
3.1.2   กิจกรรมการจัดการศกึษา 
3.1.3   กิจกรรมงานวัฒนธรรมและประเพณี 

3.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
3.2.1   การสํารวจความตองการและประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการตอบ

สนองตอบจากโครงการตางๆ 
3.2.2  สํารวจวาบุคลากรไดรับการศึกษาตรงกับสายงานทกุคนหรือไมและสอนใหเด็กมี

พัฒนาการที่ดขีึ้นเหมาะสมตามวัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม 



3.2.3  ประเมินจากการที่มีผูสนใจในการเขารวมงานดานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ 

4.  สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 

 4.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวยในการ
ติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อใหประชาชน
รับรูขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานดานการศึกษา และศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปลาโหลไดอยางรวดเร็ว 
 4.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองการศึกษา  
  4.2.1  การประสานงานภายในกองการศึกษา ประสานงานในหนวยงาน แตละสวน/กอง ของ
เทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร และงานดาน
การเงินการคลัง เพื่อการจายเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม และอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ แกเด็ก เปน
ตน 
  4.2.2  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสารหนังสือ
ราชการ งานดานการศึกษา และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ เชน อําเภอ จังหวัด 
อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  

5.  วิธีการติดตามประเมินผล  
5.1  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการตอบสนองจากโครงการตางๆ 
5.2  เด็กมพีัฒนาการที่ดีขึ้นเหมาะสมตามวัย 
5.3  ประเมินจากการที่มีผูสนใจศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มมากขึ้น 
-  ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน   ตามคําส่ังเทศบาลตําบลปลาโหล ที่  

335 /2552  ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา แลวจัดสงรายงานใหหัวหนากอง
การศึกษาทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล 
ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 
10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

6.  ผูรับผิดชอบในการประเมินผล 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่   335 /2552  เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ของกองการศึกษา เทศบาลตําบลปลาโหล 
ไดแก 

(1)  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล    เปน      หวัหนาคณะทํางาน 
(2)  นายวิทยา   พันธุโคตร นักวิชาการศึกษา  เปน ผูชวย 

 (3)   นางอุดม สอนไชยา รก.หัวหนาศพด.บานพังฮอ ม.1 เปน ผูชวย   



(4)   นางรัตนา เบาจังหาร หัวหนาศพด.บานปลาโหล ม.4 เปน ผูชวย  
(5)   นางประเพศ   นาเชียงใต หัวหนาศพด.บานผักตบ ม.7 เปน ผูชวย 
(6)  นางวิภานนัท  สัตถาผล เจาพนกังานธรุการ               เปน     เจาหนาที ่

 
 
   ลงชื่อ  ……………………….. 

      ชื่อผูรายงาน นายสุรพัฒน    พุฒธรรม 
     ตําแหนง           ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
     วันท่ี     21   กันยายน   2552 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ค. 2  

กองการศึกษา  เทศบาลตําบลปลาโหล 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
กิจกรรมควบคุม มี 3 กิจกรรม คือ 
1.  กิจกรรมการจัดหาพัสดุดาน
การศึกษา 
2. กิจกรรมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 3. กิจกรรมงานวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอ 
 
 
2. ผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ/ไมมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
 
3. ขาดการประสานงานกับ
องคกรชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี 

1. มีการสํารวจและวางแผนเรื่อง
การจัดสรรงบประมาณใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
2. จัดฝกอบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาใหรูระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและ
สงเสริมใหศึกษาตอของบุคลากร
ทุกคนใหตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ 
3. จัดงานสงเสริมประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยู 
เชน การจัดงานบุญบั้งไฟ  การแห
เทียนเขาพรรษา   

1. ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
2.  ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
 
 
3.  ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
 

1. การสํารวจความตองการและประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการ
ตอบสนองตอบจากโครงการตางๆ 
2. สํารวจวาบุคลากรไดรับการศึกษาตรง
กับสายงานทุกคนหรือไมและสอนใหเด็ก
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเหมาะสมตามวัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม 
 
3. ประเมินจากการที่มีผูสนใจในการเขา
รวมงานดานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  

      

                   ผูรายงาน............................................... 
               (นายสุรพัฒน   พุฒธรรม) 

ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล                                
วันที่   21   กันยายน   2552 

 
 



แบบ ค.3  

กองการศึกษา  เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

1.เพื่อใหการบริหาร
งบประมาณเปนไปดวยความ
ถูกตองเรียบรอยและถูกตอง
ตามระเบียบ 
2. เพื่อใหบุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการสอนและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดมาตรฐาน
และเด็กเล็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 
3. เพื่อสงเสริมประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมพื้นบานใหคง
อยู 
 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอ 
 
 
 
2. ผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ/ไมมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
 
3. ขาดการประสานงานกับองคกร
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
 

1.มีการสํารวจและวางแผนเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
 
2.จัดฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
ใหรูระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและสงเสริม
ใหศึกษาตอของบุคลากรทุกคนให
ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ 
3.จัดงานสงเสริมประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยู เชน 
การจัดงานบุญบั้งไฟ  การแหเทียน
เขาพรรษา   

30 กันยายน 52 
 

- หัวหนากอง
การศึกษา 
-  นักวิชาการ
ศึกษา 
-  เจาพนักงาน 
ธุรการ 
-  ครูผูดูแลเด็ก 

วิธีการติดตามประเมินผล 
1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการตอบ
สนองตอบจากโครงการตางๆ 
 
2. สํารวจวาบุคลากรไดรับการศึกษาตรงกับสายงานทุก
คนหรือไมและสอนใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเหมาะสม
ตามวัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม 
 
 

3. ประเมินจากการที่มีผูสนใจในการเขารวมงานดาน
ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มมากขึ้น 
 

           ผูรายงาน............................................... 
(นายสุรพัฒน   พุฒธรรม) 

                                                                                                                                                                                                                                                          ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
วันที่ 21  กันยายน  2552 

 
 



แบบ ค.1 
 กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ คตง. วาดวยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ขอ 5 
งวดตั้งแต วันท่ี  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2552 

.................................................................... 

ขอมูลท่ัวไป 

 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล เปนหนวยงานยอยของเทศบาลตําบลปลาโหล 
อําเภอวาริชภมูิ จังหวดัสกลนคร สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล โดยมี นาย
คําเขื่อง   รมเกษ  นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล  เปนผูบริหารสูงสุด  

ตําแหนงในกองสวัสดิการสงัคม     จํานวนทั้งหมด   3 คน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายดุลยสิทธิ์   งามราชจักร นักพัฒนาชุมชน   ปริญญาตรี 6ว 
2 นายจกัรวาฬ      จันทรหลา นักพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 5 
3 นายสุวิทย         นาคอินทร ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ ปริญญาตรี - 

ปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังแบงงานและมอบหมายหนาทีภ่ายในกองสวัสดกิารสังคม ที่ 326 /2552 ลง
วันที่ 18 กันยายน 2552 และตามที่นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลไดมีคําส่ังใหกองสวัสดิการสังคม จัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน ตามคําส่ังที่ 336/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ภายในหนวยงานใหเปนไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   เมื่อจัด
วางระบบควบคุมภายในเสรจ็แลวใหรายงานผลดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามกําหนด  นัน้ 

1.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย 

1.1  สรุปภารกิจ การดําเนินงานที่สําคัญในกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล ตาม
นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลาโหลไดมอบภารกิจ ตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกอง
สวัสดิการสังคม ที่ 326 /2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ดังนี้ 
  (1)  งานธุรการ  (สวัสดิการสังคม) ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ (รับ-สง 
เอกสาร) งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดือน   ประจําป  เปนตน 
  (2)   ฝายพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  งานสํารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน
เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง  งานดําเนินการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน 
จปฐ. ในเขตเทศบาล  เปนตน 



  (3)   ฝายสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  งานสงเคราะหประชาชนผูทุกข
ยาก ขาดแคลนไรที่พึ่ง  งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ  งานสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ
ทุพพลภาพ และผูติดเชื้อเอดส  เปนตน 
  (4)   ฝายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน   ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  งานสงเคราะหเด็กและ
เยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอนตางๆ งานสงเคราะหเด็กกําพรา อนาถาไรที่พึ่ง   เรรอน
จรจัด   ถูกทอดทิ้ง   งานสงเคราะหเด็กและเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา เปนตน 
 1.2  วัตถุประสงค  เพื่อใหบรรลุภารกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังนี ้
  (1)  เพื่อบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 

(2)  เพื่อเปนการพัฒนาชุมชน ปรับปรุงแกไขชุมชนของตนใหดียิ่งขึ้น 
(3)  เพื่อสงเสรมิใหคนชราและผูดอยโอกาสตางๆ ใหมีสวนรวมในสังคมมากขึ้น 
(4)  เพื่อสงเสรมิใหเดก็และเยาวชนมีกจิกรรมสรางสรรคในทางที่ด ี

2.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 

2.1  สภาพแวดลอมภายใน  
 กองสวัสดิการสังคม  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอการควบคุม 

โดยวิเคราะหจากภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงานและสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการ
ควบคุม ดังนี้ 

2.1.1  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ของเทศบาล
ตําบลปลาโหล ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  

การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ  2.1.1  คือ พนักงานปฏิบัติงานไมชัดเจน ซ่ึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   

2.1.2  ความรูความสามารถและทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการคนควา หาขอมูล
เพิ่มเติม ศึกษา อบรม  

การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.1.2 คือ บุคลากรขาดประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากร
ทํางานไดไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร อาจขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

2.6 สภาพแวดลอมภายนอก  
 กองสวัสดิการสังคม  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการควบคุม 

โดยวิเคราะห  ดังนี้ 
2.2.1  ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช เปนอุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ เชน 

ระเบียบใหมที่ออกมาตลอดเวลาเรื่องการเบี้ยยังชีพฯตางๆจึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได
อยางทวงที ไมบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวตามแผนงาน 

การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ 2.2.1 ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช จึงทําให
ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยางทวงที ไมบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวตามแผนงาน 



3.  ความเสี่ยงที่นัยสําคัญ  และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุม 

3.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 
3.1.1   กิจกรรมดานงานสรรหาพัสด ุ
3.1.2   กิจกรรมดานงานฝกอบรม  
3.1.3   กิจกรรมดานการประสานงานพัฒนาชุมชน งานเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผูติด

เชื้อเอดส  
3.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 

3.2.1   กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและกจิกรรม 
3.2.2   ติดตามและสอบทานรายละเอียดทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและ

ประโยชนสูงสุด 
3.2.3   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการตอบสนองตอบจากโครงการ  

ตาง ๆ 

4.  สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 

 4.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวยในการ
ติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อให
ประชาชนรับรูขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
 4.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองสวัสดิการสังคม  
  4.2.1  การประสานงานภายในกองสวัสดิการสังคม ประสานงานในหนวยงาน แตละ
สวน/กอง ของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดาน
เอกสาร และงานดานการเงินการคลัง เพื่อการจายเบี้ยยังชีพฯ เปนตน 
  4.2.2  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสาร
หนังสือราชการ งานดานสวัสดิการสังคม และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ 
เชน อําเภอ จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน อาจในเรื่องของการจายเบี้ยยังชีพ
ฯ ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด เปนตน 

5.  วิธีการติดตามประเมินผล  

5.1  กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและกิจกรรม 
5.2  สอบทานรายละเอียดทกุโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
5.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการสนองตอบจากงานโครงการตางๆ 
-  ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน   ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลา

โหล ที่  336 /2552  ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แลวจัดสงรายงาน
ใหหัวหนากองสวัสดิการสังคมทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 



เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ของกองสวัสดิการสังคมอยางตอเนื่อง  รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

6.  ผูรับผิดชอบในการประเมินผล 

ตามคําส่ังเทศบาลตําบลปลาโหล ที่   336 /2552  เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคมุ
ภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาล
ตําบลปลาโหล ไดแก 

(1)  นายสุรพัฒน    พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล   เปน หัวหนาคณะทาํงาน 
(2)  นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร นักพัฒนาชุมชน   เปน ผูชวย 

 (3)  นายจักรวาฬ    จันทรหลา นักพัฒนาชุมชน  เปน ผูชวย 
 (4)  นายสุวิทย  นาคอินทร ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ เปน เจาหนาที่ 

 
 
   ลงชื่อ  ……………………….. 

      ชื่อผูรายงาน นายสุรพัฒน    พุฒธรรม 
     ตําแหนง           ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
     วันท่ี     21   กันยายน   2552 
 
      

 
 



แบบ ค. 2 

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลปลาโหล 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
มีกิจกรรมควบคุม  3  กิจกรรม คือ 
1.  กิจกรรมดานงานสรรหาพัสดุ 
 
2. กิจกรรมดานงานฝกอบรม  
 
 
 
3. กิจกรรมดานการประสานงาน
พัฒนาชุมชน งานเบี้ยยังชีพคนชรา 
คนพิการ ผูติดเชื้อเอดส 
 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอ 
 
 
2. ผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ / ไม
มีความรู  ความเขาใจเกี่ ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ
เทาที่ควร 
3. ขาดการประสานงานกับ
องคกรชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 
 

1. มีการสํารวจและวางแผนเรื่อง
จัดการสรรงบประมาณใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
2 .  จัดฝกอบรมบุคลากร   ศึกษา
ระ เบี ยบ  กฎหมาย เกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
 
3.  เจาหนาที่ตองออกพื้นที่คอยดูแล
และประสานงานหน วยงานที่
เกี่ยวของใหปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนด 
 

1. ไมมี  เนื่องจากสามารถดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงไดเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค  
2.  ไมมี  เนื่องจากสามารถดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงไดเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค  
 
3.  ไมมี  เนื่องจากสามารถดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงไดเสร็จสิ้นตาม
วัตถุประสงค 
 
 

1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปน
ประจําทุกโครงการและกิจกรรม 
 
2. ติดตามและสอบทานรายละเอียดทุก
โครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคา
และประโยชนสูงสุด 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
ไดรับการตอบสนองตอบจากโครงการ
ตาง ๆ 
 

 

                 ผูรายงาน............................................... 
(นายสุรพัฒน   พุฒธรรม) 

                                                                                                                                                                                                                                                          ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
                                                                                                                                                                                                                                                             วันที่ 21  กันยายน  2552 

 



แบบ ค. 3  

กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง 

 
กําหนดเสร็จ 

 
ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

1. เพื่อบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 
 
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีกิจกรรมสรางสรรค
ในทางที่ดี 
3. เพื่อสงเสริมใหคนชราและ
ผูดอยโอกาสตางๆ ใหมีสวน
รวมในสังคมมากขึ้นและ
เพื่อใหการเบิกจายเปนไปดวย
ความถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอ 
 
 
2. ผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ / ไมมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
3. ขาดการประสานงานกับองคกร
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1. มีการสํารวจและวางแผนเรื่อง
จัดการสรรงบประมาณใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
2. จัดฝกอบรมบุคลากร  ศึกษา
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
3.  เจาหนาที่ตองออกพื้นที่คอยดูแล
และประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของใหปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนด 
 

30 กันยายน 52 
 

-หัวหนากอง
สวัสดิการ
สังคม  
-นักพัฒนา
ชุมชน 

วิธีการติดตามประเมินผล 
1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและ
กิจกรรม 
2. สอบทานรายละเอียดทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิดความ
คุมคาและประโยชนสูงสุด 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการตอบ
สนองตอบจากโครงการตาง ๆ 
 

              ผูรายงาน............................................... 
(นายสุรพัฒน   พุฒธรรม) 

                                                                                                                                                                                                                                                          ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
วันที่ 21  กันยายน  2552 

 



แบบ ค.1 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   เทศบาลตําบลปลาโหล 

รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ คตง. วาดวยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ขอ 5 
งวดตั้งแต วันท่ี  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2552 

.................................................................... 

ขอมูลท่ัวไป 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปลาโหล เปนหนวยงานยอยของเทศบาลตําบลปลาโหล    
อําเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร   สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล โดยมีนายคําเขื่อง  
รมเกษ   นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล  เปนผูบริหารสูงสุดมีภารกิจอํานาจหนาที่ดานงาน 

ตําแหนงในกองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม จํานวนทั้งหมด  3 คน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 นายสมิทธ   พทุธวงศ นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ปริญญาตรี 6 
2 นางปยะธิดา   ทองกุล พยาบาลวิชาชพี ปริญญาตรี 6ว 
3 นางกัญญารัตน  รัชชปญญา   เจาพนกังานธรุการ  ปริญญาตรี 2 

ปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังแบงงานที่ 327 /2552 ลงวันที่ 18 กันยายน  2552 ตามที่นายกเทศมนตรี 
ตําบลปลาโหล  ไดมีคําส่ังใหกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จัดวางระบบการควบคุมภายใน  ภายในหนวยงาน
ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 เมื่อจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จแลวใหรายงานผลดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามกําหนด  นั้น 

1.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย 

1.1  สรุปภารกิจ   การดําเนินงานที่สําคัญในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลปลาโหล 
ตามนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลปลาโหลไดมอบภารกิจ ตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่ 327 / 2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ดังนี้ 
  (1)  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  งานควบคุมดานสุขาภิบาลและ
ส่ิงแวดลอม   งานสุขาภิบาลอาหาร  และโภชนาการงานควบคุมประกอบการคาที่นารังเกียจหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ  งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ เปนตน 
    (2)  งานธุรการ  (กองสาธารณสุขฯ) ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ (รับ-สง เอกสาร)  งาน
จัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดือน   ประจําป  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุ
อุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ เปนตน  



    (3)  งานสาธารณสุข  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ   งานดานสุขศึกษา / อนามัยโรงเรียน / อนามัยแม
และเด็ก  งานวางแผนครอบครัว  งานสาธารณสุขมูลฐาน / งานโภชนาการ / งานสุขภาพจิต 
เปนตน   
 1.2  วัตถุประสงค  เพื่อใหบรรลุภารกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังนี ้

(1)  เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับทางสาธารณสุข การควบคุมโรคตาง ๆ ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(2)  เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(3)  เพื่อใหงานธุรการ เชน การเบิกจาย การรับสงหนังสือ การจัดเก็บขอมูลตางๆ เปนไปดวย

ความถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 

2.1  สภาพแวดลอมภายใน  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอการ

ควบคุม โดยวิเคราะหจากภารกิจงานประจําตามคําสั่งแบงงานและสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการ
ควบคุม ดังนี้ 

2.1.1  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ของ
เทศบาลตําบลปลาโหล ไมคลอบคลุม ไมชัดเจน  

การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ  2.1.1  คือ พนักงานปฏิบัติงานไมชัดเจน ซ่ึงจะทําใหการ
ปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   

2.1.2  ความรูความสามารถ และทักษะของผูปฏิบัติงาน ยังขาดการคนควา หาขอมูลเพิ่มเติม 
ศึกษา อบรมอยางตอเนื่อง  

การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.1.2 คือ บุคลากรขาดประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรทํางานได
ไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร อาจขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ 

2.7 สภาพแวดลอมภายนอก  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการ

ควบคุม โดยวิเคราะห  ดังนี้ 
2.2.1  ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช เปนอุปสรรค ในการปฏิบัติหนาที่ เชน ระเบียบ

ใหมที่ออกมาตลอดเวลาเรื่องการควบคุมโรคตางๆ  จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยางทวงที ไม
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได 

การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ 2.2.1 ระเบียบกฎหมายใหม ที่ออกมาบังคับใช จึงทําใหไม
สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ไดอยางทวงที ไมบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมได 

 
 



3.  ความเสี่ยงที่นัยสําคัญ  และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุม 

3.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 
3.1.1   กิจกรรมสรรหาพัสดุเพื่อพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3.1.2  กิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3.1.3  จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 

3.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 
3.2.1   กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและกจิกรรม 
3.2.2  สอบทานรายละเอยีดทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
3.2.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการสนองตอบจากงานโครงการตางๆและ 

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในการรับบริการดานการแพทยและการควบคุมโรคตาง ๆ การ
รักษาสิ่งแวดลอม 

4.  สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 

 4.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวยในการ
ติดตามขอมูล ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผนพับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อใหประชาชน
รับรูขอมูลตางๆ โดยเฉพาะโรคระบาดที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว  
 4.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
  4.2.1  การประสานงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ประสานงานในหนวยงาน แต
ละสวน/กอง ของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร 
และงานดานการเงินการคลัง  เปนตน 
  4.2.2  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสารหนังสือ
ราชการ งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ 
เชน อําเภอ จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน อาจในเรื่องตางๆ ใหประชาชนไดรับ
ประโยชนอยางรวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุด  

5.  วิธีการติดตามประเมินผล  
5.1  กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและกิจกรรม 
5.2 สอบทานรายละเอียดทุกโครงการและกิจกรรมใหเกดิความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
5.3 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการสนองตอบจากงานโครงการตางๆ 
-  ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน   ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่  

337 /2552  ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แลวจัดสงรายงานให
หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกอง



สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง  รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

6.  ผูรับผิดชอบในการประเมินผล 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่   336 /2552  เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล
ตําบลปลาโหล ไดแก 

 (1)  นายสมิทธ  พุทธวงศ  นักบริหารงานสาธารณสุข                เปน  หัวหนาคณะทํางาน 
 (2)  นางปยะธิดา  ทองกุล  พยาบาลวิชาชีพ   เปน ผูชวย 
 (3)  นางกัญญารัตน  รัชชปญญา เจาพนักงานธุรการ  เปน เจาหนาที่ 

 

  
     ลงชื่อ  ............................................. 
     ผูรายงาน      นายสมิทธ    พุทธวงศ   
     ตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 
     วันท่ี           21  กันยายน  2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ค. 2  

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลปลาโหล 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
กิจกรรมการควบคุม มี 3 กิจกรรม คือ   
1.  กิจกรรมสรรหาพัสดุเพื่อพัฒนา
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2. กิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
งานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
3. จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน 
  

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอ 
 
 
2.  ผูปฏิบัติงาน / ผูรับผิดชอบ / 
ไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
3. ขาดการประสานงานกับ
องคกรชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 

1.  มีการสํารวจและวางแผนเรื่อง
จัดการสรรงบประมาณใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
2. จัดฝกอบรมบุคลากร  ศึกษา
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
3. เจาหนาที่ตองออกพื้นที่คอยดูแล
และประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของใหปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนด 

1. ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
2.  ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค 
3.  ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
 

1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุก
โครงการและกิจกรรม 
 
2. สอบทานรายละเอียดทุกโครงการและ
กิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชน
สูงสุด 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
ไดรับการสนองตอบจากงานโครงการตางๆ
และ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการรับบริการดานการแพทยและ
การควบคุมโรคตาง ๆ การรักษาสิ่งแวดลอม 

 
 

                       ผูรายงาน............................................ 
                   ( นายสมิทธ  พุทธวงศ ) 

                                                                                                                                                                                                                                                             นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 
     วันที่ 21  กันยายน  2552 

 



แบบ ค. 3  
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 

แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 
งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 

 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง 

 
กําหนดเสร็จ 

 
ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

1. เพื่อใหการเบิกจายเปนไป
ดวยความถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสงเสริมและสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหการดําเนินงาน
เกี่ยวกับทางสาธารณสุข การ
ควบคุมโรคตาง ๆ ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.จํานวนงบประมาณไม
เพียงพอ 
 
2. ผูปฏิบัติงาน / ผูรับผิดชอบ / 
ไมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบที่
เกี่ยวของ 
3. ขาดการประสานงานกับ
องคกรชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 

1. มีการสํารวจและวางแผน
เรื่องจัดการสรรงบประมาณให
เปนไปตามวัตถุประสงค 
2. จัดฝกอบรมบุคลากร  ศึกษา
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
 
3.เจาหนาที่ตองออกพื้นที่คอย
ดูแลและประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่กําหนด 

30 กันยายน 52 
 

- หัวหนากอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 
-  พยาบาล
วิชาชีพ 
- เจาพนักงาน
ธุรการ 

วิธีการติดตามประเมินผล 
1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและกิจกรรม 
 
2. สอบทานรายละเอียดทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคา
และประโยชนสูงสุด 
 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการสนองตอบจากงาน
โครงการตางๆ 
 

 
 

         ผูรายงาน............................................ 
           ( นายสมิทธ   พุทธวงศ ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     นักบริหารงานสาธารณสุขฯ 
                            วันที่ 21  กันยายน  2552                    



แบบ ค.1 
 กองการเกษตร  เทศบาลตําบลปลาโหล 

รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบ คตง. วาดวยกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  ขอ 5 
งวดตั้งแต วันท่ี  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันท่ี  30  กันยายน  2552 

.................................................................... 

ขอมูลท่ัวไป 

 กองการเกษตร เทศบาลตําบลปลาโหล   เปนหนวยงานยอยของเทศบาลตําบลปลาโหล  อําเภอวาริช
ภูมิ จังหวัดสกลนคร สายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล โดยมี นายคําเขื่อง   รมเกษ  
นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล   เปนผูบริหารสูงสุดมีภารกิจอํานาจหนาที่ดานงานการเกษตร 

ตําแหนงในกองการเกษตร  จํานวนทั้งหมด   1 คน 
ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา ระดับ 
1 วาที่ร.ต. สุรพงษ สิริเสฏฐ สุรสหไชย นักวิชาการเกษตร ปริญญาตรี 4 

ปฏิบัติหนาที่ตามคําส่ังแบงงานและมอบหมายหนาทีภ่ายในกองการเกษตร ที่ 328 /2552 ลงวันที ่ 18 
กันยายน 2552 และตามที่นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลไดมีคําส่ังใหกองการเกษตร  จัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ตามคําสั่งที่ 338/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ภายในหนวยงานใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เมื่อจัดวางระบบควบคุมภายในเสร็จ
แลวใหรายงานผลดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามกําหนด  นัน้ 

1.  สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินการที่สําคัญในระดับหนวยงานยอย 

1.1  สรุปภารกิจการดําเนินงานที่สําคัญในกองการเกษตร เทศบาลตําบลปลาโหล ตามนายก เทศมนตรี
เทศบาลตําบลปลาโหลไดมอบภารกิจ ตามคําสั่งแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในกองการเกษตร  ที่ 328 
/2552 ลงวันที่ 18 กันยายน 2552 ดังนี้ 
  (1)  งานการปฏิบัติทางการเกษตรและสัตวแพทย ลักษณะงานที่ปฏิบัติทางการศึกษา คนควา 
ทดลอง และวิเคราะหวิจัยทางการเกษตร    

  (2)  งานใหคําปรึกษาแนะนํา ปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อ 
ตลอดจนการชวยดูแลอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช การปฏิบัติการในหองทดลอง การดําเนินนโยบายตาม
แผนงาน การดําเนินงานวิชาการเกษตร ตามแผนการวัดและประเมินผลดานการเกษตร จัดสถานสอนและ
อบรมดานวิชาการเกษตร จัดการประชุม การเผยแพรกิจการการเกษตร แนะนําการเกษตรและปฏิบัติหนาที่อ่ืน
ที่เกี่ยวของ 

 



 1.2  วัตถุประสงค  เพื่อใหบรรลุภารกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังนี ้
  (1)  เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการเกษตร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

(2)  เพื่อสงเสรมิการทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย และอาชีพของเกษตรกรใหกับ
ประชาชนหรอืผูสนใจ ใหเห็นคุณคาของการเกษตร  

2.  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุมในระดับหนวยงานยอย 

2.1  สภาพแวดลอมภายใน  
 กองการเกษตร  ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดยวเิคราะห

จากภารกิจงานประจําตามคําส่ังแบงงานและสิทธิภาพของบุคลากรที่มีผลกระทบตอการควบคุม ดังนี้ 
2.1.1  นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับงานบริหารงานการเกษตร ของหนวยงาน

ที่ไมชัดเจน  
การประเมินความเสี่ยง  ตามขอ  2.1.1  คือ พนักงานปฏิบัติงานไมชัดเจน ซ่ึงจะทําใหการ

ปฏิบัติงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว   
2.1.2  ประสิทธิภาพของบุคลากร ซ่ึงบุคลากรในกองการเกษตร คือ วาที่ร.ต. สุรพงษ สิริ

เสฏฐ สุรสหไชย  ยังขาดการปฏิบัติงานดานเอกสาร เชน การพิมพเอกสารหนังสือไมคลอง รวมถึง การ
ปฏิบัติงานอยางอื่นใดไมรวดเร็ว เพราะมีเพียงบุคคลเพียงคนเดียว ไมมีผูชวยเหลือแตอยางใด   จึงอาจทําให
การปฏิบัติงานเกิดความลาชา ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.1.2 คือ บุคลากรขาดประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรทํางานได
ไมบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

2.8 สภาพแวดลอมภายนอก  
 กองการเกษตร ไดวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอการควบคุม โดย

วิเคราะห  ดังนี้ 
2.2.1  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุดัดเขาทําใหเกิดน้ําปา

ไหลหลาก ถนนถูกตัดขาด บานเรือนประชาชนหักพัง  น้ําทวมไร-นา ที่ทําการเกษตรเสียหายประชาชน
เดือดรอนเปนจํานวนมาก 

การประเมินความเสี่ยง ตามขอ 2.2.1 ที่เกิดขึ้นในชวงฤดูฝน มีมรสุมพายุดัดเขาทําใหเกิด
น้ําปาไหลหลาก ถนนถูกตัดขาด บานเรือนประชาชนหักพัง น้ําทวมไร-นา ที่ทําการเกษตรเสียหาย ทําให
ประชาชนไดรับความเดือดรอนเสียหายเปนจํานวนมาก 

3.  ความเสี่ยงที่นัยสําคัญ  และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุม 

3.1  ความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 
3.1.1  กิจกรรมสรรหาพัสดุดานการเกษตร 
3.1.2  กิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนางานเกษตร 



3.1.3  กิจกรรมรวมกับชุมชน 
3.2  ขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม 

3.2.1   กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและกจิกรรมที่จะดําเนินการและ
สอบทานรายละเอียดทกุโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 

3.2.2  สงเสริมการจัดฝกอบรมบุคลากร  ศึกษาระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ 

3.2.3   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการสนองตอบจากงานโครงการตางๆ 

4.  สารสนเทศและการติดตอสื่อสาร 

 4.1  สํารวจขอมูลขาวสาร   จากระบบ Internet วิทยุ โทรทัศน  โทรศัพท  โทรสาร  มาชวยในการ
ติดตามขอมูลขาวสาร  เฝาระวัง  ระวังภัยลวงหนา กอนเกิดเหตุ ประชาสัมพันธใหความรูประชาชน ทางแผน
พับ  วิทยุทองถ่ิน หอกระจายขาว เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
 4.2  การประสานงานภายในและภายนอกกองการเกษตร  
  4.2.1  การประสานงานภายในกองการเกษตร ประสานงานในหนวยงาน แตละสวน/กอง 
ของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในงานดานตางๆโดยเฉพาะงานดานเอกสาร เปนตน 
  4.2.2  การประสานงานภายนอก ประสานงานในดานตางๆ  เชน การรับสงเอกสารหนังสือ
ราชการ งานดานการเกษตร และงานอื่นๆ โดยประสานกับสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ เชน อําเภอ 
จังหวัด อปท. ใกลเคียง กํานัน ผูใหญบาน รวมถึงประชาชน เปนตน 

5.  วิธีการติดตามประเมินผล 

5.1  กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและกิจกรรม 
5.2  สอบทานรายละเอียดทกุโครงการและกิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
5.3  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการสนองตอบจากงานโครงการตางๆ 

 -  ประเมินผลเพื่อใหทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในวาอยูในระดับ
ที่เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  เพียงโดยการดําเนินการดังนี้ 

-    ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน     ตามคําส่ังเทศบาลตําบลปลาโหล  
ที่   338 /2552  ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองการเกษตร แลวจัดสงรายงานใหหัวหนากอง
การเกษตรทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล 
ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการเกษตรอยาง
ตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 
10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

 
 



6.  ผูรับผิดชอบในการประเมินผล 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่   338 /2552  เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ของกองการเกษตร เทศบาลตําบลปลาโหล 
ไดแก 
 (1)  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล    เปน หัวหนาคณะทาํงาน 

(2)  วาที่รอยตรีสุรพงษ    สิริเสฏฐ    สุรสหไชย   นักวิชาการเกษตร    เปน    ผูชวย/เจาหนาที่ 

 
 
     ลงชื่อ  ....................................... 
     ชื่อผูรายงาน นายสุรพัฒน    พุฒธรรม 
     ตําแหนง           ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
     วันท่ี     21   กันยายน   2552 

 
 

 
 
 
 



แบบ ค. 2  

กองการเกษตร  เทศบาลตําบลปลาโหล 
ความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่สําคัญและวัตถุประสงคการควบคุม ความเสี่ยง / ปจจัยเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยูแลว ความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุงการควบคุม 
ภารกิจควบคุมแบงเปน 3 กิจกรรมคือ 
1.  กิจกรรมสรรหาพัสดุดาน
การเกษตร 
 
2. กิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนา
งานเกษตร 
 
3. กิจกรรมรวมกับชุมชน 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอ 
 
 
 
2. ผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ / ไม
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
3. ขาดการประสานงานกับ
องคกรชุมชนและหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
 

1. มีการสํารวจและวางแผนเรื่อง
จัดการสรรงบประมาณใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
 
2. สงเสริมการจัดฝกอบรมบุคลากร  

ศึกษาระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
3.  สงเสริมใหเจาหนาที่ออกพื้นที่
คอยดูแลและประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

1. ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
 
2.  ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค 
3.  ไมมี  เนื่องจากสามารถ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงได
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค  
 

1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุก
โครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการและสอบ
ทานรายละเอียดทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิด
ความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
2. สงเสริมการจัดฝกอบรมบุคลากร   ศึกษา
ระเบียบ  กฎหมายเกี่ ยวกับการปฏิบั ติงานที่
เกี่ยวของ 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับ
การสนองตอบจากงานโครงการตางๆ 

 

      ผูรายงาน............................................... 
 (นายสุรพัฒน   พุฒธรรม) 

                                                                                                                                                                                                                                                         ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
                  วันที่ 21  กันยายน  2552 

 



แบบ ค.3  

กองการเกษตร  เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับสวนงานยอย 

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู การปรับปรุง กําหนดเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบ การติดตามการประเมินผล 

1. เพื่อใหการเบิกจายเปนไป
ดวยความถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสงเสริมการทํา
การเกษตรแบบเกษตรอินทรีย 
และอาชีพของเกษตรกร 
3. เพื่อใหการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเกษตร เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอ 
 
 
2. ผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ / ไมมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
3. ขาดการประสานงานกับองคกร
ชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

1. มีการสํารวจและวางแผนเรื่อง
จัดการสรรงบประมาณใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
2. จัดฝกอบรมบุคลากร  ศึกษา
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
3.  เจาหนาที่ตองออกพื้นที่คอยดูแล
และประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของใหปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนด 
 

30 กันยายน 52 
 

-  หัวหนากอง
การเกษตร 
-  นักวิชาการ
การเกษตร 

วิธีการติดตามประเมินผล 
1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุกโครงการและ
กิจกรรม 
2. สอบทานรายละเอียดทุกโครงการและกิจกรรมใหเกิด
ความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการ
สนองตอบจากงานโครงการตางๆ 
 

 

     ผูรายงาน............................................. 
                      (นายสุรพัฒน   พุฒธรรม) 

                                                                                                                                                                                                                                                                               ปลัดเทศบาลตําบลปลาโหล 
                     วันที่  21  กันยายน  2552 



 
 

ระดับองคกร 
- แบบ  ค.4 

 
 
 



แบบ ค. 4  

เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร  

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

สํานักปลัดเทศบาล 
1. เพื่อใหการบริหารงานของ
หนวยงานมีความชัดเจน
เหมาะสมตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 
2. เพื่อใหการจัดโครงสราง
ภายในหนวยงานเหมาะสม
กับภารกิจ 
 
3.เพื่อใหมีการนําระบบ
สารสนเทศ และการสื่อสาร
ตางๆ มาใชในการบริหาร
จัดการและเกิดประโยชน
สูงสุด 
 

1. แผนปฏิบัติงานของ
หนวยงานอาจไมครอบคลุม
ทุกบทบาททุกภารกิจ และไม
ชัดเจนเพียงพอตอการนําไป
ปฏิบัติ 
2. ความไมพรอมดาน
บุคลากรที่ยังไมเพียงพอกับ
อํานาจหนาที่และภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย 
3. ระบบสารสนเทศไม
เพียงพอกับบุคลากรในการ
บริหารงานและการจัดใหมี
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศ และ
แผนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ
ทางเทคโนโลยีเพื่อการจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงาน 

1. กําหนดสายการบังคับบัญชามอบหมาย
อํานาจหนาที่ใหมีความชัดเจน  
 
 
 
2.  ปรับปรุงการบริหารงานจัดโครงสราง
ภายในของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
 
3. จัดระบบขอมูลและกําหนดตารางเวลาใน
การผลิตขอมูล เพื่อใหการผลิตขอมูล
สารสนเทศของหนวยงานถูกตองครบถวน 

และเปนปจจุบัน ตลอดจนสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทันเวลาและจัดใหมีแผนแมบท
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แผนพัฒนาเครื่องมืออุปกรณทางเทคโนโลยี
เพื่อการจัดทําขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน 

30 กันยายน 52 
 
 
 
 

 

-  ปลัดเทศบาล , 
เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 
 
 
- ปลัดเทศบาล , 
บุคลากร 
 
 
-  ปลัดเทศบาล , 
เจาหนาที่
ระบบงาน
คอมพิวเตอร 

 
 
 
 

 

วิธีการติดตามประเมินผล 
1. ตรวจสอบพิจารณาความ
เหมาะสมของรูปแบบสายการ
บังคับบัญชาของหนวยงาน 

ประเมินประสิทธิภาพของ
บุคลากรจากภารกิจและงานที่
ไดรับมอบหมาย 
2. ประเมินความสําเร็จของการ
บริหารจัดการโดยวัดจากความพึง
พอใจที่ประชาชนไดรับหลังจาก
การตอบสนองความตองการและ
บริการที่ไดรับ 
3.ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนในการขอใชระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน 
 



แบบ ค. 4  (ตอ) 

เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร  

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

4. เพื่อใหการวางแผนพัฒนา
และการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปสอดคลอง
กับภารกิจและนโยบายของ
รัฐบาลและเพื่อใหมีการ
ทบทวนการจัดทําแผน การ
จัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปเปนประจํา 
 

4. การมีสวนรวมของชุมชนใน
การจัดทําแผนขาดความรวมมือ
และประสานงานเทาที่ควร การ
รวบรวมวิเคราะห และนําเสนอ
ขอมูลเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ จึงไมมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร 
 

4.  จัดทําเวทีประชาคมทุกหมูบาน 

ใหผูนําหมูบานประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาสาม
ปแลวตองหารือกันวาจะบรรจุ
โครงการใดมาจัดตั้งเปน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปนั้น จึงจะเปนได
แผนพัฒนาที่สมบูรณและ
แนนอนชัดเจนขึ้น และใหมีความ
สอดคลองกับนโยบายและภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายและสนับสนุน
ตอนโยบายของรัฐบาลและ
สอดคลองกับความตองการ
ประชาชนจริง ๆ 
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- ปลัดเทศบาล , 
เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน 

 

วิธีการติดตามประเมินผล 
4. ตรวจสอบความสอดคลองของ
แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามป
กับแนวนโยบายของรัฐบาล ประเมิน
ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามป
และงบประมาณรายจายมีความ
สอดคลองคุมคาและสามารถสราง
ประโยชนสูงสุด 
 

 
 
 



แบบ ค. 4 (ตอ) 

เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร   

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

กองคลัง 
1. เพื่อใหระบบการเงินการ
คลังเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส 
 
 
2. เพื่อใหการบันทึกการรับ
เงิน การจายเงินมี
ประสิทธิภาพ ถูกตองและ
เปนปจจุบัน 
3. เพื่อกระตุนการจัดเก็บ
รายไดใหเปนไปตาม
เปาหมายโดยการสราง
จิตสํานึกแกผูเสียภาษี 
 
 
 

 
1. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ลงบัญชีบอยครั้งทําใหเจาหนาที่
ตองปรับปรุงและเรียนรูอยู
ตลอด 
 
2. อาจจะไมมีระบบการควบคุม
การใชใบเสร็จรับเงินและไมมี
การตรวจนับหรือสอบทานตัว
เงินจริง 
3. การบันทึกรายการตามระบบ
บัญชีไมเปนปจจุบัน หลักเกณฑ
การจายเงินอาจไมชัดเจน 
 

 
1. ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม
เปนประจําเพื่อใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ปรับสถานการณทํางาน
ใหเขากับระเบียบกฎเกณฑมุงเรียนรู
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. จัดใหมีการแสดงระบบบัญชี
รายรับ รายจาย และรายงานทางการ
เงินเปนประจําทุกวัน 
3. ปฏิบัติตามระเบียบการจายเงิน 

การรับเงิน การฝากเงิน ฯลฯ โดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบ ตรวจสอบการ
เบิกจายเงินใหเปนไปดวยความ
รัดกุม และถูกตองครบถวน 
และจัดใหมีหลักเกณฑการใหรางวัล
แกผูที่ปฏิบัติงานดวยดี และมีความ
ซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งมาตรการใน
การลงโทษผูกระทําผิด 
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- หัวหนากองคลัง 
-  นักวิชาการคลัง 
-  เจาพนักงานพัสดุ 
-  เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได 

 
วิธีการติดตามประเมินผล 
1. ตรวจสอบดานการรับเงิน การ
จายเงิน เปนประจําทุกวัน 
 
 
2. ติดตามการทํางานของเจาหนาที่
ในดานการรับเงิน การจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินใหเปนไป
ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
3. ติดตามและประเมินความ
เหมาะสมแผนการจัดเก็บภาษี 
 
 
 
 
 



แบบ ค. 4 (ตอ)  

เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร  

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

4. เพื่อสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวางผูเสียภาษีและ
องคกร อํานวยความสะดวก
และใหบริการดวยใจใหผูเสีย
ภาษีชําระภาษีตรงตามเวลา 
 
 
 
 
กองชาง 
การบริหารดานงานชาง 
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน
การกอสรางเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ 
 

4. ขาดการกระตุนผูเสียภาษี
ใหตรงตามเวลาและ
เปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ผูรับจางบางรายไมปฏิบัติ
ตามสัญญา  ทําใหเกิดความ
ลาชาในการกอสราง 
 

4. กระตุนการจัดเก็บรายไดให
เปนไปตามเปาหมายโดยการ
สรางจิตสํานึกแกผูเสียภาษีและ
สรางความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูเสียภาษีและองคกร อํานวย
ความสะดวกและใหบริการดวย
ใจใหผูเสียภาษีชําระภาษีตรง
ตามเวลา โดยเจาหนาที่ไดออก
ใหบริการนอกสถานที่ทุกป 
 
 
1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
งานจางติดตาม และตรวจเปน
ระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 
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- หัวหนากองคลัง 
-  นักวิชาการคลัง 
-  เจาพนักงานพัสดุ 
-  เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได 
 
 
 
 
 
 
- ผูอํานวยการกองชาง 
-  วิศวกรโยธา 
- นายชางโยธา 

วิธีการติดตามประเมินผล 
4. ตรวจทะเบียนคุมการจัดเก็บรายได
เปรียบเทียบในแตละปจะไดรูวามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการติดตามประเมินผล 
1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานชาง
เปนประจําทุกโครงการและกิจกรรม 
 



แบบ ค. 4 (ตอ)  

เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร   

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

2. เพื่อใหการบริหารงาน
โครงการเปนไปตามแผนและ
เปาหมาย 
 
3. เพื่อใหงานโครงการมี
ประสิทธิภาพและองคกร
ไดรับประโยชนสูงสุดเกิด
ความคุมคาและเพื่อใหองคกร
มีการวางแผนในการจัดหา
และเก็บทรัพยสิน 
4. เพื่อใหมีการตรวจสอบการ
ควบคุมงาน โครงการในชวง
กอนปฏิบัติ ระหวางปฏิบัติ 
และหลังปฏิบัติโดยมี
เจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง 
และเพื่อใหผูรับจางทํางาน
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบ
และเงื่อนไขของสัญญา 

2. ผูรับจางทําโครงการ
กอสรางขาดจิตสํานึกมุง
ผลประโยชนสวนตัว
มากกวาสวนรวม 
3.ผูรับจางทําการกอสรางมี
นอยรายและขาด
ประสบการณ 
 
 
 
4. ชางผูควบคุมงานออก
ติดตามงานในพื้นที่งานของ
ผูรับจางหลายลาย จึงทําให
รายละเอียดของงานออกมา
ผิดพลาดได 
 

2. สรางจิตสํานึกใหกับผูรับจาง
ทําโครงการกอสรางและให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
ตรวจรับงานโครงการ 
ตรวจสอบความถูกตอง 
3. ควบคุมการจัดหาอุปกรณ
ของแตละโครงการใหตรงตาม
รายการและแบบที่กําหนด 
 
 
4. สงเสริมใหชางผูควบคุมงาน
ออกติดตามงานใหเปนประจํา
และสม่ําเสมอแลวรายงานผล
การปฏิบัติงานใหผูรับจาง
ทํางานปฏิบัติงานเปนไปตาม
แบบและเงื่อนไขของสัญญา 
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- ผูอํานวยการกองชาง 
-  วิศวกรโยธา 
- นายชางโยธา 

2. สอบทานรายละเอียดของทุก
โครงการและกิจกรรมใหเกิดความ
คุมคาและประโยชนสูงสุด 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ไดรับการตอบสนองจาก
โครงการตาง ๆที่เกี่ยวกับงานดาน
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
 
 
4. ประเมินความสามารถจากการ
ควบคุมงานจากโครงการตาง ๆของ
เจาหนาที่ 
 



แบบ ค. 4  (ตอ) 

เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร  

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

กองการศึกษา 
1.เพื่อใหการบริหาร
งบประมาณเปนไปดวยความ
ถูกตองเรียบรอยและถูกตอง
ตามระเบียบ 
 
2. เพื่อใหบุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการสอน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กได
มาตรฐานและเด็กเล็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
3. เพื่อสงเสริมประเพณี 
ศิลปะ และวัฒนธรรม
พื้นบานใหคงอยู 
 

 
1. จํานวนงบประมาณไม
เพียงพอ 
 
 
 
2. ผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ/
ไมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 
3. ขาดการประสานงานกับ
องคกรชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณี 
 

 
1.มีการสํารวจและวางแผนเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
 
 
2.จัดฝกอบรมบุคลากรทางการศึกษา
ใหรูระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและสงเสริมให
ศึกษาตอของบุคลากรทุกคนใหตรง
กับสายงานที่ปฏิบัติ 
3.จัดงานสงเสริมประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรมพื้นบานใหคงอยู เชน 
การจัดงานบุญบั้งไฟ  การแหเทียน
เขาพรรษา   
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- หัวหนากอง
การศึกษา 
-  นักวิชาการศึกษา 
-  เจาพนักงาน 
ธุรการ 
-  ครูผูดูแลเด็ก 

 
วิธีการติดตามประเมินผล 
1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
ไดรับการตอบสนองตอบจากโครงการตางๆ 
 
 
2. สํารวจวาบุคลากรไดรับการศึกษาตรงกับ
สายงานทุกคนหรือไมและสอนใหเด็กมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นเหมาะสมตามวัยและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม 
 

3. ประเมินจากการที่มีผูสนใจในการเขา
รวมงานดานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีเพิ่ม
มากขึ้น 
 

 



แบบ ค. 4 (ตอ) 

เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร  

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

กองสวัสดิการสังคม 
1. เพื่อบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 
 
 
2. เพื่อสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีกิจกรรมสรางสรรค
ในทางที่ดี 
 
3. เพื่อสงเสริมใหคนชราและ
ผูดอยโอกาสตางๆ ใหมีสวน
รวมในสังคมมากขึ้นและ
เพื่อใหการเบิกจายเปนไป
ดวยความถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 

 
1. จํานวนงบประมาณไม
เพียงพอ 
 
 
2. ผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ / 
ไมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
3. ขาดการประสานงานกับ
องคกรชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 
 

 
1. มีการสํารวจและ
วางแผนเรื่องจัดการสรร
งบประมาณใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค 
2. จัดฝกอบรมบุคลากร  

ศึกษาระเบียบ กฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ 
3.  เจาหนาที่ตองออก
พื้นที่คอยดูแลและ
ประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
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-หัวหนากองสวัสดิการ
สังคม  
-นักพัฒนาชุมชน 

 
วิธีการติดตามประเมินผล 
1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุก
โครงการและกิจกรรม 
 

2. สอบทานรายละเอียดทุกโครงการและ
กิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชน
สูงสุด 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
ไดรับการตอบสนองตอบจากโครงการตาง ๆ 
 

 
 
 
 



แบบ ค. 4 (ตอ) 

เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร   

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
1. เพื่อใหการเบิกจายเปนไป
ดวยความถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสงเสริมและสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหการดําเนินงาน
เกี่ยวกับทางสาธารณสุข การ
ควบคุมโรคตาง ๆ ใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
1.จํานวนงบประมาณไม
เพียงพอ 
 
2. ผูปฏิบัติงาน / ผูรับผิดชอบ 

/ ไมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
3. ขาดการประสานงานกับ
องคกรชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 
 

 
 
1. มีการสํารวจและวางแผน
เรื่องจัดการสรรงบประมาณ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
2. จัดฝกอบรมบุคลากร  ศึกษา
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
 
3.เจาหนาที่ตองออกพื้นที่คอย
ดูแลและประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของให
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนด 
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- หัวหนากอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
-  พยาบาลวิชาชีพ 
- เจาพนักงาน
ธุรการ 

 
 
วิธีการติดตามประเมินผล 
1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุก
โครงการและกิจกรรม 
2. สอบทานรายละเอียดทุกโครงการและกิจกรรม
ใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ไดรับการ
สนองตอบจากงานโครงการตางๆ 
 

 
 
 



แบบ ค. 4 (ตอ)  

เทศบาลตําบลปลาโหล 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร  

งวดตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2551  ถึง วันที่  30  กันยายน  2552 
 

วัตถุประสงคของการควบคุม จุดออนของการควบคุม 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู แผนการปรับปรุง กําหนดเสร็จ ผูรับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

กองการเกษตร 
1. เพื่อใหการเบิกจายเปนไป
ดวยความถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสงเสริมการทํา
การเกษตรแบบเกษตร
อินทรีย และอาชีพของ
เกษตรกร 
3. เพื่อใหการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการเกษตร เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
1. จํานวนงบประมาณไม
เพียงพอ 
 
2. ผูปฏิบัติงาน/ผูรับผิดชอบ / 
ไมมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของ 
3. ขาดการประสานงานกับ
องคกรชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 
 

 
1. มีการสํารวจและวางแผน
เรื่องจัดการสรรงบประมาณ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
2. จัดฝกอบรมบุคลากร  ศึกษา
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
 
3.  เจาหนาที่ตองออกพื้นที่
คอยดูแลและประสานงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของให
ปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กําหนด 

 
30 กันยายน 52 

 

 
-  หัวหนากอง
การเกษตร 
-  นักวิชาการการเกษตร 

 
วิธีการติดตามประเมินผล 
1. กําหนดใหเสนอแบบรายงานเปนประจําทุก
โครงการและกิจกรรม 
2. สอบทานรายละเอียดทุกโครงการและ
กิจกรรมใหเกิดความคุมคาและประโยชน
สูงสุด 
 
3. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่
ไดรับการสนองตอบจากงานโครงการตางๆ 
 

 
                 ชื่อผูรายงาน .............................................. 

            (นายคําเขื่อง  รมเกษ) 
                    นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 

        วันที่  28   กันยายน   2552 



 
 
 

ภาคผนวก  ก 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 

ท่ี   331 / 2552 
เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผล 

ระบบควบคุมภายใน  เทศบาลตําบลปลาโหล  
………………………………………. 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  กําหนดใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางให
แลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว 
รายงานผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันหลังสิ้น
ปงบประมาณ นั้น 

  โดยที่เทศบาลตําบลปลาโหล ยังจัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ฉะนั้น เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ของเทศบาลตําบลปลาโหลดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน
สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 
25 วรรค 7 ซ่ึงกําหนดใหนําความในมาตรา 15 มาใชบังคับ การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
โดยอนุโลมจึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ดังตอไปนี้  

 1.  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  ประกอบดวย 

1.1  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล    เปน ประธานกรรมการ  
1.2  นายณรงคศักดิ์  มหาราต ผูอํานวยการกองชาง      เปน     กรรมการ 
1.3  นางกาญจนา  กวพีิชชาพัชร หัวหนากองคลัง     เปน กรรมการ 
1.4  นายสมิทธ   พุทธวงศ นักบริหารงานสาธารณสุข   เปน กรรมการ 
1.5  นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร นักพัฒนาชุมชน       เปน กรรมการ 
1.5  นายวิทยา  พันธโุคตร นักวิชาการศึกษา      เปน กรรมการ 
1.6  นายจกัรวาฬ  จันทรหลา นักพัฒนาชุมชน        เปน กรรมการ 
1.7  วาที่รอยตรีสุรพงษ  สิริเสฎฐ สุรสหไชย   นักวิชาการเกษตร   เปน     กรรมการ 
1.9  นายปรีดา  เจริญชัย  จนท.วเิคระหนโยบายและแผน เปน กรรมการและเลขานุการ 
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  ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในในเทศบาลตําบลปลาโหล มีหนาที่กําหนดขอบเขตการ
จัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ควบคุมกํากับดูแลชี้แจงแนะนําใหสํานัก/กอง จัดวาง
ระบบการควบคุมภายในใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544  และนําระบบควบคุมภายในที่กําหนดไวนําไปปฏิบัติใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใหสํานัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในงวดปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 
– 30 กันยายน 2552)  ดังตอไปนี้ 

  (1)  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 
   ดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 แลวรายงานผลความคืบหนาการ
จัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว
ยังมีจุดออนหรือมีความเสี่ยงใหมเกิดขึ้นใหจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบ ค.3) รายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อประเมินสรุปรวบรวมรายงานสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่  30 กันยายน  2552  

  (2)  การติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 6 
   เมื่อดําเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่งใหสํานัก/กอง ตดิตาม
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลปลาโหล เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความเสี่ยงที่เปล่ียนแปลงไป แลว
รายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ 6 กําหนด สงรายงานการติดตามประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล เพื่อคณะกรรมการฯไดสรุปรวบรวมประเมินเปนระบบควบคุมภายในของ
เทศบาลตําบลปลาโหล รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล กระทรวงมหาดไทย ใหเสร็จสิ้นภายใน
วันที่  31  ธันวาคม  2552 ตอไป 

 2.  คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
 เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมีการนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิผล จึงใหมีคณะทํางานใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ประกอบดวย 

2.1  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล     หัวหนาคณะทํางาน  
2.2  นางกาญจนา  กวพีิชชาพัชร หัวหนากองคลัง      ผูชวย 
2.3  นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร นักพัฒนาชุมชน        ผูชวย 
2.4  นายปรีดา  เจริญชัย  จนท.วเิคระหนโยบายและแผน  เจาหนาที ่
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  โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของสํานัก/กอง แลวสรุปรายงานในการประชุมประจําเดือนทุกเดือน และใหสํานัก/กอง รายงานผล
ดําเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในใหนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลทราบ ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ 
กําหนด ภายในวันที่สิบหลังจากสิ้นไตรมาส เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 
และบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่และภารกิจของเทศบาลตําบลปลาโหล
ตอไป 

     ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป 

     ส่ัง   ณ   วันที ่ 18   เดือน   กนัยายน  พ.ศ.  2552 
 
 

( นายคําเขื่อง  รมเกษ) 
นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล  
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี   332 /2552 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลปลาโหล 

………………………………… 

    ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล  ที่  331 /2552  ลงวันที่  18  กันยายน  2552 ใหทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544  แลวรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล นั้น  

  เนื่องจาก สํานักปลัดเทศบาล จัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
กําหนด ฉะนั้น เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตอง
ตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล ดังตอไปนี้ 

   1.  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลปลาโหล  
ประกอบดวย 
  (1)  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล    เปน ประธานกรรมการ  

(2)  นายสุรชาติ   ประพัศรางค บุคลากร   เปน กรรมการ  
(3)  นายปรีดา  เจริญชัย  จนท.วเิคระหนโยบายและแผน เปน กรรมการ 
(4)  นางสุรีพร   วงษคําจนัทร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร เปน กรรมการ 
(5)  นางสุรียพร  ปาละสานต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปน กรรมการ/เลขานุการ 
(6)  นางสาวทศันี   เหมะธุลิน ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล   เปน ผูชวยเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหนาที่กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับ  ดูแลชี้แจง
แนะนํา การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานัก/กอง  ดําเนินการใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และนําระบบ
ควบคุมภายในที่กําหนดไวนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหทุกฝายทุกงาน ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

 



ก - 5 

  1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 แลวรายงานผลความคืบหนาการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล ภายในวันท่ี  22  กันยายน  2552 เมื่อดําเนินการมา
ไดระยะหนึ่ง หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น ใหจัดทํา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สํานัก
ปลัดเทศบาล ภายในวันท่ี  25  กันยายน 2552  

1.2  เมื่อดําเนินการตามระเบียบการควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่ง ตามระเบียบฯ ขอ 5 
ใหทุกฝายทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ 6  กําหนด  สงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล ภายในวันท่ี 10  ตุลาคม 2552 เพื่อ
คณะกรรมการฯไดสรุปรวบรวมประเมินผลเปนระบบควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล  รายงานคณะกรรมการ
จัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหลใหเสร็จสิ้น ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  2552  ตอไป 

  2.  คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมกีารนําไปปฏิบัติใหเกดิประสิทธิผล จึงใหมี
คณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสํานักปลัดเทศบาล ประกอบดวย 
  (1)  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล    เปน หัวหนาคณะทาํงาน  

(2)  นายสุรชาติ   ประพัศรางค บุคลากร   เปน ผูชวย  
(3)  นายปรีดา  เจริญชัย  จนท.วเิคระหนโยบายและแผน เปน ผูชวย 
(4)  นางสุรียพร  ปาละสานต เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปน ผูชวย 
(5)  นางสุรีพร   วงษคําจนัทร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร เปน เจาหนาที ่

  โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล แลวจัดสงรายงานใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลทราบ เพื่อรายงานคณะทํางาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาลอยางตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

   ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้  เปนตนไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่  18   เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2552    
 

        (นายคําเขื่อง   รมเกษ) 
  นายกเทศมนตรตีําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี    333 /2552 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน  กองคลัง  เทศบาลตําบลปลาโหล 

………………………………… 

    ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล  ที่  331 /2552  ลงวันที่  18  กันยายน  2552 ใหทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544  แลวรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล นั้น  

  เนื่องจาก กองคลัง จัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กําหนด ฉะนั้น 
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรการควบคุม
ภายใน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของกองคลัง ดังตอไปนี้ 

   1.  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง  เทศบาลตําบลปลาโหล  ประกอบดวย 

  (1)  นางกาญจนา     กวีพิชชาพัชร หัวหนากองคลัง  เปน ประธานกรรมการ 
  (2)  นางสาวอไุร  อาษาสรอย เจาพนกังานพสัดุ  เปน       กรรมการ  
  (3)  นางสาวอไุรรัตน แกวคําแสน เจาพนกังานจดัเก็บรายได เปน กรรมการ  
  (4)  นางสาวรตันธุวรรณ นําสุย  นักวิชาการคลัง  เปน กรรมการ/เลขานุการ 

(5)  นางสาวปานหทัย อินทรพาณิชย ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ เปน ผูชวยเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหนาที่กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับ  ดูแลชี้แจง
แนะนํา การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานัก/กอง  ดําเนินการใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และนําระบบ
ควบคุมภายในที่กําหนดไวนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหทุกฝายทุกงาน ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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  1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 แลวรายงานผลความคืบหนาการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ภายในวันท่ี  22  กันยายน  2552 เมื่อดําเนินการมาไดระยะ
หนึ่ง หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น ใหจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองคลัง ภายในวันท่ี  25  
กันยายน 2552  

1.2  เมื่อดําเนินการตามระเบียบการควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่ง ตามระเบียบฯ ขอ 5 
ใหทุกฝายทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ 6  กําหนด  สงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ภายในวันท่ี 10  ตุลาคม 2552 เพื่อคณะ
กรรมการฯไดสรุปรวบรวมประเมินผลเปนระบบควบคุมภายในของกองคลัง รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ใหเสร็จสิ้น ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  2552  ตอไป 

  2.  คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมกีารนําไปปฏิบัติใหเกดิประสิทธิผล จึงใหมี
คณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ประกอบดวย 

(1)  นางกาญจนา     กวีพิชชาพัชร หัวหนากองคลัง  เปน หัวหนาคณะทาํงาน 
  (2)  นางสาวอไุร  อาษาสรอย เจาพนกังานพสัดุ  เปน       ผูชวย 
  (3)  นางสาวอไุรรัตน แกวคําแสน เจาพนกังานจดัเก็บรายได เปน ผูชวย  
  (4)  นางสาวปานหทัย อินทรพาณิชย ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ เปน ผูชวย 
  (5)  นางสาวรตันธุวรรณ นําสุย  นักวิชาการคลัง  เปน เจาหนาที ่

  โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของกองคลัง แลวจัดสงรายงานใหหัวหนากองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของกองคลังอยางตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาล
ตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

   ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้  เปนตนไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่  18  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2552   

 (นายคําเขื่อง   รมเกษ) 
  นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี  334 / 2552 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน  กองชาง  เทศบาลตําบลปลาโหล 

………………………………… 

    ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล  ที่  331 /2552  ลงวันที่  18  กันยายน  2552 ใหทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544  แลวรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล นั้น  

  เนื่องจาก กองชาง จัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กําหนด ฉะนั้น 
เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองชาง ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรการควบคุม
ภายใน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของกองชาง ดังตอไปนี้ 

   1.  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองชาง  เทศบาลตําบลปลาโหล  ประกอบดวย 
  (1)  นายณรงคศักดิ ์ มหาราต  ผูอํานวยการกองชาง เปน ประธานกรรมการ 
  (2)  นายกฤชชยั    สมบัติดี  วิศวกรโยธา  เปน กรรมการ 
  (3)  นายมงคล  สาขามุละ นายชางโยธา  เปน        กรรมการ  
  (4)  นางมะลินดา  จันทรหลา เจาพนกังานธรุการ เปน กรรมการ/เลขานุการ 
  (5)  นายสุพัฒน  โฮมวงค  คนงานทั่วไป  เปน ผูชวยเลขานุการ  

  ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหนาที่กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับ  ดูแลชี้แจง
แนะนํา การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานัก/กอง  ดําเนินการใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และนําระบบ
ควบคุมภายในที่กําหนดไวนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหทุกฝายทุกงาน ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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  1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 แลวรายงานผลความคืบหนาการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองชาง ภายในวันท่ี  22  กันยายน  2552 เมื่อดําเนินการมาไดระยะ
หนึ่ง หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น ใหจัดทําแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองชาง ภายในวันท่ี  25  
กันยายน 2552  

1.2  เมื่อดําเนินการตามระเบียบการควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่ง ตามระเบียบฯ ขอ 5 
ใหทุกฝายทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ 6  กําหนด  สงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองชาง ภายในวันท่ี 10  ตุลาคม 2552 เพื่อคณะ
กรรมการฯไดสรุปรวบรวมประเมินผลเปนระบบควบคุมภายในของกองชาง รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ใหเสร็จสิ้น ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  2552  ตอไป 

  2.  คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมกีารนําไปปฏิบัติใหเกดิประสิทธิผล จึงใหมี
คณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองชาง  ประกอบดวย 

(1)  นายณรงคศักดิ ์ มหาราต  ผูอํานวยการกองชาง เปน หัวหนาคณะทาํงาน 
  (2)  นายกฤชชยั    สมบัติดี  วิศวกรโยธา  เปน ผู ชวย 
  (3)  นายมงคล  สาขามุละ นายชางโยธา  เปน        ผูชวย  
  (4)  นางมะลินดา  จันทรหลา เจาพนกังานธรุการ เปน เจาหนาที่  

  โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของกองชาง แลวจัดสงรายงานใหผูอํานวยการกองชางทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองชางอยางตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

   ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้  เปนตนไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่  18  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2552   

 (นายคําเขื่อง   รมเกษ) 
  นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี   335  /2552 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน  กองการศึกษา  เทศบาลตําบลปลาโหล 

………………………………… 
    ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล  ที่  331 /2552  ลงวันที่  18  กันยายน  2552 ใหทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544  แลวรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล นั้น  
  เนื่องจาก กองการศึกษา จัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กําหนด 
ฉะนั้น เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรการ
ควบคุมภายใน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในของกองการศึกษา ดังตอไปนี้ 
   1.  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการศกึษา  เทศบาลตําบลปลาโหล  ประกอบดวย 

(1)   นายสุรพัฒน    พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล     เปน ประธานกรรมการ 
(2)    นายวิทยา   พันธุโคตร นักวิชาการศึกษา  เปน กรรมการ 

  (3)    นางอุดม  สอนไชยา รก.หัวหนาศพด.บานพังฮอ ม.1 เปน กรรมการ 
  (4)    นางวันเพ็ญ  หลาอามาตย ผูชวยครูผูดูแลเด็กบานพังฮอ ม.1 เปน กรรมการ 
  (5)    นางจันทรฉาย บุญสิงมา ผูชวยครูผูดูแลเด็กบานพังฮอ ม.1 เปน กรรมการ 
  (6)    นางรัตนา  เบาจังหาร หัวหนาศพด.บานปลาโหล ม.4 เปน กรรมการ 
  (7)    นางประพรรณี พจนา  ผูชวยครูผูดูแลเด็กบานปลาโหล ม.4  เปน กรรมการ 
  (8)    นางสาวเครือวัลย พรหมสุวรรณ ผูชวยครูผูดูแลเด็กบานปลาโหล ม.4  เปน กรรมการ 
  (9)    นางประเพศ นาเชียงใต หัวหนาศพด.บานผักตบ ม.7       เปน กรรมการ 
  (10)  นางวารณุ ี  นาคะอินทร ผูชวยครูผูดูแลเด็กบานผักตบ ม.7      เปน กรรมการ 
  (11)  นางวิภานันท สัตถาผล เจาพนกังานธรุการ              เปน     กรรมการ/เลขานุการ 
  ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหนาที่กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับ  ดูแลชี้แจง
แนะนํา การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานัก/กอง  ดําเนินการใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และนําระบบ
ควบคุมภายในที่กําหนดไวนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหทุกฝายทุกงาน ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 แลวรายงานผลความคืบหนาการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา  ภายในวันท่ี  22  กันยายน  2552 เมื่อดําเนินการมาได
ระยะหนึ่ง หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น ใหจัดทํา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองการศึกษา 
ภายในวันท่ี  25  กันยายน 2552  

1.2  เมื่อดําเนินการตามระเบียบการควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่ง ตามระเบียบฯ ขอ 5 
ใหทุกฝายทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ 6  กําหนด  สงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา  ภายในวันท่ี 10  ตุลาคม 2552 เพื่อคณะ
กรรมการฯไดสรุปรวบรวมประเมินผลเปนระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา  รายงานคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ใหเสร็จสิ้น ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  2552  ตอไป 
  2.  คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมกีารนําไปปฏิบัติใหเกดิประสิทธิผล จึงใหมี
คณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ประกอบดวย 

(1)  นายสุรพัฒน    พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล    เปน  หวัหนาคณะทํางาน 
(2)   นายวิทยา   พันธุโคตร นักวิชาการศึกษา   เปน ผูชวย 

  (3)   นางอุดม  สอนไชยา รก.หัวหนาศพด.บานพังฮอ ม.1 เปน ผูชวย  
  (4)   นางรัตนา  เบาจังหาร หัวหนาศพด.บานปลาโหล ม.4 เปน ผูชวย  
  (5)   นางประเพศ  นาเชียงใต หัวหนาศพด.บานผักตบ ม.7 เปน ผูชวย 
  (6)  นางวิภานนัท สัตถาผล เจาพนกังานธรุการ               เปน     เจาหนาที ่
  โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของกองการศึกษา แลวจัดสงรายงานใหหัวหนากองการศึกษาทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษาอยางตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

   ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้  เปนตนไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่  18  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2552   

 (นายคําเขื่อง   รมเกษ) 
  นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี  336  /2552 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

………………………………… 

    ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล  ที่   331 /2552  ลงวันที่  18  กันยายน  2552 ใหทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544  แลวรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล นั้น  

  เนื่องจาก กองสวัสดิการสังคม จัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
กําหนด ฉะนั้น เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตอง
ตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดังตอไปนี้ 

   1.  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลปลาโหล  
ประกอบดวย 

(1)  นายสุรพัฒน    พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล     เปน ประธานกรรมการ 
(2)  นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร นักพัฒนาชุมชน   เปน กรรมการ 

  (3)  นายจักรวาฬ    จันทรหลา นักพัฒนาชุมชน  เปน กรรมการ/เลขานุการ 
  (4)  นายสุวิทย  นาคอินทร ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ เปน ผูชวยเลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหนาที่กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับ  ดูแลชี้แจง
แนะนํา การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานัก/กอง  ดําเนินการใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และนําระบบ
ควบคุมภายในที่กําหนดไวนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหทุกฝายทุกงาน ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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  1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 แลวรายงานผลความคืบหนาการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ภายในวันท่ี  22  กันยายน  2552 เมื่อดําเนินการ
มาไดระยะหนึ่ง หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น ใหจัดทํา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองสวัสดิการ
สังคม ภายในวันท่ี  25  กันยายน 2552  

1.2  เมื่อดําเนินการตามระเบียบการควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่ง ตามระเบียบฯ ขอ 5 
ใหทุกฝายทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ 6  กําหนด  สงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ภายในวันท่ี 10  ตุลาคม 2552 เพื่อ
คณะกรรมการฯไดสรุปรวบรวมประเมินผลเปนระบบควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม  รายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ใหเสร็จสิ้น ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  2552  
ตอไป 

  2.  คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมกีารนําไปปฏิบัติใหเกดิประสิทธิผล จึงใหมี
คณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสวสัดิการสังคม ประกอบดวย 

(1)  นายสุรพัฒน    พุฒธรรม ปลัดเทศบาลตําบล    เปน หัวหนาคณะทาํงาน 
(2)  นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร นักพัฒนาชุมชน   เปน ผูชวย 

  (3)  นายจักรวาฬ    จันทรหลา นักพัฒนาชุมชน  เปน ผูชวย 
  (4)  นายสุวิทย  นาคอินทร ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ เปน เจาหนาที่ 

  โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม แลวจัดสงรายงานใหหัวหนากองสวัสดิการสังคมทราบ เพื่อรายงาน
คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และให
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคมอยางตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

   ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้  เปนตนไป 
     ส่ัง  ณ  วันที่  18  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2552   

 (นายคําเขื่อง   รมเกษ) 
  นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี  337 / 2552 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เทศบาลตําบลปลาโหล 

………………………………… 

    ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล  ที่  331 / 2552  ลงวันที่  18  กันยายน  2552 ใหทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  แลวรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล นั้น  

  เนื่องจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
2544 กําหนด ฉะนั้น เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดําเนินการดวย
ความเรียบรอยถูกตองตามมาตรการควบคุมภายใน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และ
คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 

   1.  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลปลา
โหล  ประกอบดวย 

(1)  นายสมิทธ  พุทธวงศ  นักบริหารงานสาธารณสุข เปน ประธานกรรมการ 
  (2)  นางปยะธิดา  ทองกุล  พยาบาลวิชาชีพ   เปน กรรมการ 
  (3)  นางกัญญารัตน  รัชชปญญา เจาพนักงานธุรการ  เปน กรรมการ/เลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหนาที่กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับ  ดูแลชี้แจง
แนะนํา การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานัก/กอง  ดําเนินการใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และนําระบบ
ควบคุมภายในที่กําหนดไวนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหทุกฝายทุกงาน ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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  1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 แลวรายงานผลความคืบหนาการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ภายในวันท่ี  22  กันยายน  2552 เมื่อ
ดําเนินการมาไดระยะหนึ่ง หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น 
ใหจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ภายในวันท่ี  25  กันยายน 2552  

1.2  เมื่อดําเนินการตามระเบียบการควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่ง ตามระเบียบฯ ขอ 5 
ใหทุกฝายทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ 6  กําหนด  สงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ภายในวันท่ี 10  
ตุลาคม 2552 เพื่อคณะกรรมการฯไดสรุปรวบรวมประเมินผลเปนระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ใหเสร็จสิ้น ภายในวันท่ี  
15  ธันวาคม  2552  ตอไป 

  2.  คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมกีารนําไปปฏิบัติใหเกดิประสิทธิผล จึงใหมี
คณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

(1)  นายสมิทธ  พุทธวงศ  นักบริหารงานสาธารณสุข เปน หัวหนาคณะทํางาน 
  (2)  นางปยะธิดา  ทองกุล  พยาบาลวิชาชีพ   เปน ผูชวย 
  (3)  นางกัญญารัตน  รัชชปญญา เจาพนักงานธุรการ  เปน เจาหนาที่ 

  โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แลวจัดสงรายงานใหหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 ของ
ทุกเดือน และใหติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้น
ไตรมาส  

   ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้  เปนตนไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่  18  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2552  
  

  (นายคําเขื่อง   รมเกษ) 
  นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี   338 / 2552 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ระบบควบคุมภายใน กองการเกษตร เทศบาลตําบลปลาโหล 

………………………………… 

    ตามคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล  ที่  331 /2552  ลงวันที่  18  กันยายน  2552 ใหทุกสํานัก/กอง จัด
วางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.2544  แลวรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในเทศบาลตําบลปลาโหล นั้น  

  เนื่องจาก กองการเกษตร จัดวางระบบควบคุมภายในไมถูกตองตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 กําหนด 
ฉะนั้น เพื่อใหการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการเกษตร ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรการ
ควบคุมภายใน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในของกองการเกษตร ดังตอไปนี้ 

   1.  คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองการเกษตร เทศบาลตําบลปลาโหล  ประกอบดวย 
(1)  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม           ปลัดเทศบาลตําบล    เปน ประธานกรรมการ 
(2)  วาที่รอยตรีสุรพงษ     สิริเสฏฐ    สุรสหไชย   นักวิชาการเกษตร   เปน   กรรมการ/เลขานุการ 

  ใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน  มีหนาที่กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับ  ดูแลชี้แจง
แนะนํา การจัดวางระบบการควบคุมภายใน สํานัก/กอง  ดําเนินการใหถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และนําระบบ
ควบคุมภายในที่กําหนดไวนําไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหทุกฝายทุกงาน ดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
  1.1  การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ 5 แลวรายงานผลความคืบหนาการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการเกษตร ภายในวันท่ี  22  กันยายน  2552 เมื่อดําเนินการมาได
ระยะหนึ่ง หากพบวาระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวยังมีจุดออนหรือความเสี่ยงใหมเกิดขึ้น ใหจัดทํา
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองการเกษตร 
ภายในวันท่ี  25  กันยายน 2552  
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1.2  เมื่อดําเนินการตามระเบียบการควบคุมภายในตามที่จัดวางไวมาระยะหนึ่ง ตามระเบียบฯ ขอ 5 
ใหทุกฝายทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  แลวรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ขอ 6  กําหนด  สงรายงานการติดตามและ
ประเมินผลใหคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการเกษตร ภายในวันท่ี 10  ตุลาคม 2552 เพื่อคณะ
กรรมการฯไดสรุปรวบรวมประเมินผลเปนระบบควบคุมภายในของกองการเกษตร รายงานคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของเทศบาลตําบลปลาโหล ใหเสร็จสิ้น ภายในวันท่ี  15  ธันวาคม  2552  ตอไป 

  2.  คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
  เพื่อใหระบบการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไวมกีารนําไปปฏิบัติใหเกดิประสิทธิผล จึงใหมี
คณะทํางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการเกษตร ประกอบดวย 
  (1)  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม            ปลัดเทศบาลตําบล   เปน หัวหนาคณะทาํงาน 

(2)  วาที่รอยตรีสุรพงษ     สิริเสฏฐ    สุรสหไชย   นักวิชาการเกษตร   เปน   ผูชวย/เจาหนาที่ 

  โดยใหคณะทํางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายในของกองการเกษตร แลวจัดสงรายงานใหหัวหนากองการเกษตรทราบ เพื่อรายงานคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 28 ของทุกเดือน และใหติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองการเกษตรอยางตอเนื่อง รายงานคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล ภายในวันท่ี 10 หลังจากสิ้นไตรมาส  

   ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้  เปนตนไป 

     ส่ัง  ณ  วันที่  18  เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2552   

  (นายคําเขื่อง   รมเกษ) 
  นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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บันทึกขอความ 
สวนราชการ       หนวยตรวจสอบภายใน    เทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี                     วันท่ี    18  กันยายน  2552 
เร่ือง      แจงใหดําเนนิการการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงิน 
 แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

เรียน      หวัหนากองทุกกอง 

  ดวย ขอสงคําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล ที่  331 / 2552  ลงวันที่  18 กันยายน 2552          เร่ือง  
แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล
ตําบลปลาโหล มาใหสํานัก / กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน  งวดปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 
กันยายน 2552)  และใหรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) สรุปความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญและกิจกรรมการควบคุม(แบบ ค.2)  และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ค.3)  สง
หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลปลาโหล  ภายในวันที่  25  กันยายน 2552  หากมีปญหาขอขัดของมิอาจ
ดําเนินการไดใหช้ีแจงเหตุผลปญหาขอขัดของดังกลาว กอนระยะเวลาจัดสงรายงาน เพื่อจักไดพิจารณาปรับปรุง
แกไขตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
   
       
      (นายคําเขื่อง   รมเกษ) 
            นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี   330  / 2552 

เร่ือง   มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและหนาที่ความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติงานภายในเทศบาลตําบลปลาโหล 

................................................. 
  ตามที่เทศบาลตําบลปลาโหล  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการทั่วไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการตาง ๆ  ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ
โดยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
2534  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 25496  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2519  มติ 
ก.ท. คร้ังที่  3/2533  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2533  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   จึงใหยกเลิกคําสั่ง เทศบาลตําบลปลา
โหล ที่ 166/2552 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2552  เร่ือง  มอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและหนาที่ความรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานภายในเทศบาลตําบลปลาโหล โดยใหมีการปกครองบังคับบัญชาและมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในเทศบาลตําบลปลาโหลใหม เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 

   ก.  ใหรองนายกเทศมนตรีตําบลปลาโหลแตละคน  มีหนาท่ีกํากับดูแลและรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
        1.  นายศักดา    อินทรพานิชย    กํากับดแูลงานกองชาง/กองการศึกษา/ 

 กองสวัสดิการสังคม 
         2  นายวิชัย       ศรีโคตร            กํากับดูแลงานกองสาธารณสุข/กองการเกษตร 

                ข.  การปกครองบงัคับบัญชาพนกังานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจางในเทศบาลตําบลปลาโหล 
        มอบหมายให     นายสุรพัฒน   พุฒธรรม   ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบล   
(นักบริหารงานเทศบาล  7)  เลขที่ตําแหนง  00 – 0101 - 001   เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจางและ
พนักงานจางของเทศบาลทุกคน  และรับผิดชอบในงานประจําทั่วไปของเทศบาล  พรอมใหมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย  คําสั่งและระเบียบที่เกี่ยวของในการปกครองบังคับบัญชาทุกประการ 
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ค.  สําหรับการปฏิบัตงิานของสวนราชการตาง ๆ ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล ขอมอบหมาย
หนาท่ีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานของสวนราชการตาง ๆ ดงันี ้

1.  สํานักปลัดเทศบาล 
  มอบหมายให  นายสุรพัฒน  พุฒธรรม  ตําแหนง ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  7)    เลขที่ตําแหนง  
00 – 0101 – 001    รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  มีอํานาจหนาที่ในการปกครองบังคับบัญชาและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่การงาน  โดยมีผูชวยเหลืองานดานตาง ๆ  ดังนี้ 

  1.1  งานบริหารงานทั่วไป 
ใหนายสุรชาติ   ประพัศรางค   ตําแหนง   บุคลากร 5  เลขที่ตําแหนง   01 – 0208 – 001   เปน

หัวหนารับผิดชอบ   โดยมีนางสุรียพร    ปาละสานต   ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  3  เลขที่ตําแหนง  01 – 
0212 – 001 ,  นางสุรีพร   วงษคําจันทร   ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3 เลขที่ตําแหนง  01-0207-001 , 
นายสุทธิพงษ    ขันละ  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง    พนักงานขับรถยนตสวนกลาง  ,  นายสิงหทอง   กอนธิ
งาม    ลูกจางประจํา  ตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  , นางสาวทัศนี   เหมะธุลิน    พนักงานจางตาม
ภารกิจ     ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ,  นายนครินทร   แกวอุนเรือน   พนักงานทั่วไป   ตําแหนง    
นักการภารโรง    และนางทัศนีย   มงคลรัตน    คนงานจางเหมาบริการ   เปนผูชวยเหลือ ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 

   1.1.1  งานธุรการ 
   ใหนางสุรียพร    ปาละสานต   ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   3  เลขที่ตําแหนง  01 – 0212 
– 001   เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมีนายสุทธิพงษ    ขันละ    พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง   พนักงานขับ
รถยนตสวนกลาง ,นายสิงหทอง    กอนธิงาม  ลูกจางประจํา  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  , 
นางสาวทัศนี   เหมะธุลิน    พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ,   นายนครินทร   แกว
อุนเรือน  พนักงานทั่วไป  ตําแหนง นักการภารโรง  และนางทัศนีย   มงคลรัตน    คนงานจางเหมาบริการ   เปน
ผูชวยเหลือ  โดยใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
            (1)  งานสารบรรณของเทศบาล 
     (2)   งานความคุมดูแลรักษาทําความสะอาดสํานักงาน  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  
วัสดุอุปกรณ  การติดตอและอํานวยความสะดวก 
    (3)  ชวยงานประชุมสภาเทศบาลตําบลปลาโหล และชวยงานคณะผูบริหารเทศบาลตําบลปลา
โหลตามที่ไดรับมอบหมาย 
   (4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความชวยเหลือ 
    (5)  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกีย่วกับเอกสารตาง ๆ ที่ขอความชวยเหลือ 
    (6)  งานเกี่ยวกับการเลือกตัง้ 
    (7)  งานจัดทาํคําส่ังและประกาศของเทศบาล   
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 (8)  งานรับเรือ่งรองทุกข  และรองเรียน 
 (9)  งานศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนดานประชาสัมพันธ  โดยรวบรวมขอคิดเห็นของ
ประชาชน  หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อเสนอแนะฝายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ
ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับนโยบายของประเทศ 
  (10)  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตาง ๆทราบและ
ดําเนินการ     
 (11)  งานรวบรวมขอมูลสถิติและวเิคราะหงบประมาณ 
   (12)  งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณ 
  (13)  งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 
 (14)  งานจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  (ถามี) 
 (15)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

    1.1.2  งานการเจาหนาท่ี 
 ใหนายสุรชาติ    ประพัศรางค  ตําแหนง   บุคลากร  5  เลขที่ตําแหนง  01 – 0208 – 001   เปน

หัวหนารับผิดชอบโดยมี    นางสุรียพร   ปาละสานต   ตําแหนง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  3   เลขที่ตําแหนง  01 – 
0212 – 001  , นางสุรีพร   วงษคําจันทร   ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3  เลขที่ตําแหนง  01-0207-001 , 
นางสาวทัศนี   เหมะธุลิน    พนักงานจางตามภารกิจ    ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล    และนางทัศนีย   
มงคลรัตน    คนงานจางเหมาบริการ   เปนเปนผูชวยเหลือ   โดยใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
                              (1)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจาง/ 
งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
 (2)  งานการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก/งานบรรจุแตงตั้ง  โอน ยาย  และ
เล่ือนระดับ    
  (3)  งานทะเบยีนประวัติคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลและบัตรประวัตพินักงานเทศบาล,  
ลูกจางและพนกังานจาง 
  (4)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบรหิารงานบุคคล/งานอนุมัติปรับปรุงตําแหนงแผน
อัตรากําลัง 
  (5)  งานพัฒนาบุคลากร  เชน การอบรมสัมมนา, การศึกษาดูงาน, การศึกษาตอและการขอรับ
ทุนการศึกษา 
 (6)  งานพจิารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงาน  ลูกจาง และพนักงานจาง 
  (7)  งานสวสัดกิารพนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนกังานจาง 
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 (8)  งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ 
  (9) งานขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ  เหรียญจกัรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน 
 (10)  งานแจงมติ ก.ท. , ก.กลาง, ก.ท. จังหวัดสกลนครและมติอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของใหฝายตาง ๆ 
ทราบ 
 (11)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                            1.1.3   งานประชาสัมพันธ                             
  ใหนางสุรียพร   ปาละสานต  ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3  เลขที่ตําแหนง  01 – 0212 – 
001   เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมี    นางสาวทัศนี   เหมะธุลิน  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่
บันทึกขอมูล  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ                                                      
  (1)  งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล/งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  
จังหวดัและรฐับาล 
  (2)  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
   (3)  งานรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ/งานนิเทศ 
   (4)   ลงเลขรับเอกสารเขา 
  (5)   ถายเอกสารของทุกสวน/กอง 
  (6)   สงเอกสารไปรษณียและรวบรวมหลกัฐานการนําสง 
  (7)   รายงานสถิติการรับเอกสาร – รับเรื่องรองเรียน  
 (8)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                            1.1.4  งานวิเคราะหนโยบายและแผน   
  ใหนายปรีดา    เจริญชัย   ตําแหนง   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  5    เลขที่ตําแหนง  01 – 
0201 – 001  เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมี  นางสุรียพร  ปาละสานต  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3   เลขที่
ตําแหนง  01 – 0212 – 001 ,  นางทัศนีย    มงคลรัตน   คนงานจางเหมาบริการ  เปนผูชวยเหลือ  ตําแหนง  ผูชวย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานรวมรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและ
การประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
 (2)  งานจัดเตรยีมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล/หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 (3)  งานวิเคราะห, พยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของ
บริการสาธารณูปโภคหลัก     
   
 



 
ก – 23 

 
 

 (4)   งานประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  ที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและ
หนวยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 
  (5)   งานจัดทําและเรียบเรียงการกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาเทศบาล                   
แผนพัฒนาเทศบาล  3  ป และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
   (6)    งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                            1.1.5   งานจัดทํางบประมาณ 
                            ใหนายปรีดา    เจริญชัย   ตําแหนง   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  5    เลขที่ตําแหนง  01 – 
0201 – 001  เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมี  นางสุรียพร  ปาละสานต  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3   เลขที่
ตําแหนง  01 – 0212 – 001 ,  นางทัศนีย    มงคลรัตน   คนงานจางเหมาบริการ  เปนผูชวยเหลือ  ตําแหนง  ผูชวย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตางๆทราบ และ
ดําเนินการ 
 (2)  งานรวบรวมขอมูล สถิติและวิเคราะหงบประมาณ 
 (3)  งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ 
 (4)  งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 (5)  งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหมๆของเทศบาล 
 (6)  งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                            1.1.6  งานทะเบียนราษฎร 
                            ใหนายสุรชาติ    ประพัศรางค  ตําแหนง   บุคลากร 5  เลขที่ตําแหนง  01 – 0208 – 001   เปน
หัวหนารับผิดชอบควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน  โดยมี นางสุรียพร   ปาละสานต    ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป  3  เลขที่ตําแหนง  01 – 0212 – 001  เปนผูชวยเหลือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
   (1)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
  (2)  งานจัดเตรยีมบัญชีการเลือกตั้ง 
  (3)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 1.1.7 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
                            ใหนายจักรวาฬ   จันทรหลา  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง 11 – 0704 – 001   เปน
หัวหนารับผิดชอบโดยมีนายสุวิทย   นาคอินทร  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  ลูกจาง/
พนักงานจาง/คนงานจางเหมาบริการทุกคน ,อปพร. ทุกทาน  เปนผูชวยเหลือ ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
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  (1)  งานรักษาความปลอดภยัของสถานที่ราชการ 
 (2)  งานวิเคราะหและพิจารณา  ทําความเห็นสรุป  รายงาน  เสนอแนะรวมทั้งดําเนินการดาน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอ่ืน ๆ  เชน   อุทกภัย  วาตภัย  ฯลฯ 
  (3)  งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยตาง ๆ  /งานดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัย 
  (4)  งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / งานฝกซอมและดําเนินการ ตามแผน 
  (5)  งานเกี่ยวกบัวิทยุส่ือสาร และการสื่อสาร 
  (6)  งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  (7)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                             1.1.8  งานนิติการ 
                            ใหนายดุลยสิทธิ์    งามราชจักร  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  6ว  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 002   
เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมีนางสุรียพร    ปาละสานต   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   3  เลขที่ตําแหนง  01 – 0212 – 
001   และนางสาวทัศนี   เหมะธุลิน   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล  เปนผูชวย
เหลือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  (1)  งานทางกฎหมายเกี่ยวกบัการพิจารณาวินิจฉยัปญหาขอกฎหมาย  รางและพิจารณาตรวจ
รางเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับและคําส่ังที่เกี่ยวของ 
  (2)  งานจัดทํานิติกรรม  รวมรวมขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
 (3)  งานสอบสวน  ตรวจสอบพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัพนักงานเทศบาลและการรอง
ทุกข/อุทธรณ 
                                  (4)  งานสอบสวนและเปรียบเทยีบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ 
 (5)  งานตรวจสอบ,จัดระเบยีบในตลาดสด  หาบเร  แผงลอยรวมทั้งกจิการการคานารังเกียจ
และอาจเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
  (6)  งานควบคมุตรวจสอบและดําเนนิการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  ขอบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
 (7)  งานศกึษาและวเิคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนฯ  โครงการที่เกี่ยวของกับ ความมั่นคง
แหงชาต ิ
 (8)  งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 
 (9)  งานมวลชนตาง ๆ  เชน  การฝกอบรมลูกเสือชาวบาน  ฯลฯ 
 (10) งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 1.1.9  งานระบบงานคอมพวิเตอร 
 ใหนางสุรีพร   วงษคําจันทร   ตําแหนง  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  3  เลขที่ตําแหนง  01-
0207-001  เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมี นางสาวทัศนี   เหมะธุลิน  พนักงานจางตามภารกิจ    ตําแหนง   ผูชวย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล  เปนผูชวยเหลือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ   
 (1)  ปฏิบัติเกีย่วกับการศกึษา วิเคราะห จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลขอมูลดวย
เครื่องจักรประมวลผล  
 (2)  เขียนคําส่ังใหเครื่องจักรประมวลผลทํางานตามความตองการ 
 (3)  สงเสริม  แนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลดวยเครื่องจกัร  
 (4)  การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ ดานระบบงานประมวลผลดวยเครื่องจักร 
 (6)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.  กองคลัง 
        มอบหมายใหนางกาญจนา   กวีพิชชาพัชร   ตําแหนง   นักบริหารงานคลัง  6    เลขที่ตําแหนง  04 – 0103 – 
001   หัวหนากองคลัง  เปนผูดูแลรับผิดชอบมีอํานาจหนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล,  ลูกจางและ
พนักงานจางในสวนกองคลัง  โดยมีผูชวยเหลือการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังนี้ 

   1.  งานการเงนิและบัญชี 
                  ใหนางสาวรัตนธุวรรณ  นําสุย  ตําแหนง นักวิชาการคลัง 4  เลขที่ตําแหนง  04 –0304 – 001  เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมีนางสาวปานหทัย   อินทรพานิชย  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท รายงานการจัดทําเช็คและจัดทําเอกสารเบิก
จายเงิน งานจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายงานจัดทําทะเบียนเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน การควบคุม
เงินสดรับ  - เงินสดจาย งานจัดทําสมุดตัดยอดงบประมาณที่จายไปแลวหรือตั้งจายแลวแตกรณี งานจัดทําบัญชี
ลงทะเบียนเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (2)  ใหนางสาวปานหทัย  อินทรพานิชย  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบ 
งานพิมพเอกสารชวยปฏิบัติงานในงานตางๆ จัดเก็บขอมูลทุกอยางดวยระบบคอมพิวเตอร ประมวลผลขอมูล ศึกษา
และบันทึกขอมูลทางบัญชีทุกประเภท เชน ขอมูลการเงิน ขอมูลจัดเก็บรายได ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือภายใน
กองคลังและในสํานักงานเทศบาลตําบลปลาโหล จัดเก็บเอกสารตามระเบียบงานสารบัญ ใหคนหางาย จัดพิมพ
เอกสารชวยปฏิบัติงานในกองคลังและงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  2.  งานจัดเก็บรายได 
                          ใหนางสาวอุไรรัตน   แกวคําแสน  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  3 เลขที่ตําแหนง  04 – 0309 
– 001   เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมีนางสาวปานหทัย   อินทรพานิชย  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวย
เจาหนาที่ธุรการ  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา 
  (2)  งานตรวจสอบและจัดทาํบัญชีรายช่ือของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินหรอืคํารอง
ภายในกําหนดและรายชื่อผูไมชําระภาษี  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ  ภายในกําหนดของแตละป 
 (3)  งานจัดทําหนังสือแจงเตอืนแกผูเสียภาษี  กรณไีมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายใน
กําหนด 
  (4)  งานจัดทําหนังสือแจงเตอืนแกผูเสียภาษี  กรณไีมชําระภาษี  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ  
ภายในกําหนด 
 (5)  งานประสานงานกับฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถ่ิน (ไม
ยื่นแบบฯ และไมชําระภาษี)  โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาส่ังการ 
  (6)  งานเกี่ยวกบัดําเนินการยดึอายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
  (7)  งานประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของ  เพื่อการเรงรัดรายได 
 (8)  งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี 
 (9)   งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินหรือแนบคํารองของผูเสียภาษี
คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ 
  (10)  งานพจิารณาการประเมินและกาํหนดคาภาษี/ คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพื่อนําเสนอ
พนักงานเจาหนาที่ 
 (11)  งานแจงผลการประเมินคาภาษแีกผูเสียภาษ ี
  (12)  งานจัดเกบ็และชําระรายไดจากภาษีอากร  คาธรรมเนียม  และรายไดอ่ืน ๆ 
 (13)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการพิจารณาอทุธรณภาษ ี
  (14)  งานเก็บรักษา และนําสงเงินประจําวัน 
 (15)  งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตาง ๆ  เอกสาร/หลักฐานการเสียภาษีคาธรรมเนียม
และรายไดอ่ืน  
 (16)  งานศกึษาวิเคราะหวจิัย/เสนอและเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม/การ
จัดหารายไดอ่ืน ๆ  ของเทศบาล 
  (17)  งานวางแผนการจัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาอุปสรรคในการเก็บรายได 
 (18)  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดของเทศบาล 
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 (19)  งานพจิารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน/กําหนดคารายปของภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  
ภาษีบํารุงทองที่/รายไดอ่ืน 
 (20)  งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร 
 (21)  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ  ที่ขอความชวยเหลือ 
  (22)  ศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม ๆ ของเทศบาล 
  (23)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

 3.  งานพัสดุและทรัพยสิน 
                          ใหนางสาวอุไร  อาษาสรอย  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 4  เลขที่ตําแหนง  04 – 0313 – 001   เปน
หัวหนารับผิดชอบโดยมีนางสาวปานหทัย   อินทรพานิชย   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ      
  (1)  งานจัดซื้อ-จัดจาง  /  งานการจัดทําทะเบียนพัสดแุละทรัพยสินอื่นๆ 
  (2)  งานซอมแซมและบํารุงรักษา 
  (3)  งานการตรวจสอบการรับจายพัสดแุละเก็บรักษาพัสดุ/งานการจําหนายพัสดุ  
 (4)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

              4.  งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                          ใหนางสาวอุไรรัตน   แกวคําแสน  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  3 เลขที่ตําแหนง  04 – 0309 
– 001   เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมีนางสาวปานหทัย   อินทรพานิชย  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวย
เจาหนาที่ธุรการ  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานคัดลอกขอมูลที่ดิน /งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
  (2)  งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/  งานจดัเก็บและบํารุงรักษาแผนทีภ่าษ ี
 (3)  งานปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ /  งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงทีด่ิน 
 (4)  งานจัดทํารายงานเสนองานทะเบยีนทรพัยสิน  และงานบริการขอมูลอ่ืน 
 
 (5)  งานปรับปรุงขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ   (ผ.ท.
1,2,3,4,5,6,9,11,12,17) 
  (6)  งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระภาษี 
ผ.ท. 4,5) 
 (7)  งานจัดเกบ็และดแูลรักษาทะเบยีนทรพัยสินและเอกสารขอมูลตาง ๆ 
 (8)  งานการจดัทํารายงานประจําเดือน 
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 (9)  งานตรวจสอบและจัดทาํบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจากทะเบยีน
คุมผูชําระภาษ ี (ผ.ท. 5) 
 (10)  งานลงรายการเกีย่วกับโรงเรือนและทีด่ิน  ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปายในทะเบยีนเงิน
ผลประโยชนและทะเบียนคมุผูชําระภาษี  (ผ.ท.5)  ของผูเสียภาษแีตละรายเปนประจําวัน 
  (11)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

3. กองชาง 
 มอบหมายให  นายณรงคศักดิ์    มหาราต  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง  7   เลขที่ตําแหนง  05 – 0104 – 001   
ผูอํานวยการกองชาง  เปนหัวหนาผูดูแล    มีอํานาจหนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล , ลูกจางและ
พนักงานจางในสังกัดพรอมทั้งควบคุมและดูแลการปฏิบัติหนาที่ราชการของกองชาง โดยปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังนี้ 

  3.1 งานธุรการ  (กองชาง) 
  ใหนางมะลินดา   จันทรหลา   ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ   3  เลขที่ตําแหนง  05 – 0212 – 001   
เปนหัวหนารับผิดชอบ   ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
  (1)  งานสารบรรณ (รับ-สง เอกสาร) 
  (2)  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดอืน   ประจําป 
  (3)  งานประสานงานกับสวน/กองอื่นและหนวยราชการอื่น 
  (4)  งานดูแลรักษา  จดัเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ 
  (5)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.2 งานกอสราง    
  ใหนายกฤชชัย   สมบัติดี    ตําแหนง  วิศวกรโยธา 3  เลขที่ตําแหนง  05 -0515 – 001   เปนหวัหนา
รับผิดชอบ โดยมี  นายมงคล   สาขามุละ  ตําแหนง  นายชางโยธา  3   เลขที่ตําแหนง  05 – 0503 – 001  และนาย
สุพัฒน  โฮมวงศ  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  คนงานทั่วไป  เปนผูชวยเหลือ ปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับ 
             (1)  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ  ที่ขอความชวยเหลือ 
            (2)  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภยัของสถานที่ราชการ 
                                    (3)  ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม / งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม 
             (4)  งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม 
                                    (5)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม 

               (6)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม 
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              (7)  งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ  ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดาน
วิศวกรรม 
                                    (8)  งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม 

              (9)  งานควบคุมการกอสรางทางดานวิศวกรรม 
             (10) งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 3.3 งานผังเมืองและงานสขุาภิบาล 
                       ใหนายณรงศักดิ์   มหาราต    ตําแหนง  นักบริหารงานชาง  7  เลขที่ตําแหนง  05 – 0104 – 001  เปน
หัวหนารับผิดชอบ   โดยมีนายกฤชชัย   สมบัติดี    ตําแหนง  วิศวกรโยธา 3 เลขที่ตําแหนง  05 -0515 – 001  , นาย
มงคล   สาขามุละ  ตําแหนง  นายชางโยธา  3   เลขที่ตําแหนง  05 – 0503 – 001  และนายสุพัฒน  โฮมวงศ  พนักงาน
จางตามภารกิจ  ตําแหนง  คนงานทั่วไป  เปนผูชวยเหลือ  เปนผูชวยเหลือ โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานจัดทําผังเมืองรวม/  งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ /งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
  (2)  งานควบคมุแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดนิสาธารณะประโยชน /งานสํารวจ
รวบรวมขอมลูดานผังเมือง 
 (3)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง/งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง 
 (4)  งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  /งานวิเคราะหวจิยัดานสิ่งแวดลอม/  งานอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทางบก  ทางน้ํา 
 (5)  งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง/  งานควบคุมใหปฏิบัตติามผังเมืองรวม  
  (6)  งานเวนคนืและจดักรรมสิทธิ์ที่ดิน/งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
 (7)  งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ  เชน  สวนสาธารณะ  สวนสัตว  สวนหยอม 
  (8)  งานควบคมุดูแล  บํารุงรักษาสถานที่พกัผอนหยอนใจ  / งานดแูล  บํารุงรักษาตนไมพันธุ
ไม 
 (9)  งานประดบั   ตกแตงสถานที่สาธารณประโยชน  อาคาร  เกี่ยวกับการใชพันธไมตาง ๆ  
 (10) งานใหคําปรึกษาแนะนาํเผยแพรทางดานภูมิศาสตร/  งานประมาณราคาดาน ภูมศิาสตร                      
 (11) งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
              มอบหมายให  นายสมิทธ   พุทธวงศ   ตําแหนง  นักบริหารงานสาธารณสุข  6   เลขที่ตําแหนง  06 – 0105 -
001   หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนผูดูแลรับผิดชอบ  มีอํานาจหนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงาน
เทศบาล , ลูกจาง , และพนักงานจางในสังกัดพรอมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ราชการของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม โดยปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังนี้ 

 4.1  งานสขุาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดลอม    
 ใหนางปยะธิดา   ทองกุล   ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพ  6  เลขที่ตําแหนง  06 -0413 – 001  เปน
หัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นางกัญญารัตน  รัชชปญญา  ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ  2  เลขที่ตาํแหนง  06 – 0212 
– 001  เปนผูชวย ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ   
  (1)  งานสารบรรณและงานดแูลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ  การ
ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ                                                     
   (2)  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกีย่วกับเอกสารตาง ๆ  ที่ขอความชวยเหลือ 
  (3)  งานควบคมุดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
  (4)  งานสุขาภบิาลอาหารและโภชนาการ 
   (5)  งานควบคมุประกอบการคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
  (6)  งานปองกนัควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ 
  (7)  งานสุขาภบิาลโรงงาน 
   (8)  งานชวีอนามัย 
  (9)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  4.2  งานธุรการ  (กองสาธารณสุขฯ) 
  ใหนางกัญญารัตน  รัชชปญญา  ตําแหนง   เจาพนกังานธรุการ  2  เลขที่ตําแหนง  06 – 0212 – 001  
เปนหวัหนารับผิดชอบ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
  (1)  งานสารบรรณ (รับ-สง เอกสาร) 
   (2)  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดอืน   ประจําป 
   (3)  งานประสานงานกับสวน/กองอืน่และหนวยราชการอื่น 
   (4)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ 
   (5)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4.3 งานสาธารณสุข   
 ใหนางปยะธิดา   ทองกุล   ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพ  6  เลขที่ตําแหนง  06 – 0413 – 001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นางกัญญารัตน  รัชชปญญา  ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ  2  เลขที่ตําแหนง  06 – 0212 
– 001  เปนผูชวย ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
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  (1)  งานดานสขุศึกษา / อนามัยโรงเรียน / อนามัยแมและเด็ก 
  (2)  งานวางแผนครอบครัว 
  (3)  งานสาธารณสุขมูลฐาน / งานโภชนาการ / งานสุขภาพจิต 
  (4)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (5)  ปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
  (6)  งานควบคมุแมลงและพาหนะนําโรค / งานควบคุมโรคติดตอ 
                                   (7)  งานปองกันการติดยาและสารเสพติด      
                                   (8)  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว  เชน  โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนกฯลฯ          
 (9)  งานควบคมุและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเล้ียงหรือสัตวปาที่นาํมาเลี้ยงหรือสัตวที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติ                                                 
 (10) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซ่ึงเสี่ยงตอการติดโรค
สัตว                                                            
 (11)  งานควบคุมการฆาสัตวและโรงฆาสัตว 
  (12)  งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว 
 (13)  งานรายงานขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกีย่วกับงานดานสัตวแพทย 
  (14)  งานอื่นทีเ่กี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

5.  กองการศึกษา 
  มอบหมายใหนายสุรพัฒน    พุฒธรรม   ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  7)    เลขที่
ตําแหนง  00 – 0101 - 001  รักษาการในตําแหนง  หัวหนากองการศึกษา  เปนผูดูแลรับผิดชอบ  มีอํานาจหนาที่
ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ,  ลูกจางและพนักงานจางในสังกัด  พรอมทั้งควบคุม  ดูแลการปฏิบัติหนาที่
ราชการของกองการศึกษา  โดยมีผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 1.   งานบริหารการศึกษา 
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001    เปน
หัวหนาผูรับผิดชอบ  โดยมีผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน   ดังนี้   
  -   นางวิภานันท  สัตถาผล   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  4  

     เลขที่ตําแหนง  01-0221-001 
  -   นางอุดม  สอนไชยา  ตําแหนง   รักษาการหัสหนาศูนย  ศพด.บานพังฮอ 
  -   นางวันเพ็ญ   หลาอามาตย ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก   ศพด.บานพังฮอ 
  -   นางจันทรฉาย   บุญสิงหมา ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานพังฮอ 
  -   นางประเพศ   นาเชียงใต ตําแหนง   หัวหนาศูนย ศพด.บานผักตบ 
  -   นางวารุณี  นาคะอินทร ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานผักตบ 
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  -   นางรัตนา   เบาจังหาร  ตําแหนง   หัวหนาศูนย ศพด.บานไฮปลาโหล 
  -   นางประพรรณี   พจนา  ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานไฮปลาโหล 
  -   น.ส.เครือวัลย  พรหมสุวรรณ ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานไฮปลาโหล 
  ใหมีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่  งานการเจาหนาที่  งานโรงเรียน  งาน
กิจการนักเรียน  งานระบบสารสนเทศ  งานงบประมาณ   งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริมการศึกษา  งานเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พรอมทั้งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  1.1   ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดและไม
สังกัดสถานศึกษา  ในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โอนยาย  เล่ือนระดับ  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก  รวมทั้งการ
ดําเนินการทางวินัย  รองเรียนและรองทุกข   และงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  1.2   ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนบุคคล  ทะเบียนประวัติ  เชน  การวางแผนบุคคล
ทางการศึกษา  กําหนดตําแหนงพนักงานครูเทศบาลและลูกจางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปการพัฒนา
บุคลากร  เชน  การลาศึกษาตอ  การฝกอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน  และทัศนศึกษา / การจัดทําทะเบียน  และการ
จัดทําทะเบียนประวัติ 
  1.3   ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานและโครงการ   เชน  จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม แผนพัฒนาโรงเรียน  โดยดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการจัดทําแผน  
การนําแผนไปปฏิบัติ  การติดตามประเมินผล  วางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติ  วินิจฉัย  ส่ังงานประสานงาน  และ
ตรวจสอบ  ควบคุมการดําเนินงานตามโครงการตาง  ๆ  ของกองการศึกษา 
  1.4   งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 2.   งานกิจกรรมศาสนา   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ  โดยมี นางวิภานันท  สัตถาผล  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001 เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  2.1   กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมศาสนา  ศีลปะธรรม และจริยธรรม 
  2.2   การกําหนดกิจกรรมทางศาสนา   กิจกรรมการสงเสริมศีลธรรมและจริยธรรม 
  2.3   การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
  2.4   ประชาสัมพันธงานดานการศาสนา  การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.5   การจัดนิเทศ  การจัดตั้งชมรม  มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
  2.6   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 3.   งานกีฬาและนันทนาการ 
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมี นางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง  01-0221-001  เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  3.1   กําหนดแผนและจัดทําการแขงขันกีฬาและสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของ
ประชาชน 
  3.2   จัดฝกอบรมดานกีฬาแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
  3.3   การจัดตั้งศูนยสงเสริมการกีฬาประเภทตาง  ๆ 
  3.4   การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณกีฬา 
  3.5   การขออนุญาตใชสถานที่  อุปกรณการกีฬาและการอํานวยความสะดวกแกผูใช 

 4   งานกิจกรรมเด็กเยาวชน   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ  โดยมีนางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001  เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  4.1   งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนแหงชาติ 
  4.2   งานเกี่ยวกับศูนยเยาวชน 
  4.3   งานควบคุมตรวจสอบ  นิเทศติดตามผล  วัดผลกิจกรรมเยาวชน 
  4.4   งานชุมชนตาง  ๆ  เชน  การอยูคายพักแรม 
  4.5   งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
  4.6   งานบริการดานวิชาการอื่น  ๆ 
  4.7   งานติดตอและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของ 
  4.8   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.   งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมี นางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001 เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  5.1   กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม  และงานประเพณีทองถ่ิน  งานศิลปหัตถกรรม  
ทองถ่ิน  งานสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน  งานอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
  5.2   การดําเนินกิจกรรม  สงเสริมเอกลักษณของทองถ่ิน 
  5.3   การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
  5.4   ประชาสัมพันธงานดานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมทองถ่ิน 
  5.5   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 6.   งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมี นางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001 เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  6.1   งานการสํารวจรวบรวมขอมูลสถิติตาง  ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน 
  6.2   งานเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญ  และวิทยาลัยชุมชนหรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับ 
  6.3   งานรณรงคเพื่อการรูหนังสือเผยแพรขาวสารตาง  ๆ  แกประชาชนทั่วไป 
  6.4   งานดูแลแนะนําการศึกษาการแนะแนวอาชีพและแกไขปญหาตาง ๆ  แกประชาชนทั่วไป 
  6.5   งานสงเสริมสุขภาพ  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใหญ 
  6.6   งานควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามผล  การวัดผล  และการประเมินผลการศึกษาผูใหญ 

 7.   งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมี นางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001   เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  7.1   ควบคุมดูแลหองสมุด 
  7.2   งานจัดทํารายงานเกี่ยวกับการยืม  คืน  หนังสือทะเบียนสมาชิกการใหบริการแกประชาชน 
  7.3   งานกิจกรรมตาง  ๆ   ของหองสมุด 
  7.4   งานติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น  ๆ 
  7.5   งานเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญ  และวิทยาลัยชุมชนหรือการศึกษาที่นอกเหนือการศึกษาภาค
บังคับงานรณรงคเพื่อการรูหนังสือเผยแพรขาวสารตาง  ๆ  แกประชาชนทั่วไป 
  7.6   งานดแูลแนะนําการศึกษาการแนะแนวอาชีพและแกไขปญหาตาง  ๆ  แกประชาชนทั่วไป 
  7.7   งานสงเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใหญ 
  7.8   งานควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามผล  การวัดผล  และการประเมินผลการศึกษาผูใหญ 

7.9   งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 8.   งานธุรการ 
  ให  นางวิภานันท  สัตถาผล  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  4  เลขที่ตําแหนง  01-0221-001  เปน
หัวหนารับผิดชอบ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  8.1  ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือ 
  8.2  รับเรื่องราว หรือคํารองตาง ๆ 
  8.3  จัดทําเอกสารรายงานตาง ๆ รวมทั้งรายงานการประชุม 
  8.4  เก็บเอกสาร หรือหนังสือราชการของกองการศึกษา 
  8.5  จัดทําบันทึก   ตนรางหนังสือโตตอบหนังสือตาง ๆ  
  8.6  ปฏิบัติงานพัสดุประจํากองการศึกษา 
  8.7  จัดทําตนรางคําส่ัง  ประกาศ 
  8.8  ประสานงานกับผูที่มาติดตอ 
  8.9  จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณรายจายทุกประเภทของกองการศึกษา   
 8.10  จัดทําเอกสารฎีกาเบิกจาย 
  8.11  จัดทําเอกสารการโอนเงิน 
   8.12  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  เอกสารสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ  
  8.13  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

6.  กองสวัสดกิารสังคม 
               มอบหมายให  นายสุรพัฒน  พุฒธรรม   ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  7)    เลขที่
ตําแหนง  00 – 0101 - 001   รักษาการในตําแหนง หัวหนากองสวัสดิการสังคม  เปนผูดูแลรับผิดชอบ  มีอํานาจ
หนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล , ลูกจาง , และพนักงานจางในสังกัดพรอมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ราชการของกองสวัสดิการสังคม   โดยปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังนี้ 

 6.1  งานธุรการ  (สวัสดิการสังคม) 
  ใหนายจกัรวาฬ   จันทรหลา  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 001  เปน
หัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นายสุวิทย    นาคอินทร   พนกังานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับ    
  (1)  งานสารบรรณ (รับ-สง เอกสาร) 
   (2)  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดอืน   ประจําป 
   (3)  งานประสานงานกับสวน/กองอืน่และหนวยราชการอื่น 
   (4) งานดูแลรักษา  จดัเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ 
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   (5)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 6.2   ฝายพฒันาชุมชน  
 ใหนายดุลยสิทธิ์    งามราชจักร   ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน  6ว  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 002   
เปนหัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นายจักรวาฬ   จันทรหลา   ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 
– 001  , นายสุวิทย    นาคอินทร   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   เปนผูชวยเหลือ  ปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับ    
 (1)  งานสํารวจและจดัตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการ 
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 (2)  งานอบรมและเผยแพรความรูเกีย่วกับการพัฒนาชุมชน 
 (3)  งานจัดระเบียบชุมชน 
 (4)  งานประสานขอความรวมมือกับหนวยงานตางๆเพื่อนําการบริการ 
ขั้นพื้นฐานไปบริการแกชุมชน 
 (5)  งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆใหแกชุมชน 
 
 (6)  งานดําเนนิการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน จปฐ. ในเขตเทศบาล 
  (7)  งานดําเนนิการพัฒนาชมุชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การศึกษา การอนามัยและสุขภาพ 
 (8)  งานอื่นทีเ่กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับหมอบหมาย 

 6.3   ฝายสงัคมสงเคราะห  
 ใหนายจักรวาฬ   จันทรหลา  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ  โดยมี นายสุวิทย   นาคอินทร  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    

(1)   งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลนไรทีพ่ึ่ง 
(2)   งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบตัิตางๆ 

 (3)   งานสงเคราะหเบีย้ยังชพีผูสูงอายุ ผูพิการทุพพลภาพ และผูติดเชือ้ 
เอดส 
 (4)   งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเกี่ยวกบัการดําเนนิชวีิต 
ในครอบครัว 
 (5)   งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน 
 (6)   งานสํารวจวิจยัสภาพปญหาสังคมตางๆ 
 (7)   งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท 
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 (8)   งานประสานงานขอความรวมมือหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อการสังคม 
สงเคราะห 
 (9)   งานใหคําปรึกษาแนะนาํในดานสังคมสงเคราะหแกผูติดขอรับการ 
สงเคราะห 
 (10)  งานอื่นทีเ่กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับหมอบหมาย 

 6.4   ฝายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  
 ใหนายดุลยสิทธิ์   งามราชจักร   ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน  6ว  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 002  
เปนหัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นายจักรวาฬ   จันทรหลา   ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 
– 001  , นายสุวิทย    นาคอินทร   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   เปนผูชวยเหลือ  ปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับ    
 (1)   งานสงเคราะหเดก็และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความ 
เดือดรอนตางๆ 
 (2)   งานสงเคราะหเดก็กําพรา อนาถาไรที่พึ่ง เรรอนจรจดั ถูกทอดทิ้ง 
 (3)   งานสงเคราะหเดก็และเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา 
 (4)   งานใหความชวยเหลือเด็กนกัเรียนทีย่ากจนทางดานอุปกรณ 
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวนั    ทุนการศกึษา 

(5) งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนไดแก สอดสองดูแลและ 
ชวยเหลือเด็กและเยาวชนทีป่ระพฤติตนไมสมแกวยั 
 (6)   งานประสานงานขอความรวมมือหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อสงเสริม 
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
 (7)   งานใหคําปรึกษาแนะนาํแกเดก็และเยาวชนซึ่งมีปญหาในดานตางๆ 
 (8)   งานอื่นทีเ่กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

7.  กองการเกษตร 
มอบหมายให  นายสุรพัฒน   พุฒธรรม   ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  7)    เลขที่

ตําแหนง  00 – 0101 – 001   รักษาการในตําแหนง หัวหนากองการเกษตร  เปนผูดูแลรับผิดชอบ  มีอํานาจหนาที่
ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ,  ลูกจาง ,  และพนักงานจางในสังกัดพรอมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่
ราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  โดยปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังนี้ 
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  7.1  งานสงเสริมการเกษตร 
ใหวาที่รอยตรสุีรพงษ     สิริเสฏฐ    สุรสหไชย   ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  4   เลขที่ 

ตําแหนง  14 – 0708 – 007   เปนหัวหนารับผิดชอบ    ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ  
 (1)  งานจัดทําแผน โครงการพัฒนาดานการเกษตร 
 (2)   งานสํารวจขอมูล และขาวสารการเกษตร 
 (3)   งานบริการขอมูล และขาวสารการเกษตร 
 (4)   งานสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
 (5)   งานสงเสริมการรวมกลุม/อาชีพ ของเกษตรกร กลุมแมบาน และ 
ผลิตภัณฑของชุมชน 
 (6)   งานของศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
 (7)   งานปองกัน ควบคุมการระบาด และการกําจัดศัตรูพืช 
 (8)   งานสงเสริมเกษตรอินทรีย 
 (9)   งานสํารวจ และใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายจาก 
เหตุสาธารณภยัตางๆ 

(10) งานอื่นที่เกีย่วของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

8.  หนวยตรวจสอบภายใน 
 มอบหมายให  นางสาวสิริรัตน  ชินวงคเขียว   ตําแหนง  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  3     เลขที่ตําแหนง  12 
– 0301- 001  เปนผูดูแลรับผิดชอบ  มีอํานาจหนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล , 
ลูกจาง ,  และพนักงานจางในสังกัดพรอมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ราชการของหนวยตรวจสอบภายใน  
เทศบาลตําบลปลาโหล โดยปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 (1)   งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 (2)   งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน 
 (3)   งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
 (4)   งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน 
 (5)   งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบญัชี การจัดเกบ็รายได 
 (6)   งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
 (7)   งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล 
 (8)   งานตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล 
 (9)   งานอื่นทีเ่กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด  ตามระเบียบ อยาใหเกิดความ
บกพรองเสียหายแกราชการได  หากมีอุปสรรคหรือขอขัดของในการปฏิบัติหนาที่ รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
โดยทันที  หากละเลยจนเกิดความเสียหายแกราชการจะถูกดําเนินการทางวินัยตามระเบียบฯ 

    ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่  18  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2552   เปนตนไป 

 

       ส่ัง  ณ  วันที่  18  เดือน  กนัยายน   พ.ศ.2552 

 
(นายคําเขื่อง    รมเกษ) 

 นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี   322  /  2552 

เร่ือง   การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในสํานกัปลัดเทศบาล  
…………………………….. 

   ตามที่เทศบาลตําบลปลาโหล  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการทั่วไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการตาง ๆ  ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ
โดยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
2534  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 25496  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2519  มติ 
ก.ท. คร้ังที่  3/2533  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2533  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   จึงใหยกเลิกคําสั่ง ที่  166 / 2552  ลง
วันที่  22  เดือน พฤษภาคม  2552  เร่ือง  การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในสวนราชการในสํานัก
ปลัดเทศบาล   เนื่องจากมีพนักงานบางรายปรับเปลี่ยนตําแหนงใหม และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จงึ
ขอปรับปรุงคําสั่ง  ออกเปน  9  งาน ใหพนักงานเทศบาลตําบลปลาโหลรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  สํานักปลัดเทศบาล  มอบหมายให     นายสุรพัฒน  พุฒธรรม     ตําแหนง    ปลัดเทศบาล     (นัก
บริหารงานเทศบาล  7)   เลขที่ตําแหนง  00 – 0101 - 001    รักษาการในตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  มี
อํานาจหนาที่ในการปกครองบังคับบัญชาและควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่การงาน  โดยมีผูชวยเหลืองานดานตาง ๆ  
ดังนี้ 

   1.  งานบริหารงานทั่วไป 
ใหนายสุรชาติ   ประพัศรางค   ตําแหนง   บุคลากร 5  เลขที่ตําแหนง   01 – 0208 – 001   เปน

หัวหนารับผิดชอบ   โดยมีนางสุรียพร    ปาละสานต   ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  3  เลขที่ตําแหนง  01 – 
0212 – 001 ,  นางสุรีพร   วงษคําจันทร   ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร    3   เลขที่ตําแหนง  01-0207-
001 , นายสุทธิพงษ    ขันละ  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง     พนักงานขับรถยนตสวนกลาง  ,     นายสิงหทอง   
กอนธิงาม    ลูกจางประจํา   ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  , นางสาวทัศนี       เหมะธุลิน    
พนักงานจางตามภารกิจ     ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ,  นายนครินทร   แกวอุนเรือน   พนักงานทั่วไป   
ตําแหนง    นักการภารโรง    และนางทัศนีย   มงคลรัตน    คนงานจางเหมาบริการ   เปนผูชวยเหลือใหปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับ 
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   1.1  งานธุรการ 
  ใหนางสุรียพร    ปาละสานต   ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   3  เลขที่ตําแหนง  01 – 
0212 – 001   เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมีนายสุทธิพงษ    ขันละ    พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง   พนักงานขับ
รถยนตสวนกลาง ,นายสิงหทอง    กอนธิงาม  ลูกจางประจํา  ตําแหนง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง  , 
นางสาวทัศนี   เหมะธุลิน    พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล,  นายนครินทร แกวอุน
เรือน พนักงานทั่วไป  ตําแหนง นักการภารโรง  และนางทัศนีย   มงคลรัตน    คนงานจางเหมาบริการ   เปนผูชวย
เหลือ  โดยใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
          (1)  งานสารบรรณของเทศบาล 
   (2)   งานความคุมดูแลรักษาทําความสะอาดสํานักงาน  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  
วัสดุอุปกรณ  การติดตอและอํานวยความสะดวก 
  (3)  ชวยงานประชุมสภาเทศบาลตําบลปลาโหล และชวยงานคณะผูบริหารเทศบาลตําบลปลา
โหลตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (4)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหนวยงานตาง ๆ ที่ขอความชวยเหลือ 
  (5)  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ ที่ขอความชวยเหลือ 
  (6)  งานเกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 
  (7)  งานจัดทําคําส่ังและประกาศของเทศบาล   
 (8)  งานรับเรือ่งรองทุกข  และรองเรียน 
 (9)  งานศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  วางแผนดานประชาสัมพันธ  โดยรวบรวมขอคิดเห็นของ
ประชาชน  หรือปญหาขอขัดของตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหนาที่เพื่อเสนอแนะฝายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ
ปรับปรุงและแกไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสัมพันธกับนโยบายของประเทศ 
  (10)  งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตาง ๆทราบและ
ดําเนินการ     
 (11)  งานรวบรวมขอมูลสถิติและวเิคราะหงบประมาณ 
   (12)  งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกีย่วกับการจัดทํางบประมาณ 
  (13)  งานวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 
 (14)  งานจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลและงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  (ถามี) 
 (15)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1.2  งานการเจาหนาท่ี 
       ใหนายสุรชาติ    ประพัศรางค  ตําแหนง   บุคลากร  5  เลขที่ตําแหนง  01 – 0208 – 001   เปน

หัวหนารับผิดชอบโดยมี    นางสุรียพร   ปาละสานต   ตําแหนง   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  3   เลขที่ตําแหนง  01 – 
0212 – 001  , นางสุรีพร   วงษคําจันทร   ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 3  เลขที่ตําแหนง  01-0207-001 , 
นางสาวทัศนี   เหมะธุลิน    พนักงานจางตามภารกิจ    ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาที่บันทึก 
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ขอมูล    และนางทัศนีย   มงคลรัตน    คนงานจางเหมาบริการ   เปนเปนผูชวยเหลือ   โดยใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
                              (1)  งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนักงานจาง/ 
งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
 (2)  งานการสอบแขงขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก/งานบรรจุแตงตั้ง  โอน ยาย  และ
เล่ือนระดับ    
  (3)  งานทะเบยีนประวัติคณะผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลและบัตรประวัตพินักงานเทศบาล,  
ลูกจางและพนกังานจาง 
  (4)  งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบรหิารงานบุคคล/งานอนุมัติปรับปรุงตําแหนงแผน
อัตรากําลัง 
  (5)  งานพัฒนาบุคลากร  เชน การอบรมสัมมนา, การศึกษาดูงาน, การศึกษาตอและการขอรับ
ทุนการศึกษา 
 (6)  งานพจิารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนพนักงาน  ลูกจาง และพนักงานจาง 
  (7)  งานสวัสดกิารพนักงานเทศบาล  ลูกจางและพนกังานจาง 
 
 (8)  งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น ๆ 
  (9) งานขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ  เหรียญจกัรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน 
 (10)  งานแจงมติ ก.ท. , ก.กลาง, ก.ท. จังหวัดสกลนครและมติอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของใหฝายตาง ๆ 
ทราบ 
 (11)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                             1.3   งานประชาสัมพันธ                             
   ใหนางสุรียพร   ปาละสานต  ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3  เลขที่ตําแหนง  01 – 
0212 – 001   เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมี    นางสาวทัศนี   เหมะธุลิน  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ                                                      
  (1)  งานเผยแพรขาวสารของเทศบาล/งานเผยแพรสนับสนุนผลงาน  นโยบายของเทศบาล  
จังหวดัและรฐับาล 
  (2)  งานเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติและทองถ่ิน 
   (3)  งานรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ  เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธ/งานนิเทศ 
   (4)   ลงเลขรับเอกสารเขา 
  (5)   ถายเอกสารของทุกสวน/กอง 
  (6)   สงเอกสารไปรษณียและรวบรวมหลกัฐานการนําสง 
  (7)   รายงานสถิติการรับเอกสาร – รับเรื่องรองเรียน  
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 (8)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                             1.4  งานวิเคราะหนโยบายและแผน   
   ใหนายปรีดา    เจริญชัย   ตําแหนง   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  5    เลขที่ตําแหนง  
01 – 0201 – 001  เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมี  นางสุรียพร  ปาละสานต  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3   
เลขที่ตําแหนง  01 – 0212 – 001 ,  นางทัศนีย    มงคลรัตน   คนงานจางเหมาบริการ  เปนผูชวยเหลือ  ตําแหนง  
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานรวมรวมวิเคราะหและใหบริการขอมูลสถิติที่จําเปนตองนํามาใชในการวางแผนและ
การประเมินผลตามแผนทุกระดับ 
 (2)  งานจัดเตรยีมเอกสารที่ใชประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล/หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
 (3)  งานวิเคราะห, พยากรณการเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของ
บริการสาธารณูปโภคหลัก     
  (4)   งานประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ  ที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและ
หนวยงานใกลเคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน 
  (5)   งานจัดทําและเรียบเรียงการกําหนดเคาโครงของแผนพัฒนาเทศบาล                   
แผนพัฒนาเทศบาล  3  ป และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
   (6)    งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                              1.5   งานจัดทํางบประมาณ 
                              ใหนายปรีดา    เจริญชัย   ตําแหนง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  5   เลขที่ตําแหนง  01 
– 0201 – 001  เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมี  นางสุรียพร  ปาละสานต  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3   เลขที่
ตําแหนง  01 – 0212 – 001 ,  นางทัศนีย    มงคลรัตน   คนงานจางเหมาบริการ  เปนผูชวยเหลือ  ตําแหนง  ผูชวย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจําปใหหนวยงานตางๆทราบ และ
ดําเนินการ 
 (2)  งานรวบรวมขอมูล สถิติและวิเคราะหงบประมาณ 
 (3)  งานเสนอแนะและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ 
 (4)  งานจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล และงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 (5)  งานศึกษาหาหลักฐานรายไดใหมๆของเทศบาล 
 (6)  งานอื่นๆที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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                              1.6  งานทะเบียนราษฎร 
                             ใหนายสุรชาติ    ประพัศรางค  ตําแหนง   บุคลากร 5  เลขที่ตําแหนง  01 – 0208 – 001   เปน
หัวหนารับผิดชอบควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน  โดยมี นางสุรียพร   ปาละสานต    ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป  3  เลขที่ตําแหนง  01 – 0212 – 001  เปนผูชวยเหลือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
   (1)  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร 
  (2)  งานจัดเตรยีมบัญชีการเลือกตั้ง 
  (3)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1.7 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                             ใหนายจักรวาฬ   จันทรหลา  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง 11 – 0704 – 001   
เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมีนายสุวิทย   นาคอินทร  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  
ลูกจาง/พนักงานจาง/คนงานจางเหมาบริการทุกคน ,อปพร. ทุกทาน  เปนผูชวยเหลือ ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  (1)  งานรักษาความปลอดภยัของสถานที่ราชการ 
 (2)  งานวิเคราะหและพิจารณา  ทําความเห็นสรุป  รายงาน  เสนอแนะรวมทั้งดําเนินการดาน
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปองกันระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอ่ืน ๆ  เชน   อุทกภัย  วาตภัย  ฯลฯ 
  (3)  งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยตาง ๆ  /งานดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัย 
  (4)  งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / งานฝกซอมและดําเนินการ ตามแผน 
  (5)  งานเกี่ยวกบัวิทยุส่ือสาร และการสื่อสาร 
  (6)  งานฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
  (7)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

                              1.8  งานนิติการ 
                             ใหนายดุลยสิทธิ์    งามราชจักร  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  6ว  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 
002   เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมีนางสุรียพร    ปาละสานต   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป   3  เลขที่ตําแหนง  01 – 
0212 – 001   และนางสาวทัศนี   เหมะธุลิน   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล  เปน
ผูชวยเหลือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  (1)  งานทางกฎหมายเกี่ยวกบัการพิจารณาวินิจฉยัปญหาขอกฎหมาย  รางและพิจารณาตรวจ
รางเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับและคําส่ังที่เกี่ยวของ 
  (2)  งานจัดทํานิติกรรม  รวมรวมขอเท็จจรงิและพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
 (3)  งานสอบสวน  ตรวจสอบพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกบัวินยัพนักงานเทศบาลและการรอง
ทุกข/อุทธรณ 
                                  (4)  งานสอบสวนและเปรียบเทยีบการกระทําที่ละเมิดเทศบัญญัติ 
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 (5)  งานตรวจสอบ,จัดระเบยีบในตลาดสด  หาบเร  แผงลอยรวมทั้งกจิการการคานารับเกียจ
และอาจเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
  (6)  งานควบคมุตรวจสอบและดําเนนิการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  ขอบังคับและกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
 (7)  งานศกึษาและวเิคราะหขาวเพื่อเสนอแนะวางแผนฯ  โครงการที่เกี่ยวของกับ ความมั่นคง
แหงชาต ิ
 (8)  งานประสานงานกับจังหวัดและอําเภอในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 
 (9)  งานมวลชนตาง ๆ  เชน  การฝกอบรมลูกเสือชาวบาน  ฯลฯ 
 (10) งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  1.9  งานระบบงานคอมพิวเตอร 
  ใหนางสุรีพร   วงษคําจันทร   ตําแหนง  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร  3  เลขที่ตําแหนง  
01-0207-001  เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมี นางสาวทัศนี   เหมะธุลิน  พนักงานจางตามภารกิจ    ตําแหนง   ผูชวย
เจาหนาที่บันทึกขอมูล  เปนผูชวยเหลือใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ   
 (1)  ปฏิบัติเกีย่วกับการศกึษา วิเคราะห จัดระบบ และวางแผนการประมวลผลขอมูลดวย
เครื่องจักรประมวลผล  
 (2)  เขียนคําส่ังใหเครื่องจักรประมวลผลทํางานตามความตองการ 
 (3)  สงเสริม  แนะนํา อบรมเกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนของการประมวลผลดวยเครื่องจกัร  
 (4)  การติดตามศึกษาเทคโนโลยีใหมๆ ดานระบบงานประมวลผลดวยเครื่องจักร 
 (6)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  18   กันยายน  พ.ศ.  2552 
 
  

 

        (  นายคําเขื่อง  รมเกษ  ) 
        นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี  323  /  2552 

เร่ือง   การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองคลัง  
…………………………….. 

   ตามที่เทศบาลตําบลปลาโหล  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการทั่วไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการตาง ๆ  ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ
โดยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
2534  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 25496  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2519  มติ 
ก.ท. คร้ังที่  3/2533  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2533  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   จึงใหยกเลิกคําสั่ง ที่  167 / 2552  ลง
วันที่  22  เดือน พฤษภาคม  2552  เร่ือง  การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในสวนราชการในกองคลัง   
เนื่องจากมีพนักงานบางรายปรับเปลี่ยนตําแหนงใหม และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงขอปรับปรุง
คําสั่ง ดังนี้ 

  มอบหมายใหนางกาญจนา   กวีพิชชาพัชร   ตําแหนง   นักบริหารงานคลัง  6    เลขที่ตําแหนง  04 – 
0103 – 001 หัวหนากองคลัง เปนผูดูแลรับผิดชอบ มีอํานาจหนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล, ลูกจาง 
และพนักงานจางในสังกัด พรอมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ราชการของกองคลัง โดยรับผิดชอบและปฏิบัติงาน
ดานตางๆ ดังนี้  
  -  รับผิดชอบเกี่ยวกับการจาย การรับ การนําสงเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การ
ตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือนคาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆ เกี่ยวกับการ
จัดสรรเงินตางๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมรายไดและรายจายตางๆ ควบคุมการเบิกจาย จัดทํารายงาน
ประจําวัน ประจําเดือน ประจําป งานจัดเก็บและพัฒนารายไดของเทศบาลตําบลปลาโหล งานเกี่ยวกับพัสดุของ
เทศบาลตําบลปลาโหล  
  -  งานตรวจสอบฎีกา งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงานงบประมาณ งานจัดทําบัญชี และทะเบียน
การเงินที่เกี่ยวของทุกประเภท งานจัดทํารายงานประจําวัน ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่นๆ รับ – สงเงิน และ
รายงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  -  งานจัดทําทะเบียนรับฎีกา- คืนฎีกา งานจัดเก็บฎีกาที่ดําเนินการเสร็จแลวแยกตามหมวดจัดทํา
ทะเบียนคนหาฎีกาในระบบสาระจัดเก็บ งานตรวจสอบฎีกาในเบื้องตนกอนสงตอใหผูมีหนาที่ตรวจสอบฎีกา 
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 งานรับลงทะเบียน ควบคุมออกเลขเอกสารเกี่ยวกับฎีกาทุกชนิด และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยแบงหนวยงานในสวนราชการกองคลัง ออกเปน 4 งาน  ดังนี้ 

   1.  งานการเงนิและบัญชี 
                  ใหนางสาวรัตนธุวรรณ  นําสุย  ตําแหนง นักวิชาการคลัง 4  เลขที่ตําแหนง  04 –0304 – 001  เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมีนางสาวปานหทัย   อินทรพานิชย  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท รายงานการจัดทําเช็คและจัดทําเอกสารเบิก
จายเงิน งานจายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายงานจัดทําทะเบียนเกี่ยวกับการเงิน การจายเงิน การควบคุม
เงินสดรับ  - เงินสดจาย งานจัดทําสมุดตัดยอดงบประมาณที่จายไปแลวหรือตั้งจายแลวแตกรณี งานจัดทําบัญชี
ลงทะเบียนเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 (2)  ใหนางสาวปานหทัย  อินทรพานิชย  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบ 
งานพิมพเอกสารชวยปฏิบัติงานในงานตางๆ จัดเก็บขอมูลทุกอยางดวยระบบคอมพิวเตอร ประมวลผลขอมูล ศึกษา
และบันทึกขอมูลทางบัญชีทุกประเภท เชน ขอมูลการเงิน ขอมูลจัดเก็บรายได ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือภายใน
กองคลังและในสํานักงานเทศบาลตําบลปลาโหล จัดเก็บเอกสารตามระเบียบงานสารบัญ ใหคนหางาย จัดพิมพ
เอกสารชวยปฏิบัติงานในกองคลังและงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  2.  งานจัดเก็บรายได 
                          ใหนางสาวอุไรรัตน   แกวคําแสน  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  3 เลขที่ตําแหนง  04 – 0309 
– 001   เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมีนางสาวปานหทัย   อินทรพานิชย  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวย
เจาหนาที่ธุรการ  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานจัดทําหนังสือแจงใหผูอยูในเกณฑเสียภาษีทราบลวงหนา 
  (2)  งานตรวจสอบและจัดทาํบัญชีรายช่ือของผูไมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินหรอืคํารอง
ภายในกําหนดและรายชื่อผูไมชําระภาษี  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ  ภายในกําหนดของแตละป 
 (3)  งานจัดทําหนังสือแจงเตอืนแกผูเสียภาษี  กรณไีมยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินภายใน
กําหนด 
  (4)  งานจัดทําหนังสือแจงเตอืนแกผูเสียภาษี  กรณไีมชําระภาษี  คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ  
ภายในกําหนด 
 (5)  งานประสานงานกับฝายนิติการเพื่อดําเนินคดีแกผูไมปฏิบัติตามกฎหมายภาษีทองถ่ิน (ไม
ยื่นแบบฯ และไมชําระภาษี)  โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาส่ังการ 
  (6)  งานเกี่ยวกบัดําเนินการยดึอายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
  (7)  งานประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่วของ  เพื่อการเรงรัดรายได 
 (8)  งานจัดทําประกาศใหมายื่นแบบแสดงรายการทรัพยสินเพื่อชําระภาษี 
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 (9)   งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินหรือแนบคํารองของผูเสียภาษี
คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืน ๆ 
  (10)  งานพจิารณาการประเมินและกาํหนดคาภาษี/ คาธรรมเนียมในเบื้องตนเพื่อนําเสนอ
พนักงานเจาหนาที่ 
 (11)  งานแจงผลการประเมินคาภาษแีกผูเสียภาษ ี
  (12)  งานจัดเกบ็และชําระรายไดจากภาษีอากร  คาธรรมเนียม  และรายไดอ่ืน ๆ 
 (13)  งานดําเนนิการเกีย่วกับการพิจารณาอทุธรณภาษ ี
  (14)  งานเก็บรักษา และนําสงเงินประจําวัน 
 (15)  งานเก็บรักษาและเบิกจายแบบพิมพตาง ๆ  เอกสาร/หลักฐานการเสียภาษีคาธรรมเนียม
และรายไดอ่ืน  
 (16)  งานศกึษาวิเคราะหวจิัย/เสนอและเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  คาธรรมเนียม/การ
จัดหารายไดอ่ืน ๆ  ของเทศบาล 
  (17)  งานวางแผนการจัดเก็บรายไดและการแกไขปญหาอุปสรรคในการเก็บรายได 
 (18)  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายไดของเทศบาล 
 (19)  งานพจิารณาปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน/กําหนดคารายปของภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  
ภาษีบํารุงทองที่/รายไดอ่ืน 
 (20)  งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีอากร 
 (21)  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ  ที่ขอความชวยเหลือ 
  (22)  ศึกษาหาหลักฐานรายไดใหม ๆ ของเทศบาล 
  (23)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

 3.  งานพัสดุและทรัพยสิน 
                          ใหนางสาวอุไร  อาษาสรอย  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ 4  เลขที่ตําแหนง  04 – 0313 – 001   เปน
หัวหนารับผิดชอบโดยมีนางสาวปานหทัย   อินทรพานิชย   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่
ธุรการ  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ      
  (1)  งานจัดซื้อ-จัดจาง  /  งานการจัดทําทะเบียนพัสดแุละทรัพยสินอื่นๆ 
  (2)  งานซอมแซมและบํารุงรักษา 
  (3)  งานการตรวจสอบการรับจายพัสดแุละเก็บรักษาพัสดุ/งานการจําหนายพัสดุ  
 (4)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

              4.  งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน 
                          ใหนางสาวอุไรรัตน   แกวคําแสน  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  3 เลขที่ตําแหนง  04 – 0309 
– 001   เปนหัวหนารับผิดชอบโดยมีนางสาวปานหทัย   อินทรพานิชย  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวย
เจาหนาที่ธุรการ  เปนผูชวยเหลือ  ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
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 (1)  งานคัดลอกขอมูลที่ดิน /งานสํารวจและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
  (2)  งานปรับขอมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/  งานจดัเก็บและบํารุงรักษาแผนทีภ่าษ ี
 (3)  งานปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีบํารุงทองที่ /  งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงทีด่ิน 
 (4)  งานจัดทํารายงานเสนองานทะเบยีนทรพัยสิน  และงานบริการขอมูลอ่ืน 
 (5)  งานปรับปรุงขอมูลในทะเบียนทรัพยสินและเอกสารที่เกี่ยวของ   (ผ.ท.
1,2,3,4,5,6,9,11,12,17) 
  (6)  งานตรวจสอบรหัสประจําแปลงที่ดิน  รหัสชื่อเจาของทรัพยสินและรหัสชื่อผูชําระภาษี 
ผ.ท. 4,5) 
 (7)  งานจัดเกบ็และดแูลรักษาทะเบยีนทรพัยสินและเอกสารขอมูลตาง ๆ 
 (8)  งานการจดัทํารายงานประจําเดือน 
 (9)  งานตรวจสอบและจัดทาํบัญชีผูที่อยูในเกณฑเสียภาษีในปงบประมาณจัดเก็บจากทะเบยีน
คุมผูชําระภาษ ี (ผ.ท. 5) 
 (10)  งานลงรายการเกีย่วกับโรงเรือนและทีด่ิน  ภาษีบํารุงทองที่และภาษีปายในทะเบยีนเงิน
ผลประโยชนและทะเบียนคมุผูชําระภาษี  (ผ.ท.5)  ของผูเสียภาษแีตละรายเปนประจําวัน 
  (11)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  18   กันยายน  พ.ศ.  2552 
 
  

 

        (  นายคําเขื่อง  รมเกษ  ) 
        นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก - 50 
 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี   324  /  2552 

เร่ือง   การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองชาง  
…………………………….. 

   ตามที่เทศบาลตําบลปลาโหล  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการทั่วไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการตาง ๆ  ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ
โดยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
2534  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 25496  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2519  มติ 
ก.ท. คร้ังที่  3/2533  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2533  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   จึงใหยกเลิกคําสั่ง ที่  168 / 2552  ลง
วันที่  22  เดือน พฤษภาคม  2552  เร่ือง  การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในสวนราชการในกองชาง  
เนื่องจากมีพนักงานบางรายปรับเปลี่ยนตําแหนง และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงขอปรับปรุงคําสั่ง  
ออกเปน 3 งาน ใหพนักงานเทศบาลตําบลปลาโหลรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  มอบหมายให  นายณรงคศักดิ์    มหาราต  ตําแหนง  นักบริหารงานชาง  7   เลขที่ตําแหนง  05 – 0104 
– 001   ผูอํานวยการกองชาง  เปนหัวหนาผูดูแล    มีอํานาจหนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล , ลูกจาง
และพนักงานจางในสังกัดพรอมทั้งควบคุมและดูแลการปฏิบัติหนาที่ราชการของกองชาง โดยปฏิบัติงานดานตาง ๆ  
ดังนี้ 

   1. งานธุรการ  (กองชาง) 
  ใหนางมะลินดา   จันทรหลา   ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ   3  เลขที่ตําแหนง  05 – 0212 – 001   
เปนหัวหนารับผิดชอบ   ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
  (1)  งานสารบรรณ (รับ-สง เอกสาร) 
  (2)  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดอืน   ประจําป 
  (3)  งานประสานงานกับสวน/กองอื่นและหนวยราชการอื่น 
  (4)  งานดูแลรักษา  จดัเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ 
  (5)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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   2. งานกอสราง    
  ใหนายกฤชชัย   สมบัติดี    ตําแหนง  วิศวกรโยธา 3  เลขที่ตําแหนง  05 -0515 – 001   เปนหัวหนา
รับผิดชอบ โดยมี  นายมงคล   สาขามุละ  ตําแหนง  นายชางโยธา  3   เลขที่ตําแหนง  05 – 0503 – 001  และนาย
สุพัฒน  โฮมวงศ  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  คนงานทั่วไป  เปนผูชวยเหลือ ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
             (1)  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารตาง ๆ  ที่ขอความชวยเหลือ 
            (2)  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภยัของสถานที่ราชการ 
                                    (3)  ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม / งานวางโครงการและการกอสรางทางดานวิศวกรรม 
             (4)  งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเกี่ยวกับงานทางดานวิศวกรรม 
                                    (5)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางอาคารทางดานวิศวกรรม 

               (6)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางดานวิศวกรรม 
              (7)  งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพื่อคํานวณ  ออกแบบกําหนดรายละเอียดทางดาน
วิศวกรรม 
                                    (8)  งานประมาณราคาคากอสรางทางดานวิศวกรรม 

              (9)  งานควบคุมการกอสรางทางดานวิศวกรรม 
             (10) งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  3. งานผังเมืองและงานสุขาภบิาล 
                       ใหนายณรงศักดิ์   มหาราต    ตําแหนง  นักบริหารงานชาง  7  เลขที่ตําแหนง  05 – 0104 – 001  
เปนหัวหนารับผิดชอบ   โดยมีนายกฤชชัย   สมบัติดี    ตําแหนง  วิศวกรโยธา 3 เลขที่ตําแหนง  05 -0515 – 001  , 
นายมงคล   สาขามุละ  ตําแหนง  นายชางโยธา  3   เลขที่ตําแหนง  05 – 0503 – 001  และนายสุพัฒน  โฮมวงศ  
พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  คนงานทั่วไป  เปนผูชวยเหลือ  เปนผูชวยเหลือ โดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
 (1)  งานจัดทําผังเมืองรวม/  งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ /งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด 
  (2)  งานควบคมุแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดนิสาธารณะประโยชน /งานสํารวจ
รวบรวมขอมลูดานผังเมือง 
 (3)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาเมือง/งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง 
 (4)  งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  /งานวิเคราะหวจิยัดานสิ่งแวดลอม/  งานอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมทางบก  ทางน้ํา 
 (5)  งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง/  งานควบคุมใหปฏิบัตติามผังเมืองรวม  
  (6)  งานเวนคนืและจดักรรมสทิธิ์ที่ดิน/งานควบคุมใหปฏิบัติตามผังเมืองรวม 
 (7)  งานจัดสถานที่พักผอนหยอนใจ  เชน  สวนสาธารณะ  สวนสัตว  สวนหยอม 
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  (8)  งานควบคมุดูแล  บํารุงรักษาสถานที่พกัผอนหยอนใจ  / งานดแูล  บํารุงรักษาตนไมพันธุ
ไม 
 (9)  งานประดบั  ตกแตงสถานที่สาธารณประโยชน  อาคาร  เกี่ยวกับการใชพันธไมตาง ๆ  
 (10) งานใหคําปรึกษาแนะนาํเผยแพรทางดานภูมศาสตร/  งานประมาณราคาดาน ภูมศิาสตร                      
 (11) งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ.  2552 
 
 

 

        (  นายคําเขื่อง  รมเกษ  ) 
        นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี   325  /  2552 

เร่ือง   การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองการศึกษา  
…………………………….. 

   ตามที่เทศบาลตําบลปลาโหล  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการทั่วไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการตาง ๆ  ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ
โดยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
2534  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 25496  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2519  มติ 
ก.ท. คร้ังที่  3/2533  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2533  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   จึงใหยกเลิกคําสั่ง ที่  170 / 2552  ลง
วันที่  22  เดือน พฤษภาคม  2552  เร่ือง  การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในสวนราชการในกองการศึกษา  
เนื่องจากมีพนักงานบางรายปรับเปลี่ยนตําแหนง และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงขอปรับปรุงคําสั่ง  
ออกเปน 8 งาน ใหพนักงานเทศบาลตําบลปลาโหลรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

  1.   งานบริหารการศึกษา 
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001    เปน
หัวหนาผูรับผิดชอบ    โดยมีผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน   ดังนี้   
  -   นางวิภานันท  สัตถาผล   ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง  01-0221-001 
  -   นางอุดม  สอนไชยา  ตําแหนง   รักษาการหัสหนาศูนย  ศพด.บานพังฮอ 
  -   นางวันเพ็ญ   หลาอามาตย ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก   ศพด.บานพังฮอ 
  -   นางจันทรฉาย   บุญสิงหมา ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานพังฮอ 
  -   นางประเพศ   นาเชียงใต ตําแหนง   หัวหนาศูนย ศพด.บานผักตบ 
  -   นางวารุณี  นาคะอินทร ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานผักตบ 
  -   นางรัตนา   เบาจังหาร  ตําแหนง   หัวหนาศูนย ศพด.บานไฮปลาโหล 
  -   นางประพรรณี   พจนา  ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานไฮปลาโหล 
  -   น.ส.เครือวัลย  พรหมสุวรรณ ตําแหนง   ครูผูดูแลเด็ก ศพด.บานไฮปลาโหล 
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  ใหมีหนาที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาที่  งานการเจาหนาที่  งานโรงเรียน  งาน
กิจการนักเรียน  งานระบบสารสนเทศ  งานงบประมาณ   งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งานสงเสริมการศึกษา  งานเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  พรอมทั้งปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  1.1   ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดและไม
สังกัดสถานศึกษา  ในเรื่องการบรรจุ  แตงตั้ง  โอนยาย  เล่ือนระดับ  สอบคัดเลือกและการคัดเลือก  รวมทั้งการ
ดําเนินการทางวินัย  รองเรียนและรองทุกข   และงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  1.2   ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนบุคคล  ทะเบียนประวัติ  เชน  การวางแผนบุคคล
ทางการศึกษา  กําหนดตําแหนงพนักงานครูเทศบาลและลูกจางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปการพัฒนา
บุคลากร  เชน  การลาศึกษาตอ  การฝกอบรมสัมมนา  การศึกษาดูงาน  และทัศนศึกษา / การจัดทําทะเบียน  และการ
จัดทําทะเบียนประวัติ 
  1.3   ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานและโครงการ   เชน  จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม แผนพัฒนาโรงเรียน  โดยดําเนินการใหเปนไปตามกระบวนการจัดทําแผน  
การนําแผนไปปฏิบัติ  การติดตามประเมินผล  วางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติ  วินิจฉัย  ส่ังงานประสานงาน  และ
ตรวจสอบ  ควบคุมการดําเนินงานตามโครงการตาง  ๆ  ของกองการศึกษา 
  1.4   งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  2.   งานกิจกรรมศาสนา   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ  โดยมี นางวิภานันท  สัตถาผล  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001 เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  2.1   กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมศาสนา  ศีลปะธรรม และจริยธรรม 
  2.2   การกําหนดกิจกรรมทางศาสนา   กิจกรรมการสงเสริมศีลธรรมและจริยธรรม 
  2.3   การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
  2.4   ประชาสัมพันธงานดานการศาสนา  การสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.5   การจัดนิเทศ  การจัดตั้งชมรม  มูลนิธิเกี่ยวกับศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
  2.6   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  3.   งานกีฬาและนันทนาการ 
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมี นางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง  01-0221-001  เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
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  3.1   กําหนดแผนและจัดทําการแขงขันกีฬาและสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของ
ประชาชน 
  3.2   จัดฝกอบรมดานกีฬาแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
  3.3   การจัดตั้งศูนยสงเสริมการกีฬาประเภทตาง  ๆ 
  3.4   การดูแลบํารุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณกีฬา 
  3.5   การขออนุญาตใชสถานที่  อุปกรณการกีฬาและการอํานวยความสะดวกแกผูใช 

  4   งานกิจกรรมเด็กเยาวชน   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ  โดยมีนางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001  เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  4.1   งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กเยาวชนแหงชาติ 
  4.2   งานเกี่ยวกับศูนยเยาวชน 
  4.3   งานควบคุมตรวจสอบ  นิเทศติดตามผล  วัดผลกิจกรรมเยาวชน 
  4.4   งานชุมชนตาง  ๆ  เชน  การอยูคายพักแรม 
  4.5   งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 
  4.6   งานบริการดานวิชาการอื่น  ๆ 
  4.7   งานติดตอและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวของ 
  4.8   งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

  5.   งานสงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมี นางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001 เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  5.1   กําหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรม  และงานประเพณีทองถ่ิน  งานศิลปหัตถกรรม  
ทองถ่ิน  งานสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ิน  งานอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
  5.2   การดําเนินกิจกรรม  สงเสริมเอกลักษณของทองถ่ิน 
  5.3   การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
  5.4   ประชาสัมพันธงานดานประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมทองถ่ิน 
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6.   งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมี นางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ 4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001 เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  6.1   งานการสํารวจรวบรวมขอมูลสถิติตาง  ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน 
  6.2   งานเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญ  และวิทยาลัยชุมชนหรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับ 
  6.3   งานรณรงคเพื่อการรูหนังสือเผยแพรขาวสารตาง  ๆ  แกประชาชนทั่วไป 
  6.4   งานดูแลแนะนําการศึกษาการแนะแนวอาชีพและแกไขปญหาตาง ๆ  แกประชาชนทั่วไป 
  6.5   งานสงเสริมสุขภาพ  และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใหญ 
  6.6   งานควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามผล  การวัดผล  และการประเมินผลการศึกษาผูใหญ 

  7.   งานหองสมุดพิพิธภัณฑและเครือขายทางการศึกษา   
  ให  นายวิทยา  พันธุโคตร   ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา  5   เลขที่ตําแหนง  08-0805-001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ โดยมี นางวิภานันท สัตถาผล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  4 เลขที่ตําแหนง 01-0221-001   เปน
ผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  7.1   ควบคุมดูแลหองสมุด 
  7.2   งานจัดทํารายงานเกี่ยวกับการยืม  คืน  หนังสือทะเบียนสมาชิกการใหบริการแกประชาชน 
  7.3   งานกิจกรรมตาง  ๆ   ของหองสมุด 
  7.4   งานติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น  ๆ 
  7.5   งานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  7.6   งานเกี่ยวกับการศึกษาผูใหญ  และวิทยาลัยชุมชนหรือการศึกษาที่นอกเหนือการศึกษาภาค
บังคับงานรณรงคเพื่อการรูหนังสือเผยแพรขาวสารตาง  ๆ  แกประชาชนทั่วไป 
  7.7   รองดูแลแนะนําการศึกษาการแนะแนวอาชีพและแกไขปญหาตาง  ๆ  แกประชาชนทั่วไป 
  7.8   งานสงเสริมสุขภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใหญ 
  7.9   งานควบคุม  ตรวจสอบ  ติดตามผล  การวัดผล  และการประเมินผลการศึกษาผูใหญ 

  8.   งานธุรการ 
  ให  นางวิภานันท  สัตถาผล  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ  4  เลขที่ตําแหนง  01-0221-001  เปน
หัวหนารับผิดชอบ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ 
  8.1  ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือ 
  8.2  รับเรื่องราว หรือคํารองตาง ๆ 
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  8.3  จัดทําเอกสารรายงานตาง ๆ รวมทั้งรายงานการประชุม 
  8.4  เก็บเอกสาร หรือหนังสือราชการของกองการศึกษา 
  8.5  จัดทําบันทึก   ตนรางหนังสือโตตอบหนังสือตาง ๆ  
  8.6  ปฏิบัติงานพัสดุประจํากองการศึกษา 
  8.7  จัดทําตนรางคําส่ัง  ประกาศ 
  8.8  ประสานงานกับผูที่มาติดตอ 
  8.9  จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณรายจายทุกประเภทของกองการศึกษา 
  8.10  จัดทําเอกสารฎีกาเบิกจาย 
  8.11  จัดทําเอกสารการโอนเงิน 
   8.12  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ  เอกสารสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ  
  8.13  งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ.  2552 
 
 

 

        (  นายคําเขื่อง  รมเกษ  ) 
        นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 

ท่ี   326   /  2552 
เร่ือง   การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองสวัสดิการสังคม  

…………………………….. 
   ตามที่เทศบาลตําบลปลาโหล  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการทั่วไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการตาง ๆ  ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ
โดยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
2534  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 25496  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2519  มติ 
ก.ท. คร้ังที่  3/2533  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2533  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   จึงใหยกเลิกคําสั่ง ที่  169 / 2552  ลง
วันที่  22  เดือน พฤษภาคม  2552  เร่ือง  การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในสวนราชการในกองสวัสดิการ
สังคม  เนื่องจากมีพนักงานบางรายปรับเปลี่ยนตําแหนง และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงขอปรับปรุง
คําสั่ง  ออกเปน 4 งาน ใหพนักงานเทศบาลตําบลปลาโหลรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  มอบหมายให  นายสุรพัฒน  พุฒธรรม   ตําแหนง  ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  7)    
เลขที่ตําแหนง  00 – 0101 - 001   รักษาการในตําแหนง หัวหนากองสวัสดิการสังคม  เปนผูดูแลรับผิดชอบ  มีอํานาจ
หนาที่ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล , ลูกจาง , และพนักงานจางในสังกัดพรอมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ราชการของกองสวัสดิการสังคม  โดยปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังนี้ 

  1.  งานธุรการ  (สวัสดิการสงัคม) 
   ใหนายจักรวาฬ   จันทรหลา  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 001  
เปนหัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นายสุวิทย    นาคอินทร   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  
เปนผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
  (1)  งานสารบรรณ (รับ-สง เอกสาร) 
   (2)  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดอืน   ประจําป 
   (3)  งานประสานงานกับสวน/กองอืน่และหนวยราชการอื่น 
   (4) งานดูแลรักษา  จดัเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ 
   (5)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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  2.   ฝายพฒันาชุมชน  
  ใหนายดุลยสิทธิ์    งามราชจักร   ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน  6ว  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 
002   เปนหัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นายจักรวาฬ   จันทรหลา   ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง  11 – 
0704 – 001  , นายสุวิทย    นาคอินทร   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   เปนผูชวยเหลือ  
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
 (1)  งานสํารวจและจดัตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการ 
ปรับปรุงชุมชนของตนเอง 
 (2)  งานอบรมและเผยแพรความรูเกีย่วกับการพัฒนาชุมชน 
 (3)  งานจัดระเบียบชุมชน 
 (4)  งานประสานขอความรวมมือกับหนวยงานตางๆเพื่อนําการบริการ 
ขั้นพื้นฐานไปบริการแกชุมชน 
 (5)  งานจัดทําโครงการชวยเหลือในดานตางๆใหแกชุมชน 
 (6)  งานดําเนนิการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน จปฐ. ในเขตเทศบาล 
  (7)  งานดําเนนิการพัฒนาชมุชนทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การศึกษา การอนามัยและสุขภาพ 
 (8)  งานอื่นทีเ่กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับหมอบหมาย 

  3.   ฝายสงัคมสงเคราะห  
  ใหนายจักรวาฬ   จันทรหลา  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 001   
เปนหัวหนารับผิดชอบ  โดยมี นายสุวิทย   นาคอินทร  พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   
เปนผูชวยเหลือ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    

(1)   งานสงเคราะหประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลนไรทีพ่ึ่ง 
(2)   งานสงเคราะหผูประสบภัยพิบตัิตางๆ 

 (3)   งานสงเคราะหเบีย้ยังชพีผูสูงอายุ ผูพิการทุพพลภาพ และผูติดเชือ้ 
เอดส 
 (4)   งานสงเคราะหครอบครัวและเผยแพรความรูเกี่ยวกบัการดําเนนิชวีิต 
ในครอบครัว 
 (5)   งานสงเสริมและสนับสนุนองคการสังคมสงเคราะหภาคเอกชน 
 (6)   งานสํารวจวิจยัสภาพปญหาสังคมตางๆ 
 (7)   งานสงเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะหหญิงบางประเภท 
 (8)   งานประสานงานขอความรวมมือหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อการสังคม 
สงเคราะห 
 (9)   งานใหคําปรกึษาแนะนาํในดานสังคมสงเคราะหแกผูติดขอรับการ 
สงเคราะห 
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 (10)  งานอื่นทีเ่กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับหมอบหมาย 

  4.   ฝายสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน  
  ใหนายดุลยสิทธิ์   งามราชจักร   ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน  6ว  เลขที่ตําแหนง  11 – 0704 – 
002  เปนหัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นายจักรวาฬ   จันทรหลา   ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  5  เลขที่ตําแหนง  11 – 
0704 – 001  , นายสุวิทย    นาคอินทร   พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   เปนผูชวยเหลือ  
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
 (1)   งานสงเคราะหเดก็และเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความ 
เดือดรอนตางๆ 
 (2)   งานสงเคราะหเดก็กําพรา อนาถาไรที่พึ่ง เรรอนจรจดั ถูกทอดทิ้ง 
 (3)   งานสงเคราะหเดก็และเยาวชนที่พิการทางรางกาย สมองและปญญา 
 (4)   งานใหความชวยเหลือเด็กนกัเรียนทีย่ากจนทางดานอุปกรณ 
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวนั    ทุนการศกึษา 

(6) งานสงเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนไดแก สอดสองดูแลและ 
ชวยเหลือเด็กและเยาวชนทีป่ระพฤติตนไมสมแกวยั 
 (6)   งานประสานงานขอความรวมมือหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อสงเสริม 
สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
 (7)   งานใหคําปรึกษาแนะนาํแกเดก็และเยาวชนซึ่งมีปญหาในดานตางๆ 
 (8)   งานอื่นทีเ่กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ.  2552 
 
 

 

        (  นายคําเขื่อง  รมเกษ  ) 
        นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี    327 /  2552 

เร่ือง   การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
…………………………….. 

   ตามที่เทศบาลตําบลปลาโหล  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการทั่วไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการตาง ๆ  ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ
โดยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
2534  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 25496  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2519  มติ 
ก.ท. คร้ังที่  3/2533  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2533  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   จึงใหยกเลิกคําสั่ง ที่  172 / 2552  ลง
วันที่  22  เดือน พฤษภาคม  2552  เร่ือง  การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในสวนราชการในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เนื่องจากมีพนักงานบางรายยายมารับตําแหนงใหม และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน จึงขอปรับปรุงคําสั่งออกเปน 3 งาน ใหพนักงานเทศบาลตําบลปลาโหลรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

   มอบหมายให  นายสมิทธ   พุทธวงศ   ตําแหนง  นักบริหารงานสาธารณสุข  6   เลขที่ตําแหนง  06 
– 0105 -001   หัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนผูดูแลรับผิดชอบ  มีอํานาจหนาที่ปกครองบังคับบัญชา
พนักงานเทศบาล , ลูกจาง , และพนักงานจางในสังกัดพรอมทั้งควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ราชการของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังนี้ 

     1.  งานสขุาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม    
 ใหนางปยะธิดา   ทองกุล   ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพ  6  เลขที่ตําแหนง  06 -0413 – 001  เปน
หัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นางกัญญารัตน  รัชชปญญา  ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ  2  เลขที่ตําแหนง  06 – 
0212 – 001  เปนผูชวย ปฏิบัตหินาที่เกี่ยวกับ   
  (1)  งานสารบรรณและงานดแูลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ  การ
ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ                                                     
   (2)  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกีย่วกับเอกสารตาง ๆ  ที่ขอความชวยเหลือ 
  (3)  งานควบคมุดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
  (4)  งานสุขาภบิาลอาหารและโภชนาการ 
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   (5)  งานควบคมุประกอบการคาที่นารังเกียจหรืออาจเปนอนัตรายตอสุขภาพ 
  (6)  งานปองกนัควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ 
  (7)  งานสุขาภบิาลโรงงาน 
   (8)  งานชวีอนามัย 
  (9)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

      2.  งานธุรการ  (กองสาธารณสุขฯ) 
  ใหนางกัญญารัตน  รัชชปญญา  ตําแหนง   เจาพนกังานธรุการ  2  เลขที่ตําแหนง  06 – 0212 – 001  
เปนหวัหนารับผิดชอบ  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
  (1)  งานสารบรรณ (รับ-สง เอกสาร) 
   (2)  งานจัดทํารายงานประจําวัน  ประจําเดอืน   ประจําป 
   (3)  งานประสานงานกับสวน/กองอืน่และหนวยราชการอื่น 
   (4)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวย
ความสะดวกในดานตาง ๆ 
   (5)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

     3.  งานสาธารณสขุ   
 ใหนางปยะธิดา   ทองกุล   ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพ  6  เลขที่ตําแหนง  06 – 0413 – 001   เปน
หัวหนารับผิดชอบ   โดยมี   นางกัญญารัตน  รัชชปญญา  ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ  2  เลขที่ตําแหนง  06 – 
0212 – 001  เปนผูชวย ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
  (1)  งานดานสขุศึกษา / อนามัยโรงเรียน / อนามัยแมและเด็ก 
  (2)  งานวางแผนครอบครัว 
  (3)  งานสาธารณสุขมูลฐาน / งานโภชนาการ / งานสุขภาพจิต 
  (4)  งานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  (5)  ปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
  (6)  งานควบคมุแมลงและพาหนะนําโรค / งานควบคุมโรคติดตอ 
                                   (7)  งานปองกันการติดยาและสารเสพติด      
                                   (8)  งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว  เชน  โรคพิษสุนัขบา โรคไขหวัดนกฯลฯ         
 (9)  งานควบคมุและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตวเล้ียงหรือสัตวปาที่นาํมาเลี้ยงหรือสัตวที่อยู
อาศัยตามธรรมชาติ                                                 
 (10) งานการระวังและรับผิดชอบโรคในกลุมบุคคลซึ่งประกอบอาชีพซ่ึงเสี่ยงตอการติดโรค
สัตว                                                            
 (11)  งานควบคุมการฆาสัตวและโรงฆาสัตว 
  (12)  งานปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว 
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 (13)  งานรายงานขอมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกีย่วกับงานดานสัตวแพทย 
  (14)  งานอื่นทีเ่กี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  18   กันยายน  พ.ศ.  2552 
 
 

 

        (  นายคําเขื่อง  รมเกษ  ) 
        นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี   328  /  2552 

เร่ือง   การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในกองการเกษตร  
…………………………….. 

   ตามที่เทศบาลตําบลปลาโหล  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการทั่วไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการตาง ๆ  ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ
โดยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
2534  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 25496  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2519  มติ 
ก.ท. คร้ังที่  3/2533  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2533  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   จึงใหยกเลิกคําสั่ง ที่  171 / 2552  ลง
วันที่  22  เดือน พฤษภาคม  2552  เร่ือง  การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในสวนราชการในกองการเกษตร  
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงขอปรับปรุงคําสั่ง  ใหพนักงานเทศบาลตําบลปลาโหลรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 

   1.  งานสงเสริมการเกษตร 
 ใหวาที่รอยตรีสุรพงษ     สิริเสฏฐ    สุรสหไชย   ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  4   เลขที่ 

ตําแหนง  14 – 0708 – 007   เปนหัวหนารับผิดชอบ    ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ    
 (1)  งานจัดทําแผน โครงการพัฒนาดานการเกษตร 
 (2)   งานสํารวจขอมูล และขาวสารการเกษตร 
 (3)   งานบริการขอมูล และขาวสารการเกษตร 
 
 (4)   งานสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 
 (5)   งานสงเสริมการรวมกลุม/อาชีพ ของเกษตรกร กลุมแมบาน และ 
ผลิตภัณฑของชุมชน 
 (6)   งานของศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
 (7)   งานปองกัน ควบคุมการระบาด และการกําจัดศัตรูพืช 
 (8)   งานสงเสริมเกษตรอินทรีย 
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 (9)   งานสํารวจ และใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายจาก 
เหตุสาธารณภยัตางๆ 
 (10)  งานอื่นทีเ่กี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย  

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ.  2552 
 
 

 

        (  นายคําเขื่อง  รมเกษ  ) 
        นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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คําสั่งเทศบาลตําบลปลาโหล 
ท่ี    329  /  2552 

เร่ือง   การแบงงานและการมอบหมายหนาที่ภายในหนวยตรวจสอบภายใน  
…………………………….. 

   ตามที่เทศบาลตําบลปลาโหล  ไดกําหนดอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจาง  เพื่อใหการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการทั่วไปตามหนาที่ความรับผิดชอบของสวน
ราชการตาง ๆ  ภายในเทศบาลตําบลปลาโหล  เปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงคของทางราชการ
โดยสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.
2534  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 25496  พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล  พ.ศ.2519  มติ 
ก.ท. คร้ังที่  3/2533  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2533  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2536  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน จึงขอแบงงานและมอบหมายหนาที่ภายในหนวยตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
  มอบหมายให  นางสาวสิริรัตน  ชินวงคเขียว ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เลขที่ตําแหนง 
12-0301-001 รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในและงานอื่นที่เกี่ยวของ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ นายสุรพัฒน  
พุฒธรรม   ตําแหนง  ปลัดเทศบาล   เลขที่ตําแหนง  00 – 0101 - 001   โดยใหปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังนี้ 
 (1)   งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวของ 
 (2)   งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน 
 (3)   งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
 (4)   งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน 
 (5)   งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบญัชี การจัดเกบ็รายได 
 (6)   งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา 
 (7)   งานตรวจสอบทรัพยสินของเทศบาล 
 (8)   งานตรวจสอบการทําประโยชนทรัพยสินของเทศบาล 
 (9)   งานอื่นทีเ่กี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันที่  18  กันยายน  พ.ศ.  2552 
 

        (  นายคําเขื่อง  รมเกษ  ) 
        นายกเทศมนตรีตําบลปลาโหล 
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