
                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                                           วันที ่ 1  ตุลำคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   กำรรำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  (ข้อ ๖)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕60  
 
เรียน    หัวหน้ำส ำนักปลัด/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง/ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง/ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
  

 เรื่องเดิม  ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุม
ภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก ำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน  ตำมระเบียบฯ  (ข้อ ๕)  โดยใช้
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในเป็นแนวทำงให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรำยงำน
กำรติดตำมประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ตำมระเบียบฯ  (ข้อ 6)  อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภำยในเก้ำสิบ
วันหลังสิ้นปีงบประมำณ  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยใน และคณะท ำงำนติดตำมประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕60 ไว้
แล้ว นั้น 
 ข้อเท็จจริง  ส ำหรับงวดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60  (๑ ตุลำคม ๒๕๕9 - ๓๐ กันยำยน ๒๕60)  
จะเป็นกำรติดตำมประเมินควำมเพียงพอ และควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน ที่ได้จัดท ำไว้
แล้ว ของปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำ (ปี ๒๕60)  ดังนั้น จึงขอให้ส ำนัก/กองด ำเนินกำร ดังนี้ 

       ๑.  ปรับปรุงค ำสั่งแบ่งงำนภำยในส ำนัก/กองให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
       ๒. ปรับปรุงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน (ข้อ ๖) ของ

ส ำนัก/กองและระดับองค์กร 
      ๓.  รำยงำนกำรติดตำมประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน  ตำมระเบียบฯ  ข้อ ๖  ระดับส่วนงำน

ย่อย  (ส ำนัก/กอง)  ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด ได้แก่ แบบ ปย. ๑ , ปย. ๒ ส่งให้เลขำนุกำรฯ  ภำยในวันที่  3๐  
กันยำยน  2560 

      ระดับองค์กร  ให้รำยงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  ตำมแบบฟอร์มใหม่ที่
ระเบียบฯ ก ำหนด ได้แก่  แบบ ปอ.๑ , ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ แล้วรวบรวมรำยงำนฯ ดังกล่ำว  เสนอนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือรำยงำนอ ำเภอ และรำยงำนส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป 

 
 ข้อเสนอแนะ  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 
                                                                 

                                                                        (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                           ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่  
                                                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 

 
 

 

              
 

 -  ทราบ/ถือปฏิบัติ   
           2 

๑.  ...............................(หัวหน้าส านักปลัด) 
 

๒.  ...............................(ผอ.กองคลัง) 
 

๓.  ...............................(ผอ.กองช่าง) 
 

๔.  ...............................(ผอ.กองการศึกษาฯ) 
 

    
 

                           
 

                           



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  โทร  ๐๔๒ – ๒๘๕๑๔๖ 
ที ่   อด  ๗๗๕๐๑/                                           วันที ่           ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญา้   
 

  เรื่องเดิม   
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า ได้มีบันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้ด าเนินการ

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙) ระดับส่วนงานย่อย ตามแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ นั้น   
 

  ข้อเท็จจริง 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า ได้จัดวางระบบควบคุมภายในงวด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

       

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                
                

    (ลงชื่อ) 
           (นายเจนณรงค์  เนินสงคราม) 
                       หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
 
 
ความเห็น..................................................................... ......................................................................................                                                  

     (ลงชื่อ)                                                                  
                     (นายไพบูลย์  มณีอนันต์สุข)                                            
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
                      

ความเห็น..................................................................................................................... ....................................... 
 

   (ลงชื่อ)           
        (นายนฐพบ  ชาดวง ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า 
 
 
 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑ 
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑.๒๐/                                           วันที ่ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   
 

  เรื่องเดิม   
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า ได้มีบันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้ด าเนินการ

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙) ระดับส่วนงานย่อย ตามแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ นั้น   
 

  ข้อเท็จจริง 
 ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า ได้จัดวางระบบควบคุมภายในงวด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

       

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                
                

    (ลงชื่อ) 
           (นางสาววันทนีย์   ศรีจันทร์) 
                                                                        หัวหน้าส่วนการคลัง 
 
ความเห็น............................................................... ............................................................................................                                                   

     (ลงชื่อ)                                                                  
                        (นายอาคม  อรรคนิตย์)                                            
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
                      

ความเห็น..................................................................................................................... ....................................... 
 

   (ลงชื่อ)           
    (นายนฐพบ     ชาดวง ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า 
 
 
 
 
 
 



 

                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑ 
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑.๓๐/                                           วันที ่ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   
 

  เรื่องเดิม   
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า ได้มีบันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้ด าเนินการ

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙) ระดับส่วนงานย่อย ตามแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ นั้น   
 

  ข้อเท็จจริง 
 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า ได้จัดวางระบบควบคุมภายในงวด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแบบ 
ปย. ๑ และ ปย. ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

       

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                
                

    (ลงชื่อ) 
         (นายนิติการณ์  ยะจันโท) 
                                        หัวหน้าส่วนโยธา 
 
ความเห็น........................................................................................................ ...................................................                                                  

     (ลงชื่อ)                                                                  
                        (นายอาคม  อรรคนิตย์)                                            
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
                      

ความเห็น..................................................................................................................... ....................................... 
 

   (ลงชื่อ)           
    (นายนฐพบ     ชาดวง ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า 
 
 
 
 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑ 
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑.๐๔/                                           วันที ่ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   
 

  เรื่องเดิม   
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า ได้มีบันทึกแจ้งทุกส่วนราชการให้ด าเนินการ

รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙) ระดับส่วนงานย่อย ตามแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ นั้น   
 

  ข้อเท็จจริง 
 ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมกีฬานันทนาการ องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า ได้

จัดวางระบบควบคุมภายในงวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแบบ ปย. ๑ และ ปย. ๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

       

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                
                

    (ลงชื่อ) 
         (นางสาวนรินทร์ธนา  รังษี) 
                                 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

       รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
 
ความเห็น............................................................. ..............................................................................................                                                   

     (ลงชื่อ)                                                                  
                        (นายอาคม  อรรคนิตย์)                                            
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
                      

ความเห็น..................................................................................................................... ....................................... 
 

   (ลงชื่อ)           
    (นายนฐพบ     ชาดวง ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า 
 
 
 
                                              



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑  
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑/                                           วันที ่  ๑๕   ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญา้   
 

  เรื่องเดิม 
  กระบวนการบริหารงาน ส าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 
จ าเป็นต้องก าหนดแผนไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับการบริหารงานอื่น ๆ โดยแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  ที่
ก าหนดเป็นการวางแผนด าเนินการล่วงหน้ามีระยะเวลา ๑ ปี ลักษณะของแผนจะก าหนดวัตถุประสงค์ขอบเขต 
เรื่องท่ีตรวจสอบ ความถี่ หน่วยรับตรวจ อัตราก าลัง เวลา ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ   

ดังนั้น แผนการตรวจสอบ  (Audit Plan) จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศเพ่ือชี้ทางให้ผู้ตรวจสอบ
ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด อันน าไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ตรวจ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือ 
บุคลากร เวลา แล้วน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ของผู้ตรวจสอบภายในต่อไป 
 

  ข้อเท็จจริง 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องวางแผนการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
วางแผนการตรวจสอบและแผนงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐานคู่มือการตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ถ้าหากไม่ได้ก าหนดมาตรฐานไว้นั้น ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และคู่มือการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง
ก าหนด ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้อนุมัติไว้ตามความ (ข้อ ๑๘) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในส่วนราชการไว้ ๖ ฉบับ (ฉบับที่ ๔ คือ 
มาตรฐานวางแผนการตรวจสอบ และแผนงานตรวจสอบ) 
  หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยให้เหมาะสมกับปริมาณตรวจสอบ ความยากง่าย ความรู้ความสามารถ ทักษะ อัตราก าลัง 
จ านวนหน่วยรับตรวจ ความถี่ เวลาตรวจสอบ ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน และ
ภารกิจอ่ืน เช่น การเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อระเบียบกฎหมายกับผู้ปฏิบัติงานองค์-
การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานภายนอกอ่ืน การประสานงานกรม / จังหวัด / อ าเภอ / ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน อีกท้ังการจัดท าตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ได้ก าหนดให้
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกระยะ ๖ เดือน ดังนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงจัดท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ลักษณะยืดหยุ่น สามารถปรับแผนให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ 
 
 
 
 

         /ขอ้ระเบียบ... 



      -๒- 
 
   

ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายใน  ขององค์กรปกครองส่วน- 

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ (ข้อ ๘) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนแล้วส่งแผนตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  

๒. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ข้อ ๕) ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน ส่งส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้ว ให้ส่งส านักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติฯ 

๓.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๑    
(ข้อ ๑๘) ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 
 

  ข้อพิจารณาและอนุมัติ 
จึงเรียนมาเพ่ือขอโปรดพิจารณาและอนุมัติด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๑. โปรดพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ความละเอียดตามแผนการตรวจสอบ ฯ ที่แนบมาท้ายนี้) 
๒.  โปรดลงนามหนังสือน าส่งแผนการตรวจสอบภายใน ฯ (ตามข้อ ๑) เพ่ือส่งให้ส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕  และผู้ก ากับดูแล (จังหวัด , อ าเภอ)  ซึ่งได้แนบเสนอมาด้วยท้ายนี้ 
 
      (ลงชื่อ) 
         (นางชลณี    ลาดสุวรรณ)์ 
           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                                            ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน  
 

-  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ        
   

(ลงชื่อ)จ.อ.      (ลงชื่อ) 
   (ประสงค์    พัฒนะแสง)                                         (นายอาคม    อรรคนิตย์) 
                 หวัหน้าส านักปลัด                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า                      
     
        

- อนุมัติ  ลงนามแล้ว 
 
(ลงชื่อ) 

      (นายนฐพบ      ชาดวง ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า 

 
 
 
 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  (งานตรวจสอบภายใน) โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑ 
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑/                                           วันที ่ ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   
 

  เรื่องเดิม   
กระบวนการบริหารงาน ส าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องก าหนดแผนไว้ล่วงหน้า 

เช่นเดียวกับการบริหารงานอ่ืน ๆ โดยมีแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลา ๑ ปี และมีระยะเวลา
การเข้าตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถ่ี หน่วยรับตรวจ ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ นั้น   
 

  ข้อเท็จจริง 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องมีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่วางไว้  โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ดังนี้ 

๑. ให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  

๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน 
และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๓. ให้หวัหน้าสว่นราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและสามารถพิจารณา
สั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

       

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                               

    (ลงชื่อ) 
          (นางชลณี    ลาดสุวรรณ์) 
             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน  
 
ความเห็น............................................................................................................................................. ..............                                                  

     (ลงชื่อ)                                                                  
                        (นายอาคม  อรรคนิตย์)                                            
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                      

ความเห็น......................................................................... ...................................................................................  
 

   (ลงชื่อ)           
    (นายนฐพบ     ชาดวง ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑ 
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑/                                           วันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๙ 
เรื่อง   การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

เรียน    หัวหน้าส านักปลัด  หัวหน้าส่วนการคลัง  หัวหน้าส่วนโยธา  และหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
 

 เรื่องเดิม  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  (ข้อ ๕)  โดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงาน
การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  (ข้อ 6)  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบ
วันหลังสิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ไว้
แล้ว นั้น 
   

ข้อเท็จจริง  ส าหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  
จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่ได้จัดท าไว้
แล้ว ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๕๙)  ดังนั้น จึงขอให้ส านัก/ส่วนด าเนินการ ดังนี้ 

       ๑.  ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในส านัก/ส่วนให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
       ๒. ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของ

ส านัก/ส่วนและระดับองค์กร 
      ๓.  รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖  ระดับส่วนงาน

ย่อย  (ส านัก/ส่วน)  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ได้แก่ แบบ ปย. ๑ , ปย. ๒ และแบบติดตาม ปย. ๓ ส่งให้
เลขานุการฯ  ภายในวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

      ระดับองค์กร  ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามแบบฟอร์มใหม่ที่
ระเบียบฯ ก าหนด ได้แก่  แบบ ปอ.๑ , ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว  เสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ภายในวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล-
หมากหญ้า  ที่ ๔๘๔/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘   

 

  ข้อเสนอแนะ  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 

                                                                 
 

                                                                                      (นายนฐพบ      ชาดวง ) 
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
หญ้า 
 

 
 

              -  ทราบ/ถือปฏิบัติ    
  
         2 

๑.  ............................................ 
 

๒.  ………………………………………. 
 

๓.  ............................................ 
 

๔.  ………………………………………. 
 

    
 

                           
 

                           



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑ 
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑/                                           วันที ่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒  
 

เรียน    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   
 

  เรื่องเดิม   
กระบวนการบริหารงาน ส าหรับหน่วยงานตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องก าหนดแผนไว้ล่วงหน้า 

เช่นเดียวกับการบริหารงานอ่ืน ๆ โดยมีแผนการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ล่วงหน้ามีระยะเวลา ๑ ปี และมีระยะเวลา
การเข้าตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ ความถ่ี หน่วยรับตรวจ ผู้รับผิดชอบ ผู้สอบทานการตรวจสอบ นั้น   
 

  ข้อเท็จจริง 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน จ าเป็นต้องมีการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่วางไว้  โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ดังนี้ 

๑. ให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับมติ
คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  

๒. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน 
และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๓. ให้หัวหน้าสว่นราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดและสามารถ
พิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  

       

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                                                               

    (ลงชื่อ) 
          (นางชลณี    ลาดสุวรรณ์) 
             เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
                                                   ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน  
 
ความเห็น.............................................................................................................. .............................................                                                  

     (ลงชื่อ)                                                                  
                        (นายอาคม  อรรคนิตย์)                                            
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                      

ความเห็น..................................................................................................................... ....................................... 
 

   (ลงชื่อ)           
    (นายนฐพบ     ชาดวง ) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า                               



                                               

                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑ 
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑/                                           วันที ่ ๑๗  กันยายน   ๒๕๕๖ 
เรื่อง   การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

เรียน    หัวหน้าส านักงานปลัด  หัวหน้าส่วนการคลัง  และหัวหน้าส่วนโยธา   
 

 เรื่องเดิม  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน     พ.ศ.  ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  (ข้อ ๕)  
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และ
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  (ข้อ 6)  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๖  ไว้แล้ว นั้น 
   

ข้อเท็จจริง  ส าหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  
จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ  และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  ที่ได้จัดท าไว้
แล้ว ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  (ปี ๒๕๕๖)  ดังนั้น จึงขอให้ส านัก/ส่วนด าเนินการ ดังนี้ 

       ๑. ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในส านัก/ส่วนให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
       ๒. ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)  ของ

ส านัก/ส่วนและระดับองค์กร 
      ๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖  ระดับส่วนงาน

ย่อย  (ส านัก/ส่วน)  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ได้แก่  แบบติดตาม ปย. ๓ , แบบ  ปย. ๒ ,  แบบ  ปม. , แบบ 
ปย. ๓  และ แบบ ปย. ๑  ส่งให้เลขานุการฯ  ภายในวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

      ระดับองค์กร  ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ
ก าหนด  ได้แก่  แบบติดตาม  ปอ.๓ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ , แบบ ปอ.๑ และ แบบ  ปย.๑-ร  แล้ว
รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว  เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล   
ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ภายในวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖  
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  ที่ ๓๙๕/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๖   

 

  ข้อเสนอแนะ  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

                                                               
 

                                                                                      (นายนฐพบ      ชาดวง ) 
                                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมาก
หญ้า 
 

 
 

              -  ทราบ/ถือปฏิบัติ     
         2 

(ลงช่ือ) 
                        (นายนิติการณ์  ยะจันโท) 
                            หัวหน้าส่วนโยธา 
 

(ลงชื่อ) 
                          (นางสาววันทนีย์   ศรีจันทร์) 
                              หัวหน้าส่วนการคลัง 
 

(ลงช่ือ)จ.อ.   
                          (ประสงค์  พัฒนะแสง)   
                             หัวหน้าส านักปลัด 



                                                                                                                       

                                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  ส านักงานปลัด  โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑  
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑/                                           วันที ่  ๒๔   สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
เรื่อง   การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

เรียน    หัวหน้าส านักงานปลัด  หัวหน้าส่วนการคลัง  และหัวหน้าส่วนโยธา   
 

 เรื่องเดิม   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน     พ.ศ.  ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  (ข้อ ๕)  
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และ
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  (ข้อ6)  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๖  ไว้แล้ว นั้น 
   

ข้อเท็จจริง   ส าหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  
จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ  และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  ที่ได้จัดท าไว้
แล้ว ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  (ป ี๒๕๕๖)  ดังนั้น จึงขอให้ส านัก/ส่วนด าเนินการ ดังนี้ 

       ๑. ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในส านัก/ส่วนให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
       ๒. ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)  ของ

ส านัก/ส่วนและระดับองค์กร 
      ๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖  ระดับส่วนงาน

ย่อย  (ส านัก/ส่วน)  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ได้แก่  แบบติดตาม ปย. ๓ , แบบ  ปย. ๒ ,  แบบ  ปม. , แบบ 
ปย. ๓  และ แบบ ปย. ๑  ส่งให้เลขานุการฯ  ภายในวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ 

      ระดับองค์กร  ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ
ก าหนด  ได้แก่  แบบติดตาม  ปอ.๓ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ , แบบ ปอ.๑ และ แบบ  ปย.๑-ร  แล้ว
รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว  เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล   
ภายในวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ภายในวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖   
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  ที่ ๒๘๐/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖   

 

  ข้อเสนอแนะ   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

                                                               
 

 (ลงชื่อ) 
                                                                                 (นายนฐพบ      ชาดวง ) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า 
 
 



 

                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า    โทร  ๐๔๒ - ๕๕๑๐๓๑  
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑/                                           วันที ่  ๑๖   ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
เรื่อง   การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

เรียน    หัวหน้าส านักงานปลัด  หัวหน้าส่วนการคลัง  และหัวหน้าส่วนโยธา   
 

 เรื่องเดิม   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน     พ.ศ.  ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  (ข้อ ๕)  
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และ
รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  (ข้อ6)  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๕๖  ไว้แล้ว นั้น 
   

ข้อเท็จจริง   ส าหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)  
จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ  และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน  ที่ได้จัดท าไว้
แล้ว ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  (ปี ๒๕๕๖)  ดังนั้น จึงขอให้ส านัก/ส่วนด าเนินการ ดังนี้ 

       ๑. ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในส านัก/ส่วนให้ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
       ๒. ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)  ของ

ส านัก/ส่วนและระดับองค์กร 
      ๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖  ระดับส่วนงาน

ย่อย  (ส านัก/ส่วน)  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ได้แก่  แบบติดตาม ปย. ๓ , แบบ  ปย. ๒ ,  แบบ  ปม. , แบบ 
ปย. ๓  และ แบบ ปย. ๑   

      ระดับองค์กร  ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ
ก าหนด  ได้แก่  แบบติดตาม  ปอ.๓ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓ , แบบ ปอ.๑ และ แบบ  ปย.๑-ร  แล้ว
รวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว  เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ภายในวันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๖   ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
หมากหญ้า  ที่ ๒๘๐/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖   

 

  ข้อเสนอแนะ   จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

                                                               
 

 (ลงชื่อ) 
                                                                                 (นายนฐพบ      ชาดวง ) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า 

 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  ส านักงานปลัด (งานวิเคราะห์ฯ)    
ที ่   นพ  ๗๒๖๐๑.๑๓/                                           วันที ่  ๒๔   สิงหาคม  ๒๕๕๖ 
เรื่อง   การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  (ข้อ ๖)  ประจ าปีประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  (ผ่านหัวหน้าส่วนทุกส่วน) 
 

  เรื่องเดิม    ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน  การ
ควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยงานรับตรวจติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  
รายงานผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน             
หลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
   

  ข้อเท็จจริง   องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
ติดตามติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  ๖   เพ่ือก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  และเกิดประโยชน์สูงสุด  ในการบริหารจัดการ  ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด  และรวบรวมแบบรายงานดังกล่าวฯ  ส่งส านักงานปลัด  ภายในวันที่  ๓๐  ตุลาคม  
๒๕๕๖  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป 
  (๑)  แบบติดตาม  ปย . ๓ 

(๒)  แบบ  ปย.  ๒ 
(๓)  แบบ  ปม.  
(๔)  แบบ  ปย.  ๓ 
(๕)  แบบ  ปย.  ๑ 
 

  ข้อเสนอแนะ   เห็นควรโปรดทราบและโปรดพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบและ
ถือปฏิบัติ ต่อไป 

  
                                                              (ลงชื่อ)จ.อ. 
                                                                                       (ประสงค์    พัฒนะแสง) 
                                                                                           หวัหน้าส านกัปลัด 

  

ความเห็น………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
 
                                                                             (ลงชื่อ) 
                                                                                      (นายอาคม    อรรคนิตย์) 
                                                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 

/ความเห็น... 



 
 -  2 – 

 
 
          
ความเห็น………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(ลงชื่อ) 
                                                                                     (นายนฐพบ      ชาดวง ) 
                                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า 
 
 

-  ทราบ/ถือปฏิบัติ                                                                   -  ทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
(ลงชื่อ)                                                                       (ลงชื่อ)                                                                                                                    
          (นายนิติการณ์  ยะจันโท)                                                                  
              หัวหน้าสว่นโยธา                                                        หัวหน้าส่วนการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  (งานวิเคราะห์ฯ)    
ที ่   นพ  72601/                                           วันที ่   26    พฤศจิกายน    2552 
เรื่อง   การจัดท ารายงานการประเมินผลควบคุมภายใน   
 

เรียน    ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า   
 

  เรื่องเดิม   มีหนังสือที่ ชม 0118/1434  ลงวันที่  13  มีนาคม  2545 แจ้ง 
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่  ด่วนมาก ที่ ชม 0017/ว 10831 ลงวันที่  
7  มีนาคม  2545 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีสาระส าคัญคือ 
  1) ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ให้มีหน้าที่จัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน  โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วย การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 26 ตุลาคม 2545 
  2) ให้รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้
ก ากับดูแล) ทราบทุก 60 วัน และส่งส าเนาให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 ทราบ  โดยมีก าหนด 5 
ครั้ง  คือ 
   ครั้งที่  1 ภายในสิ้นเดือนมีนาคม  2545 
   ครั้งที่  2  ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม  2544 
   ครั้งที่  3  ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม  2545 
   ครั้งที่  4  ภายในสิ้นเดือนกันยายน  2545 
   ครั้งที่  5  ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน  2545 
  3)เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ  ให้ส่งรายงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้ก ากับ
ดูแลทราบภายในสิ้นเดือนมิถุนายน  2546 
  4)ให้ผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัด  ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานในฐานะผู้ประเมิน
อิสระ 

 
2.ข้อเท็จจริง / 

 2.ข้อเท็จจริง 
 2.1)องค์การบริหารส่วนต าบลสุเทพได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2545  ผู้บัง

บัญชา (ประธานกรรมการบริหารฯ) ได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานปลัดฯศึกษาแนวทางปฏิบัติพร้อมเสนอ
แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบตามข้อเสนอของรองปลัดอบต.เมื่อวันที่  20 มีนาคม  2545   

 2.2)เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2545  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุเทพได้ให้ติดตามเรื่อง
ดังกล่าว  ปรากฏว่า  เรื่องดังกล่าวยังมิได้ด าเนินการแต่ประการใด  จึงสั่งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบของคตง.ดังกล่าว 
  3.ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย  การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
พ.ศ.  2544  ข้อ  5  และข้อ  6 

  4.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  4.1)เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ  จ านวน  5  คน  จาก
พนักงานส่วนต าบลผู้มีชื่อและต าแหน่งดังนี้ 
   (1)  นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์  ปลัดอบต.        เป็นประธานกรรมการ 
   (2)  นายพิพัฒน์  วรสิทธิด ารง   รองปลัดอบต.  เป็นรองประธานกรรมการ 

(3) ส.ต.ท.ทวีศักดิ์  เรือนมณี  หน.ส านักงานปลัดฯ  เป็นกรรมการ 
(4)  นางปนิษฐา  รักธรรม   หน.งานจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ 
(5)  นายภาณุพงศ์  นกแก้ว   หน.งานโยธา  เป็นกรรมการ 

  ทั้งนี้  เห็นควรมอบหมายให้  นางสาวศิรินทิพย์  หลักดี  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  เป็น
เลขานุการของคณะกรรมการฯ 
  4.2)เห็นควรมอบหมายให้  หน.ส านักงานปลัดฯ  เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานความ
คืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามข้อ 1 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาสั่งการ  หากเห็นชอบด้วยกรุณาลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน  การควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544    
ก าหนดให้หน่วยงานรับตรวจติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน             หลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
   

  ข้อเท็จจริง   องค์การบริหารส่วนต าบลหมากหญ้า  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
ติดตามติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ตามระเบียบฯ  ข้อ  6   เพ่ือก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  และเกิดประโยชน์สูงสุด  ในการบริหารจัดการ  ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด  และรวบรวมแบบรายงานดังกล่าวฯ  ส่งส านักงานปลัด  ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน  
2552  เพ่ือรายงานผู้ก ากับดูแล  และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อไป 
  (1) แบบติดตาม  ปย . 3 

(2) แบบ  ปย.  2 
(3) แบบ  ปม.  
(4) แบบ  ปย.  3 
(5) แบบ  ปย.  1 
 

  ข้อเสนอแนะ   เห็นควรโปรดทราบและโปรดพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบและ
ถือปฏิบัติ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไม 
หมู่ที่ 2 ถนนตระการ-พนา 
อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี  34130  
 
 
 

                      กรุณาส่ง  ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  ภูมิภาคที่ 5 

              ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  ภูมิภาคที่ 5 

                         ถนนชยางกูร  จังหวัดอุบลราวธานี  
34000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  มกรำคม  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนมกรำคม  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  1  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  1  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                            ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 
              
 
  



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  กุมภำพันธ์  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนกุมภำพันธ์  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  2  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  2  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
               (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 

 
 
 



 

                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  มีนำคม  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนมีนำคม  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  3  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  3  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 

  



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  เมษำยน  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนเมษำยน  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  3  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  3  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  พฤษภำคม  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนพฤษภำคม  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  1  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  1  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  มิถุนำยน  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนมิถุนำยน  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  2  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  2  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที ่
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  กรกฎำคม  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนกรกฎำคม  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  3  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  3  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  สิงหำคม  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนสิงหำคม  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  1  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  1  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  กันยำยน  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนกันยำยน  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  3  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  3  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  ตุลำคม  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนตุลำคม  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข ์ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  1  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  1  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  พฤศจิกำยน  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนพฤศจิกำยน  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  1  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  1  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที ่
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม   
ที ่   อบ  8260๑/                    วันที ่ 1  ธันวำคม  ๒๕60 
เรื่อง   สรุปผลกำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 เดือนธันวำคม  
 
เรียน    นำยก อบต./ผ่ำนปลัด อบต./หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
   

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม ได้มีค ำสั่งที่ 316/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2560 
เรื่องแต่งตั้งกรรมกำรประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และค ำสั่งที่ 317/2560 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 
2560 เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือรับเรื่องรำวติดตำมและแก้ไขข้อร้อง
ทุกข์ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม นั้น 

 

 บัดนี้  นิติกรปฏิบัติกำร  ได้สรุปเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจ ำปีงบประมำณ  2560  เดือน
มกรำคม จ ำนวน  2  รำย  ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  2  รำย  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 
 
    (ลงช่ือ) 
     (สันติ  ไชยชำติ) 
            นิติกรปฏิบัติกำร 
 
 
(ลงช่ือ) 
        (นำงมนฑกำนต์  วังวงศ์) 
         หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด 
     (ลงช่ือ) 
            (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
      
     ทรำบ 
      
 

     (ลงช่ือ) 
              (นำงนวีนำ  ประดำ) 
                                                          ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติหน้ำที่ 
                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำสะไม 
 


