
แบบ ปค.๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรบบระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กบนยายน ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจบดตบ้งหน่วยงาน

ของรบฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคบญ
ของหน่วยงานของรบฐ/วบตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยบงมีอยู่ 

 
การปรบบปรุงการควบคุม

ภายใน 

 
หน่วยงานที่รบบผิดชอบ 

๑.กิจกรรมการป้องกบนและ 
บรรเทาสาธารณภบย 
วบตถุประสงค์ 

เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยที่ 
เกิดข้ึนกับประชาชนให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

 
 
 

 
ประชาชนใน
เขตต าบลสาม
เมือง ขาดน้ า
อุปโภค-
บริโภค 

 
๑.ตรวจสอบควบคุม 
ดูแลในการจัดเตรียม 
และอ านวยความ
สะดวก ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยต่างๆ โดยตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติอบต. 

 

๑. การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน
รวมทั้งมีการมอบหมาย
จากผู้บริหาร มีผลดีต่อ
การควบคุมและติดตาม
ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่
เพียงพอต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
๑. ในฤดูแล้ง น้ า
อุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 

 
๑.ท าการสูบน้ า เพ่ือกัก
เก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

 
ส านักปลัด 



แบบ ปค.๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรบบระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กบนยายน ๒๕๖๓ 
ภารกิจตามกฎหมายท่ีจบดตบ้งหน่วยงาน

ของรบฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ท่ีส าคบญ
ของหน่วยงานของรบฐ/วบตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยบงมีอยู่ 

 
การปรบบปรุงการควบคุม

ภายใน 

 
หน่วยงานที่รบบผิดชอบ 

๒. กิจกรรม 
“การป้องกบนและแก้ไขปัญหายา
เสพติด” 
วบตถุประสงค์ 
- เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย 
 
 
 

 
 

 

 
การแพร่
ระบาดของยา
เสพติดยังมีอยู่
ในพ้ืนที่ 

 
-เพ่ิมการรณรงค์ในการ
ต่อต้านมากยิ่งขึ้น 
-เพ่ิมการตรวจหาสาร
เสพติดมากข้ึน 
-ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการให้
ความรู้กับเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพื้นท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
- การควบคุมท่ีมีอยู่
เพียงพอ สามารถลดความ
เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
เนื่องจากได้มีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 
และตรวจหาสารเสพติด  
 

 
- การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
พ้ืนที่ยังคงมีอยู่บ้าง 
เนื่องจากประชาชน
ขาดความเข้าใจถึง
ผลที่ได้จากการเสพ
ติด 

 
-เพ่ิมการรณรงค์ในการ
ต่อต้านมากยิ่งขึ้น 
-ประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้
กับเด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพื้นท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ส านักปลัด 



แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 256๓ 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. งานพบฒนาและจบดเก็บรายได้ 
วบตถุประสงค์ 
- กิจกรรมงานแผนที่ภาษี 
- เพ่ือให้การจัดท าแผนที่ภาษีเป็น
ระบบ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและ
ใช้เป็นข้อมูล เพ่ือช่วยให้การ
จัดเก็บรายได้ รวดเร็ว ครบถ้วน 
และมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
ประชาชนมีการ
เปลี่ยน
เปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และไม่แจ้ง
เจ้าหน้าที่ 
และขาดบุคลากร
ที่มีความรู้ และ
ความช านาญงาน
ด้านแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๑.เจ้าหน้าที่ ที่
เก่ียวข้องทุกกองได้
ด าเนินการจัดท าแผน
ที่ภาษ ี
๒. ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. มีผู้อ านวยการกอง
คลังติดตาม  
 

๑.  ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ และ มติ ครม. 
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
๒. ตรวจสอบการ
จัดเก็บรายได้ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดเก็บได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้าง
ช าระ 

๑.ประชาชนมีการเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่
ท าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง 
๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
และความช านาญงาน
ด้านแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
๓.จ านวนบุคลากรที่ใช้ใน
งานด้านแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สินยังมี
น้อย 

๑. ศึกษาระเบียบให้
เข้าใจและเข้ารับการ
อบรมสัมมนา  
๒. ศึกษาและติดตาม
หนังสือหนังการ ค าสั่ง 
และ มติ ครม. 
๓. แตงตั้ง 
คณะกรรมการ 
ด าเนินการจัดท า แผน
ที่ภาษีและ ทะเบียน
ทรัพยสิน และติดตาม
การ ด าเนินงาน 

 
กองคลัง 



แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
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ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรบัปรุงการควบคุม

ภายใน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๔. งานก่อสร้าง 
กิจกรรม การออกแบบก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การออกแบบงานก่อสร้าง
เป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นย า และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

 
จุดอ่อน 
     ก า ร เ ขี ย น
แบบล่าช้า และ
มีข้อผิดพลาด 
สาเหตุ 
 มีจ านวน
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ ต่อ
ปริมาณงานที่มี 
และ จนท.ขาด
ความช านาญใน
การใช้
สารสนเทศมา
ช่วยด าเนินการ 

 
-  ก าชับ จนท.ผู้
ปฏิบัติ ให้ด าเนินการ
อย่างรวดเร็วและ
เป็นระบบ โดยล าดับ
ความส าคัญของ
โครงการในการ
ออกแบบแปลน
ก่อสร้าง 
- ให้ จนท.เข้ารับ
การอบรมการใช้สาร
สน เทศเกี่ยวกับการ
ออก แบบ 
- บรรจุแต่งตั้ง จนท.
เพ่ิม 

 
- ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
หน่วยงานทางราชการ
ก าหนด  
- มีข้อบกพร่องด้านการ
น าข้อมูลของหน่วยงาน
ก าหนดให้ใช้เป็นเกณฑ์
และมาตรฐานมาใช้ 
 

 
จุดอ่อน 
     การเขียนแบบ
ล่าช้า และมี
ข้อผิดพลาด 
สาเหตุ 
 มีจ านวน
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ ต่อ
ปริมาณงานที่มี 
และ จนท.ขาด
ความช านาญในการ
ใช้สารสนเทศมา
ช่วยด าเนินการ 
 

 
ก าชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การ
สั่ ง ก า รจากหน่ ว ย ง าน
ต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ  
(IT) เพ่ือให้การออกแบบ
งานก่อสร้างให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริงกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาพงาน 

 
กองช่าง 



แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 256๓ 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู ่

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรบัปรุงการควบคุม

ภายใน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๕. กิจกรรม  การประมาณราคา 
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การส ารวจ
ออกแบบและประมาณราคาค่า
ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แม่นย า และเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา และ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 

 

- ราคาวัสดุ
ก่อสร้างมีความ
ผันผวน ตาม
สภาวะเศรษฐกิจ
ของโลกและ
ราคาน้ ามัน 
- มีจ านวน
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ ต่อ
ปริมาณงานที่มี 
และ จนท.ขาด
ความช านาญใน
การใช้
สารสนเทศมา
ช่วยด าเนินการ 

-  ก าชับ จนท.ผู้
ป ฏิ บั ติ  ใ ห้ ศึ ก ษ า
ระเบียบใหม่ๆ การ
สั่ ง ก ารจากหน่ ว ย 
งานต่าง ๆ โดยใช้
ส า ร สน เ ทศ   ( IT) 
เพ่ือให้การค านวณ
ราคาค่าก่อสร้าง 
- ให้ จนท.เข้ารับ
การอบรมการใช้สาร
สน เทศเกี่ยวกับการ
ป ร ะ ม า ณ ร า ค า
ก่อสร้าง 
 

- การประมาณราคา
ก่อสร้างยังไม่ครบถ้วน 
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ท า ง
ราชการก าหนด  
- มีข้อบกพร่องด้านการ
น าข้อมูลของหน่วยงาน
ก าหนดให้ใช้เป็นเกณฑ์
และมาตรฐานมาใช้ 
 

-ราคาวัสดุก่อสร้างมี
ความผั นผวน  ตาม
สภาวะเศรษฐกิจของ
โลกและราคาน้ ามัน 
-ก า ชั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ 
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น  ใ ห้
ด า เ นิ น ก า ร อ ย่ า ง
รวดเร็วและเป็นระบบ
โดยล าดับความส าคัญ
ของโครงการในการ
ประมาณราคา 
-ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับ
การอบรมการใช้ระบบ
โ ป ร แ ก ร ม ใ น ก า ร
ออกแบบก่อสร้าง 

-ก า หนดตาร า งก า ร
ท างานเ พ่ือจัดล าดับ
ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ก า ร
ปร ะม าณ ร า คา ง า น
ก่อสร้าง 
-ก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จในการประมาณ
ราคางานก่อสร้างแต่ละ
โครงการ 
- มีการรายงานปัญหา
ในการปฏิบัติ ง านให้ 
ผ อ . ก อ ง ช่ า ง ท ร า บ
โดยตรง 
 

 
กองช่าง 



แบบ ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 256๓ 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน

ของรฐัหรือภารกจิตามแผนการ
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ภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๖.กิจกรรมดานการบริหาร
การศึกษา 
บุคลากรไมมีความรใูนการ ปฏิบัติ
งานดานการเงิน การบัญชี และ
พัสดุศพด. 
วบตถุประสงค  
๑.เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานให 
ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ 
เพ่ือปองกันขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ 
 

การด าเนิน 
งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านการ
บริหาร
การศึกษา 
คร ูยังไมมี 
ความช านาญ 
ดานการเงิน
งานพัสดุ และ
การจัดท า
บัญชี 
  

๑.สงบุคลากรไปฝก 
อบรมขอระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
มีความเพียงพอ และ
ส าเร็จ ในระดับหนึง่ แต่
ด้านการบริหารการศึกษา 
ยังคงต้องท าแผนการ
ปรัปรุงต่อไปคือ ครู ยังไม
มี ความช านาญ ดาน
การเงินงานพัสดุ และ
การจัดท าบัญชี 
  

 

๑. ครู ขาดทักษะ 
ความรู้ความ 
สามารถในการ
จัดท าฎีกาเบิกจ่าย
ตามระเบียบพัสดุ
ใหม่  

๑. ใหกองคลังเปนพ่ีเลี้ยง
ในการลงบัญชี การเบิก   
จาย รวมถึง การจัดเก็บ
เอกสาร  
๒. หัวหนา หนวยงานเพิ่ม
การตรวจสอบ ควบคุม 
การจัดท าบัญชี การ 
จัดซื้อจัดจางอยาง         
ตอเนื่อง  
๓.สงบุคลากรเขา รับการ 
ฝกอบรม 

กองการศึกษาฯ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๗.กิจกรรม“การช่วยเหลือ
ประชาชนจากโรคติดต่อ” 
(โรคไข้เลือดออก) 
วัตถุประสงค ์
- เพ่ือป้องกันและระงับโรคติดต่อ
เพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคโควิด-๑๙  

 
 
 
 
 

 
โรคระบาดยัง
มีอยู่ในพ้ืนที่ 

 
๑. ประชาสัมพันธผ์่าน
สื่อ แผ่นพับ เสียงตาม
สาย 
๒. เพิ่มการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้
เก่ียวกับสาเหตุและการ
ป้องกันการเกิด
โรคติดต่อ  
๓. พ่นหมอกควันและใส่
ทรายอะเบทเพื่อป้องกัน
การระบาดของ
ไข้เลือดออก 

 
๑. ประชาชนท าการ
ก าจัดลูกน้ ายุงลายใน
บริเวณบ้านเรือน ยังไม่
ครบทุกหลังคาเรือน
เนื่องจากขาดการให้
ความส าคัญและขาด
จิตส านึก 
๒. ร่องระบายน้ าอุดตัน 
ท าให้น้ าขังเป็นที่
เพาะพันธุ์ยุงลาย 
 

 
๑. มีประชาชนบาง
คนที่ยังขาดความ
ร่วมมือในการ
ป้องกันการเกิด
ลูกน้ ายุงลาย 
๒. ร่องระบายน้ า
อุดตัน 
 

 
๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ 
แผ่นพับ เสียงตามสาย 
๒. กิจกรรมบ้านเรือน
สะอาด 
๓.  กิจกรรมบริหาร
จัดการขยะชุมชน 
๔. พ่นหมอกควันและใส่
ทรายอะเบทเพ่ือป้องกัน
การระบาดของ
ไข้เลือดออก 
 

 
กองสาธารณสุขฯ 
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ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรบัปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๘. กิจกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยทั่วไป 
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องหลักการ 
2.เพ่ือป้องกันและควบคุมเกิดการ
แพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจาก
ปัญหาขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 

 
๑.ประชาชนยงัขาด
ความรู้เรื่องการคัด
แยกขยะ 
๒.ไม่มีสถานทีท่ิ้ง
ขยะ 

 
๑. การปฏิบัติงาน
ภายใต้ภารกิจความ
รับผิดชอบ ทั้งเรื่อง
ระเบียบค าแนะน า 
และหนังสือ     สั่ง
กา ร ที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
๒.มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์เก็บขยะ       
ท าความสะอาด 
 

 
๑.มีการตกค้างของ
ขยะน้อยลง 
 ๒.ประชาชนบางส่วน
รู้จักการคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ไม่มีสถานทีท่ิ้ง
ขยะ 
๒.ประชาชนบางส่วน
ยังไม่คัดแยกขยะ 

 
๑. มีแผนการด าเนนิงาน ใน
การน ารถไปใช้ในการเก็บ
ขยะอันตรายตามหมูบ่้าน 
๒.รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
พนักงาน และประชาชน
ในพ้ืนที่ในการรักษาความ
สะอาด  
๓.จัดท าโครงการประกวด
หมู่บ้านผูน้ าสะอาด
ปราศจากโรค 

 
กองสาธารณสุขฯ 
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ความเสี่ยง 

 
การควบคุมภายในที่

มีอยู ่

 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 
การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๙. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยบงชีพ 
 

เพ่ือให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ  
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม 
ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ มติครม. และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

๑.ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ไม่มารับ
เบี้ยยังชีพตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด
เนื่องจากไม่ได้ยิน
การ
ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย 
หรือติดภารกิจ
อ่ืนๆ 

๑. ท าหนังสือขอ
ความร่วมมือให้
ผู้น า 
ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายการ
จ่ายเบี้ยยังชีพอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงวัน
จ่ายเบี้ยยังชีพ 
อย่างน้อยก่อนวัน
จ่ายเงิน ๓ วัน 

๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่
มารับเบี้ยยังชีพตามวัน 
เวลา ที่ก าหนดในแต่ละ
เดือน มีจ านวนลดลง 

๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มา
รับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลา 
ที่ก าหนดในแต่ละเดือน 
๒. ให้บุคคลอื่นมารับเบี้ย
ยังชีพแทนโดยไม่มีการ
มอบอ านาจ 
๓. เมื่อมีผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่
บางรายไม่มาแจ้งทาง 
อบต.ทราบโดยทันที  

๑. ขอความร่วมมือ
ผู้น าชุมชน 
ประชาสัมพันธ์ การ
จ่ายเบี้ยยังชีพ และ
ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสายทุกวัน 
อย่างน้อยก่อนวัน
จ่ายเบี้ย ๓ วัน 

กองสวัสดิการสังคม 

(ลงชื่อ)  
(นายวิบูลย์  ทาไธสง) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสามเมือง 
  วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๓ 


