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ของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจังหวัดของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจังหวัด

ประจาํปงบประมาณประจาํปงบประมาณ  25522552

กลุมที่กลุมที่  10  10  นครศรธีรรมราชนครศรธีรรมราช
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นางสาวละอองนางสาวละออง    สองเมืองสองเมือง                นางสาวณปภัชนางสาวณปภัช    โถวรุงเรืองโถวรุงเรือง

ระนองระนอง

นายอัมพรนายอัมพร    วงศเณรวงศเณร



วันที่วันที่    3 3 สิงหาสิงหาคมคม    25522552

  ที่หองประชุมที่หองประชุม    ศาลากลางจังหวัดศาลากลางจังหวัด

นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

ชวงเชาชวงเชา
กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทยกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย

  ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ  
  เขาพบทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาพบทานผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



- ทานผูวาราชการจังหวดันครศรีธรรมราช ใหเกียรติผูตรวจสอบภายใน
กระทรวงมหาดไทย และผูตรวจสอบภายในจังหวัด   ไดเขาพบพรอมทั้ง
สอบถามถึง โครงการที่จะไปตรวจดําเนินงาน งบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข  
ปงบประมาณ 2551 โครงการเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง



นางนภานางนภา    ศกุนตนาคศกุนตนาค      ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย  ชี้แจงชี้แจง

วัตถุประสงคของโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานวัตถุประสงคของโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ที่หองประชุมศาลากลางที่หองประชุมศาลากลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช



นางวีรวรรณ  ฝงกิจ    หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพรหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร



นางสาวพนิดา  อรุณสกุล    หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัด

นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

นางสาวเสาวนีย  ทศภพ ผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  นางสาวอาภรณ  นาคแกว   ผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช



นางจินตนา  ภัคดีพรหมมา หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดพัทลุงหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดพัทลุง



นางสาวละออง  สองเมือง   หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานีหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานี

นางสาวณปภัช  โถวรุงเรือง    ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานีผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานี



นายอัมพร  วงศเณร    หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดระนองหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดระนอง



ดูภาพการปฏิบัติงานของกลุมที่  1 - 9



  วันที่วันที่    3 3 สิงหาสิงหาคมคม    25522552

  ที่หองประชุมที่หองประชุม    ศาลากลางจังหวัดศาลากลางจังหวัด

นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

ชวงบายชวงบาย
หวัหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรุปผลการหวัหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรุปผลการ

ดําเนนิการดําเนนิการ  ,,หารือเรื่องกําหนดแนวทางการปฏบิัติงานหารือเรื่องกําหนดแนวทางการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน



ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย    กําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการกําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                  



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในจังหวัด    กําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานกําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน                  



จัดประชมุนําเสนอโครงการที่จะตรวจสอบการดําเนนิงานจัดประชมุนําเสนอโครงการที่จะตรวจสอบการดําเนนิงาน    คือคือ

งบยทุธศาสตรอยูดีมีสุขงบยทุธศาสตรอยูดีมีสุข      โครงการเลี้ยงโคพันธุพื้นเมืองโครงการเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง

หนวยงานที่รับผิดชอบหนวยงานที่รับผิดชอบ      หมูบานหมูบาน//ชุมชนชุมชน

--  หมูที่หมูที่    3  3  ตต..ทาศาลาทาศาลา    ออ..ทาศาลาทาศาลา      งบประมาณงบประมาณ          193,900  193,900  บาทบาท

--  หมูที่หมูที่    2  2  ตต..โมคลานโมคลาน  ออ..ทาศาลาทาศาลา  งบประมาณงบประมาณ                200,000  200,000  บาทบาท

--  หมูที่หมูที่    12  12  ตต..โมคลานโมคลาน  ออ..ทาศาลาทาศาลา    งบประมาณงบประมาณ            200,000  200,000  บาทบาท



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช นาํเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการที่จะตรวจสอบดําเนินงานใหผูตรวจสอบภายในฟง



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในจังหวัด  กําลังศึกษาขอมูลตามเอกสารโครงการพรอมทั้งกําลังศึกษาขอมูลตามเอกสารโครงการพรอมทั้ง

ชวยกันออกแบบสัมภาษณชวยกันออกแบบสัมภาษณ  เพื่อนําไปสัมภาษณในวันที่เพื่อนําไปสัมภาษณในวันที่  4 4   สิงหาคมสิงหาคม  25522552



วันที่วันที่  4 4   สิงหาคมสิงหาคม    25522552

  ที่ที่  --  หมูที่หมูที่    3  3  ตต..ทาศาลาทาศาลา    ออ..ทาศาลาทาศาลา  

สังเกตการณสังเกตการณ    โคพันธุพื้นเมืองโคพันธุพื้นเมือง  ที่ไดรับตามโครงการที่ไดรับตามโครงการ    
ตามสถานที่ที่กําหนดไวตามโครงการตามสถานที่ที่กําหนดไวตามโครงการ

สัมภาษณปลัดอําเภอสัมภาษณปลัดอําเภอ  ที่รับผิดชอบโครงการที่รับผิดชอบโครงการ  ประธานประธาน

กลุมประชาชนที่ไดรับจัดสรรโคไปเลี้ยงตามโครงการกลุมประชาชนที่ไดรับจัดสรรโคไปเลี้ยงตามโครงการ





ผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในจังหวัด  สังเกตการณโคพันธุพื้นเมืองตามโครงการสังเกตการณโคพันธุพื้นเมืองตามโครงการ



นางนภา  ศกุนตนาค   ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย และผูตรวจ
สอบภายในจังหวัด           กําลังสัมภาษณ ปลดัอําเภอและประธานกลุม
บาน



ทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงและผูตรวจสอบภายในจังหวัดกลุมที่   10

รับฟงขอมูลกอนแบงกันไปสังเกตการณ โค  และสัมภาษณปลัดอําเภอ ที่
รับผิดชอบโครงการ ประธานกลุมประชาชนที่ไดรับจัดสรรโคไปเลี้ยงตาม
โครงการ



ประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการฯ



ปลัดอําเภอ ทาศาลา และประธานกลุมสงเสริมอาชีพการเลี้ยงโค 
บานมะขามปอมกําลังตอบขอซักถามของผูตรวจสอบภายใน



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช    สัมภาษณประชาชนที่ไดรับโคสัมภาษณประชาชนที่ไดรับโค

ไปเลี้ยงไปเลี้ยง



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานีผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานี    และพัทลุงและพัทลุง      ก็ชวยสัมภาษณประชาชนก็ชวยสัมภาษณประชาชน

ที่ไดรับโคไปเลี้ยงที่ไดรับโคไปเลี้ยง



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพรผูตรวจสอบภายในจังหวัดชุมพร  และระนองและระนอง      ก็ชวยสัมภาษณประธานกลุมและก็ชวยสัมภาษณประธานกลุมและ

ประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยงประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยง



วันที่วันที่  4 4   สิงหาคมสิงหาคม    25522552

  ที่ที่  --  หมูที่หมูที่    2  2  ตต..โมคลานโมคลาน  ออ..ทาศาลาทาศาลา  

สังเกตการณสังเกตการณ    โคพันธุพื้นเมืองโคพันธุพื้นเมือง  ที่ไดรับตามโครงการที่ไดรับตามโครงการ    
ตามสถานที่ที่กําหนดไวตามโครงการตามสถานที่ที่กําหนดไวตามโครงการ

สัมภาษณปลัดอําเภอสัมภาษณปลัดอําเภอ  ที่รับผิดชอบโครงการที่รับผิดชอบโครงการ  ประธานประธาน

กลุมประชาชนที่ไดรับจัดสรรโคไปเลี้ยงตามโครงการกลุมประชาชนที่ไดรับจัดสรรโคไปเลี้ยงตามโครงการ



ปลัดอําเภอทาศาลา แนะนําทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยและผู
ตรวจสอบภายในจังหวัดใหประชาชน ไดรับทราบถึงวัตถุประสงคในการมา
ตรวจสอบโครงการฯ



โคพันธุพื้นเมืองตามโครงการโคพันธุพื้นเมืองตามโครงการ



นางนภา  ศกุนตนาค   ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย และผูตรวจ
สอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช           กําลงัสัมภาษณ ปลัดอําเภอ
และประธานกลุม- หมูที่  2  ต.โมคลาน อ.ทาศาลา



ทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงและผูตรวจสอบภายในจังหวัดกลุมที่   10

สังเกตการณ โค  และสัมภาษณปลัดอําเภอ ที่รับผิดชอบโครงการ ประธาน
กลุมประชาชนที่ไดรับจัดสรรโคไปเลี้ยงตามโครงการ



ประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการฯ



ประธานกลุมกําลังตอบขอซักถามของผูตรวจสอบภายใน



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช    สัมภาษณประธานกลุมและสัมภาษณประธานกลุมและ

ประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยงประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยง



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานีผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานี  ระนองระนอง  ชุมพรชุมพร  พัทลุงพัทลุง    ก็ชวยสัมภาษณก็ชวยสัมภาษณ

ประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยงประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยง



วันที่วันที่  4 4   สิงหาคมสิงหาคม    25522552

  ที่ที่  --  หมูที่หมูที่    12  12  ตต..โมคลานโมคลาน  ออ..ทาศาลาทาศาลา  

สังเกตการณสังเกตการณ    โคพันธุพื้นเมืองโคพันธุพื้นเมือง  ที่ไดรับตามโครงการที่ไดรับตามโครงการ    
ตามสถานที่ที่กําหนดไวตามโครงการตามสถานที่ที่กําหนดไวตามโครงการ

สัมภาษณปลัดอําเภอสัมภาษณปลัดอําเภอ  ที่รับผิดชอบโครงการที่รับผิดชอบโครงการ  ประธานประธาน

กลุมประชาชนที่ไดรับจัดสรรโคไปเลี้ยงตามโครงการกลุมประชาชนที่ไดรับจัดสรรโคไปเลี้ยงตามโครงการ



ปลัดอําเภอทาศาลา แนะนําทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยและผู
ตรวจสอบภายในจังหวัดใหประชาชน ไดรับทราบถึงวัตถุประสงคในการมา
ตรวจสอบโครงการฯ



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสังเกตการณโคพันธุพื้นเมืองตามโครงการผูตรวจสอบภายในจังหวัดสังเกตการณโคพันธุพื้นเมืองตามโครงการ





นางนภา  ศกุนตนาค   ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย และผูตรวจ
สอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช           กําลงัสัมภาษณ ปลัดอําเภอ
และประธานกลุม- หมูที่  12  ต.โมคลาน อ.ทาศาลา



ประธานกลุม และประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการฯ



ทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงและผูตรวจสอบภายในจังหวัดกลุมที่   10

สังเกตการณ โค  และสัมภาษณปลัดอําเภอ ที่รับผิดชอบโครงการ ประธาน
กลุมประชาชนที่ไดรับจัดสรรโคไปเลี้ยงตามโครงการ



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช    สัมภาษณประธานกลุมและสัมภาษณประธานกลุมและ

ประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยงประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยง



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานีผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุราษฎรธานี  ระนองระนอง  ชุมพรชุมพร  พัทลุงพัทลุง    ก็ชวยสัมภาษณก็ชวยสัมภาษณ

ประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยงประชาชนที่ไดรับโคไปเลี้ยง



จากการสังเกตการณโคพันธพื้นเมืองจากการสังเกตการณโคพันธพื้นเมือง    
--  หมูที่หมูที่    3  3  ตต..ทาศาลาทาศาลา    ออ..ทาศาลาทาศาลา      ออกลกูแลวออกลกูแลว  ประมาณประมาณ  11--2 2   ตัวตัว

--  หมูที่หมูที่    2  2  ตต..โมคลานโมคลาน  ออ..ทาศาลาทาศาลา        ยังไมไดลกูอยูระหวางการตั้งทองยังไมไดลกูอยูระหวางการตั้งทอง

จํานวนจํานวน      77--8  8  เดอืนเดอืน

--  หมูที่หมูที่    12  12  ตต..โมคลานโมคลาน  ออ..ทาศาลาทาศาลา      ยังไมไดลกูอยูระหวางการตั้งทองยังไมไดลกูอยูระหวางการตั้งทอง

จํานวนจํานวน      77--8  8  เดอืนเดอืน



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

1.1.ใหสมาชิกกลุมใหสมาชิกกลุม    ประธานกลุมประธานกลุม      จัดทําหลักเกณฑจัดทําหลักเกณฑ

ในการแจกโคใหสมาชิกในการแจกโคใหสมาชิก  ใหชัดเจนเปนขอบังคบัในใหชัดเจนเปนขอบังคบัใน

กลุมและสมาชิกในกลุมยอมรับในหลักเกณฑที่กลุมและสมาชิกในกลุมยอมรับในหลักเกณฑที่

กําหนดขึ้นกําหนดขึ้น      เชนควรใหโคกับคนที่ไมมีกอนเชนควรใหโคกับคนที่ไมมีกอน    

แลวจัดทําหลกัเกณฑการจัดสรรใหคนตามลําดับแลวจัดทําหลกัเกณฑการจัดสรรใหคนตามลําดับ    

และเมื่อโคออกลูกจํานวนกี่ตัวแลวและเมื่อโคออกลูกจํานวนกี่ตัวแลว    ถึงจะมีการสงถึงจะมีการสง

มอบใหคนถัดไปนําไปเลี้ยงฯลฯมอบใหคนถัดไปนําไปเลี้ยงฯลฯ



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

2.2.ใหมีการจัดทําบญัชีอยางงายใหมีการจัดทําบญัชีอยางงาย      ทะเบียนคุมโคทะเบียนคุมโค  วาอยูวาอยู

กับใครบางจํานวนกี่ตัวกับใครบางจํานวนกี่ตัว    สภาพโคในแตละชวงเปนสภาพโคในแตละชวงเปน

อยางไรอยางไร    ((โคโค  1  1  ตัวตัว  ออกลูกกี่ตัวแลวออกลูกกี่ตัวแลว))เมื่อออกลูกครบเมื่อออกลูกครบ

จํานวนแลวที่กําหนดตามเกณฑที่กลุมกําหนดแลวจํานวนแลวที่กําหนดตามเกณฑที่กลุมกําหนดแลว

  จะไดสงมอบใหคนรายถัดไปเลีย้งตอไปจะไดสงมอบใหคนรายถัดไปเลีย้งตอไป



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

3.3.ใหปลัดอําเภอทาศาลาใหปลัดอําเภอทาศาลามีการแตงตั้งคณะทํางานติดตามมีการแตงตั้งคณะทํางานติดตาม

ประเมินผลโครงการดังกลาวประเมินผลโครงการดังกลาว    โดยมีการติดตามโครงการโดยมีการติดตามโครงการ

ในพื้นที่ดาํเนินการและประสานงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่ดาํเนินการและประสานงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  
ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานและดูแลรับผดิชอบซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานและดูแลรับผดิชอบ  เพื่อเพื่อ

ใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ

ลักษณะนี้ในอนาคตลักษณะนี้ในอนาคต


