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ที่  อบ.83101/609                                                  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น 
                                                                            อ ำเภอส ำโรง  อบ 34360 

                                                                 25   ธันวำคม   2561 

 

เรื่อง      รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น ประจ ำปี 
            งบประมำณ พ.ศ.2561  

เรียน     นำยอ ำเภอส ำโรง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.1,4,5)                จ ำนวน    1   ชุด 

  ตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเวียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ในกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในในส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่   30   กันยำยน  2561 และเพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด นั้น 

   บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น ได้ประเมินกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่   30   กันยำยน  2561  ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนด ซึ่งเป็นไปตำมหลักเกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ กำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 
2561  เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอส่งรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.1,4,5)   เพ่ือจะได้
ด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้   

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

                ขอแสดงควำมนับถือ  

        
           (นำยวรพจน์   พรรณวิไล) 

                               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนปลัด อบต.โนนกำเล็น 
โทรศัพท์ 045-210-834-6 
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                              แบบ ปค.1             
     หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน    

      (ระดับหน่วยงานของรัฐ)   
 

เรียน  นายอ าเภอส าโรง 
 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น ได้ประเมินกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน  ส ำหรับ
งวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลำคม  2560  ถึงวันที่  30  กันยำยน  2561  ด้วยวิธีกำรที่หน่วยงำนก ำหนด ซึง่
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ กำรควบคุมภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำภำรกิจของหน่วยงำน
จะบรรลุวัตถประสงค์ของกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผลประสิทธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำน
ที่เก่ียวกับกำรเงิน และไม่ใช่กำรเงินที่เชื่ออถือได้ ทันเวลำ และโปร่งใส รวมทั้งด้ำนกำรปฏิบัติกฎหมำย ระเบียบ 
และข้อบังงคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน  
  จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนกำเล็น เห็นว่ำ กำรควบคุมภำยใน
ของหน่วยงำนมีควำมเพียงพอ ปฏิบัติตำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนของงรัฐ พ.ศ. 2561 ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแลของนำยอ ำเภอส ำโรง 
 

       กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับ
ความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้  อย่ำงไรก็ดี มีควำม
เสี่ยงและได้ก ำหนดปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 ส านักงานปลัดฯ 

กิจกรรมด้ำนงำนนโยบำยและแผน  ประชำชนในพ้ืนที่ไม่เข้ำร่วมประชุมประชำคมหมู่บ้ำน เพ่ือ
เสนอปัญหำ/ควำมต้องกำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

กองคลัง 
กิจกรรมงำนทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ ไม่มีห้องเก็บพัสดุที่เป็นสัดส่วนท ำให้เป็นควำมเสี่ยงเรื่อง
กำรเบิก-จ่ำยและกำรควบคุมพัสดุประจ ำปี  ไม่มีกำรตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุและตรวจนับพัสดุ 
ณ วันสิ้นงวด และเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน 

กองช่าง 
กิจกรรมกำรออกแบบและกำรประมำณรำคำก่อสร้ำง กำรประมำณรำคำถูกต้องตำมระเบียบแต่
ไม่สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจในระหว่ำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  เนื่องกำรกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
สินค้ำเก่ียวกับกำรก่อสร้ำงในตลำดที่สูงขึ้น  

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
กิจกรรมกำรจัดกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ผู้บริหำรและบุคลำกรขำดควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรท ำ 
กำรเบิก-จ่ำยเงิน egp และกำรท ำงำนด้ำนพัสดุ 

 
                                                                         (ลงช่ือ)  

                                                                      (นายวรพจน์  พรรณวิไล) 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

                                                                       วันที่   24  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
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                                                        องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                                    แบบ ปค. 4 

                            รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
                    ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันท่ี  30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2561  

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ส านักปลัด 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
         1.1  กิจกรรมการจดัท าประชาคม  
สภาพแวดล้อมภายใน 
       ตามค าสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ส านักปลัด แบ่งออกเป็นภารกิจงานประจ า  4  งาน   คือ 1. งานบริก
หารงานทั่วไป  2. งานนโยบายและแผน  3. งานกฎหมายและคดี  4.  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อส ารวจและประเมินแล้ว มี
ระบบควบคุมภายในที่ค่อนข้างเพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง 
กล่าวคือ การพิจารณาโครงการโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง แต่จ านวน
โครงการยังคงมีจ านวนมากท่ีเกินศักยภาพในการปฏิบัติ   
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
         1.  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นมเีขตพื้นท่ีรับ 
ผิดชอบท้ังหมด 12 หมู่บ้าน  มีพื้นที่ความรับผดิชอบมาก และความ
ต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการ
บริหารงานมจี านวนจ ากัด  จึงท าให้การจัดท าแผนพัฒนา  ไมส่อดรบั
กับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2548 ก าหนดให้น า
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
        ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจ านวนมาก เพื่อ
รองรับการน าโครงการไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้ว โครงการที่
ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถท่ีจะน ามาด าเนินการได้ 

 
ผลการประเมิน    
          ส านักปลัด  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน  
ออกเป็นภารกิจงานประจ า  4 งาน   คือ 1. งานบริหารงาน
ทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3. งานกฎหมายและคดี  4.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 1. 
งานนโยบายและแผน ( กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น)  2. งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย)  
 
1. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนกาเล็น มีการควบคมุที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาเล็น ได้ด าเนินการ  ดังนี ้
        1.จัดประชุมระหว่างผู้บรหิาร พนักงาน อบต. ผู้น า
ชุมชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพือ่เป็นการสร้างความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัในการประชุมประชาคม
จัดท าแผน 
        2.มีการปะชาสัมพันธ์นัดหมายวัน เวลา สถานท่ีที่
แน่นอน ในการออกประชาคมให้ประชาชนทราบล่วงหนา้ 
หรือมีการจดัประชุมประชาคมนอกเวลาราชการ      
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   ยังมี
ความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุม
ต่อไป 
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องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

         1.2 กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย 
สภาพแวดล้อมภายภายใน 
              ขาดเจ้าหน้าท่ี  ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนโดยตรง  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร. ) ในหมู่บ้านยังไมเ่พียงพอต่อพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  การสั่งใช้
ก าลังยังไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร  เนื่องจาก ความสามารถใน
การติดต่อสื่อสารยังไม่สะดวก ลา่ช้า จึงท าให้มีก าลังในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและท าใหเ้กดิความลา่ช้าในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
              ขาดวัสดุ – อุปกรณท์ี่มีประสิทธิภาพ   ในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง เนื่องจากจ ากัดด้วยงบประมาณที่จะ
สามารถน ามาด าเนินงานได ้
สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
              ในช่วงฤดูฝนจะมีพายฝุน ลมแรง  ท าให้บ้านเรือน
ราษฎรเสียหาย  ผลติผลทางการเกษตรไดร้ับความเสยีหาย  
พื้นผิวถนนไดร้ับความเสียหายเป็นอันตรายต่อประชาชนท่ี
สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก  และเมือ่ถึงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค – บริโภค 
พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งเป็นปญัหา
ใหญ่ในช่วงปีท่ีผ่านมาและยังไมส่ามารถหาทางป้องกันได้  ท า
ได้เพียงแค่หาทางแกไ้ขเฉพาะหนา้ไปก่อนเท่านั้น 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
        2.1   กิจกรรมการจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น   
1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่าน
ตัวแทนหมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความ
ชัดเจนในกลุ่มของเป้าหมาย  สถานท่ีและงบประมาณ 
3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

1.2.  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้ด าเนินการ  
ดังนี ้

1. มีการจัดตั้งสายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

2. มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใหเ้พียงพอต่อการ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. มีการจัดฝึกอบรม ทบทวนให้ความรู้แก่ อป.พร. 
     ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปอ.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  ใน
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาเล็น   และกิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้อง
ด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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     2.2  กิจกรรมการด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั    
           1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 
           2. ขาดเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โดยตรง 
           3.  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
           4.  ปัญหาในการสั่งใช้ก าลัง อปพร.ในเขตพื้นท่ี   
3.  กิจกรรมการควบคุม 
         3.1 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็น   
          1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและ
เข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้วน ามาปรับปรุง 
แก้ไข  
           2.  จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร พนักงาน 
อบต. ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น        
           3.  ประสานความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโนนกา
เล็นในการด าเนินการจัดประชุมประชาคมต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ร่วมกัน          
            4. จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 
            5. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการ
เข้ามาช่วยคิด  ช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
            6.  จัดท าโครงการ หมู่บ้านน าร่องในการเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯก าหนด 
       3.2  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั 
          (1)  เร่งรัดการฝึกอบรมทบทวน  เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังหลักในหมู่บ้าน/ต าบลใน
การปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นใน
พื้นที ่
          (2)  พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง  และ
ฝึกวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความช านาญ 

 

                       
 
 
 
 
 
 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
         (3) จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้
เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 
         (5) ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ี
ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งท่ีเรียกใช้งาน 
4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
       4.1  กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาเล็น   
       - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  ส ารวจข้อมูล
เพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกรูปแบบ  เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย  แผ่นพับ  จัด
ประชุมในหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวและการจัดโครงการฝึกอบรม
และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร 
     4.2 กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภยั 
          -   ส ารวจข้อมูลข่ าวสารจากระบบ  Internet  วิทยุ   
โทรทัศน์  และทางสื่อสิ่งพิมพ์  มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วง  และ
เพื่อเตรียมการป้องกันภัย  และส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  
Internet  เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่ง
การ  โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจ
ล่าช้าไม่ทันการ   
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
                ใช้แบบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและการ
รายงานต่าง  ๆ  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  เพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยติดตามประเมินผลในแบบ
ติดตาม ปอ.3 พบว่า  1. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  และ 2  กิจกรรมการด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่   
จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ย่อยต่อไป 
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กองคลัง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                     
             1.1  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
สภาพแวดล้อมภายใน    
             1. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดเนื่องจากปัญหาด้าน
งบประมาณ 
             2. แต่ละหน่วยงานไม่ ได้ติดตามการจัดซื้อ – จัดจ้างตาม
ปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ในกรณีมีการ 
             3.  เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ( เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่อง
ปริ๊นเตอร์ ) มีปัญหาขัดข้องเป็นประจ า  และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แก้ไขปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
              1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ฯ กฎหมาย และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ง  จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมี
ข้อผิดพลาดได้ 
2.  การประเมินความเสี่ยง   
       2.1  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             1.  ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่
เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
             2.  การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  
เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       3.1  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                 1 .ก า ชับให้ แต่ ละหน่ วยงานติดตามและตรวจสอบ
งบประมาณเป็นประจ า  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับ
ความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
                 2. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชี
มาตรฐานที่ทางกรมการปกครองก าหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
                3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้าง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามก าหนดเวลา 
 

ผลการประเมิน  
         กองคลัง   มีภารกิจตามโครงสร้าง และค าสั่งแบ่ง
งาน  3  งาน  คือ 1.งานการเงินและบัญชี  3.งานพัฒนา
และการจัดเก็บรายได้  และ3.งานทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
        จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  1  งาน คือ 
1.งานทะเบียนทรัพย์และพัสดุกิจกรรมทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง ( แบบติดตาม ปอ. 3 ) พบว่า  
1. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคมุ
ที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ได้ด าเนินการ  ดังนี ้
1.ก า ชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและต รวจสอบ
งบประมาณเป็นประจ า  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหา
พัสดุให้ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชี
มาตรฐานที่ทางกรมการปกครองก าหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจา้ง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามก าหนดเวลา 
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องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
              4.1   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 
             1) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ด ี
             2) ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ  
             3) น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบตัิราชการ 
มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น เมื่อ
มีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา กส็ามารถจะตรวจเชค็ข้อมูลได ้
อีกทั้งส่วนการคลังได้น าข้อมูลดังกล่าวลงเว็ปไซต์ของกรมบญัชีกลาง เพื่อช่วย
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้วย 
            4)  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างผ่านทางเสียง
ตามสายของหมู่บ้าน  วิทยุชุมชนในท้องถิ่น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
            5)  การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก 
เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ . ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด หมู่บ้านใน
เขตต าบล เพื่อร่วมเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
5. วิธีการติดตามประเมินผล     
     5.1   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
            1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี  
                ตามแบบ ผด.3 ให้ผู้บริหารทราบตามล าดับขั้นตอน 
            2) ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัด
จ้าง ( ตามแบบ คตง.) 

ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปอ.3  ไม่พบจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยง  ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
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องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองช่าง 
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
          1.1  กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง   
      สภาพแวดล้อมภายใน 
           จาการส ารวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่
ละข้อแล้ว  พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ  แต่ยังพบ
ความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้าง  เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบขาด
ทักษะและความช านาญในการประมาณราคาก่อสร้างท าให้ประมาณ
ราคาออกมาไม่ครอบคลุมปริมาณงานท่ีจะด าเนินงาน 
       สภาพแวดล้อมภายนอก 
           พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้างไม่สอดคล้อง
กับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ท าให้บางโครงการจัดซื้อ-จัดจ้างล่าช้า 
เนื่องจากการหาผู้รับจ้างได้ยาก  
2.  การประเมินความเสี่ยง 
       2.1  กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง    
            1)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ยังขาดความช านาญและทักษะใน
การใช้เครื่องมือสารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท่ีเกี่ยวข้องใน
การด าเนินการ และการสืบค้นข้อมูล ท าให้การประมาณการล่าช้าไม่
สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ก็
มีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ การสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
    3.1   กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง   
         1) ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน ให้ศึกษาระเบียบ ฯ ใหม่ ๆ 
หนังสือสั่งการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยใช้ระบบสารสนเทศ  (IT) 
เพื่อให้การค านวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดท าข้อบัญญัติใหส้อดคล้องกับ
ความเป็นจริงในอนาคตมากท่ีสดุ 
         2)   ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง 
         3)  ปรับกรอบอัตราก าลังเพื่อขอบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพิ่มเติม 
 

ผลการประเมิน    
          กองช่าง  แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน  
ออกเป็นภารกิจงานประจ า  3 งาน คือ 1 งานก่อสร้าง 2. 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3. งานประสาน
สาธารณูปโภค  จากการวิ เคราะห์ประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยง
ในภารกิจ  2  งาน คือ 1. งานก่อสร้าง( กิจกรรมการ
ประมาณราคาก่อสร้าง )  2. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร (กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง) จากการติดตาม
ผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( 
แบบติดตาม ปอ. 3 ) พบว่า  
1. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้าง  มีการควบคุมที่
เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ได้
ด าเนินการ  ดังนี ้
1.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ
การออกแบบ และประมาณราคาก่อสร้าง 
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณราคา
ก่อสร้าง ยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่าง
การด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการ
วางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
2. กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง  มีการควบคุมที่เพยีงพอ  
บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ได้ด าเนินการ  ดังนี ้
1.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศใน
การออกแบบก่อสร้าง 
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง    
ยังล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน  ยังมีความเสี่ยงท่ี
ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
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องค์ประกอบการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร   
        การใช้งานระบบสารสนเทศ  การปฏิบัติราชการของส่วนโยธามีระบบ  
Internet  และระบบเครือข่าย Network  (LAN)  สามารถสืบค้นข้อมูลและ
การใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏบิัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรกต็ามยังมีข้อจ ากดัในการใช้งานของระบบแต่
ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจ ากดัด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งาน
ระบบ Wireless Lan ภายในองคก์ร 
5. การติดตามประเมินผล 
          ใช้การสังเกตการตรวจสอบการท างาน เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตามประเมินผล  นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงานช่วยในการ
ติดตามประเมินผลอีกช้ันหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง และจากการ
ติดตามประเมินผลในแบบตดิตาม ปอ.3 พบว่า   กิจกรรมการประมาณราคา
ก่อสร้าง   มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  แตย่ังคงมีจุดอ่อนอยู่   จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 

ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปอ.3  พบจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยง  ในกิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง 
และ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง   ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้องด าเนินการจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
            1.1 กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     สภาพแวดล้อมภายใน 

             ตามค าสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  มี
ภารกิจงานท้ังสิ้น  3  งาน  เมื่อส ารวจและประเมินระบบควบคุมภายใน
ของภารกิจแต่ละข้อแล้ว  พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ  
แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง  กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในการ
เบิกจ่ายเงิน egp และการท างานด้านพัสดุ  
       สภาพแวดล้อมภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หรือมีหนังสือสั่งการ ให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการท าระบบ egp และท าการเบิกจ่ายเงินเอง 
2.  การประเมินความเสี่ยง 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงาน
ประจ าแล้ว  ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  ดังต่อไปนี้ บุคลากรขาดความรู้
ความช านาญในการเบิกจ่ายเงิน egp และการท างานด้านพัสดุ  
3. กิจกรรมการควบคุม 
          1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ า       
4.  สารสนเทศและการตดิต่อสื่อสาร 
         น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัตริาชการ  
เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ  โดยไมต่้องรอรับหนังสือ
สั่งการที่มาตามระบบธุรการ  มาศกึษาและจัดวางควบคุมภายในในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ดังนี ้
          (1)  การส ารวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใน
ระบบ  Internet  เพื่อทราบข้อมลูที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน   
          (2) การติดต่อประสานงานภายใน  อบต. โนนกาเล็น    
ระหว่างส่วนต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Wireless  Lan   เพื่อเป็นการสื่อสารที่
ทันสมัยและรวดเร็วในการรับข้อมลูข่าวสาร งานของแต่ละส่วนราชการ 
           (3) สามารถศึกษาค้นคว้าหรือหาความรู้ด้านการเบิกจา่ยเงิน 
egp และการท างานด้านพัสดุได้ทางอินเตอร์เน็ต 
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
       ใช้การสังเกตการตรวจสอบการท างานเป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตามประเมินผล  นอกจากน้ีก็ใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงานช่วยใน
การติดตามประเมินผลอีกช้ันหนึ่งในการติดตามและประเมิน 
ผลนั้น 

ผลการประเมิน 
        กองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม  มีภารกิจตาม
โครงการและค าสั่งแบ่งงาน 2 งาน  คือ  1. งานบริหาร
การศึกษา  2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
         จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  1  งาน คือ 1. 
งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ( กิจกรรม
การจัดการแข่งขันกีฬา) จากการติดตามผลตามแบบรายงาน
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( แบบติดตาม ปอ. 3 ) 
พบว่า  
1. กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    มีการ
ควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ได้ด าเนินการ  ดังนี ้
1. ส่งบุคลากรที่ท าการเบิกจ่ายเงิน การเข้าระบบ egp และ
การท างานด้านพัสดุ เข้ารับการอบรม 
       
ข้อสรุป 
      บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน การท า
ระบบegp และการท างานด้านพัสดุ มากข้ึน 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

กองสวัสดิการสังคม 
การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     สภาพแวดล้อมภายใน  
     1.  ค าสั่งแบ่งงาน  ในค าสั่งแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม  มกีาร
ก าหนดผูร้ับผดิชอบงานแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน 
     2. มีการจัดระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในส่วนสวัสดิการสังคม  
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
     การเดินทาง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นหมูบ่้านท่ี
ห่างไกลกันมาก การเดินทางของผูร้ับผิดชอบการแจกเบี้ยยังชีพจึงไมส่ะดวก
เท่าที่ควร 
     2.การประเมินความเสีย่ง 
          กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม  เมื่อส ารวจวิเคราะห์และประเมินแล้ว  
ระบบการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับ   

(1) งบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมฯล่าช้า ท าให้การเบิกจ่าย
ล่าช้า 

(2) เกิดการการย้ายที่อยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ท าให้การเกิดการเบิก
ซ้ าซ้อนกัน 

   3. กิจกรรมการควบคุม 
          (๑) จัดชุดรักษาความปลอดภัยของ อบต.ไปพร้อมกับผู้ที่เดินทางไป
เบิกจ่ายเงินสดจากธนาคาร 
          (๒) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรับเงินโดยวิธี
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้มากขึ้น  
          (3) ต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและที่อยู่จากทะเบียนราษฎร์ของผู้ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. โนนกาเล็นเทียบกับรายชื่อในระบบฯอยา่ง เพื่อเป็น
การสอบทานความถูกต้องตรงกัน 
         
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-   น าแบบ  Internet  มาช่วยในการบริหารและปฏิบตัิราชการอบต.โนนกา
เล็น 
-   การประสานงานภายนอกและภายในของส่วนสวัสดิการฯเช่น 
การติดต่อผสานงานภายใน  อบต.โนนกาเล็น แต่งตั้งพนักงานข้าราชการ  รับ-
ส่ง หนังสือ-  การประสานงานภายในและภายนอกของส่วนสวัสดิการสังคม  
๕.      วิธีการติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและการ
รายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

ผลการประเมิน 
        - กองสวัสดิการสังคม  แบ่งงานออกเป็น 2 งาน 
คือ 
 ๑.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ๒. งานส่งเสรมิกลุม่
อาชีพและพัฒนาสตร ี
     จากการวิเคราะห์และประเมินผลจากองค์ประกอบ
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบความเสี่ยง
ในภารกิจงานสังคมสงเคราะห์  
1.กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ พบว่า “กิจกรรมการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์” 
พบจุดอ่อนใหม่คือ  
(1) ความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจาก
ธนาคารมายังส านักงานเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบ
จ่ายเงินประจ าหมู่บ้าน  
(2)ตรวจสอบการย้ายที่อยู่ของผู้รบัเบี้ยยังชีพ จาก
ทะเบียนราษฎร์ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยงัชีพของ อบต. โนน
กาเล็นเทียบกับรายชื่อในระบบฯอย่าง เพื่อเป็นการสอบ
ทานความถูกต้องตรงกัน 
(3) ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายเงินเบีย้ยังชีพไปก่อน 
 

 
ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปอ.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  
ในกิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้องด าเนินการจดัท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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สรุปผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์ส ารวจ  ส านักงานปลัด   พบว่า  มี  1  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ  

1. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ยังคงมีจุดอ่อน   คือยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง    

 

                 จากการวิเคราะห์ส ารวจ  กองคลัง   พบว่า  มี 1   กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
2. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ยังคงมีจุดอ่อน  คือ ไม่มีห้องเก็บพัสดุที่เป็นสัดส่วนท าให้เป็นความ

เสี่ยงเรื่องการเบิก-จ่ายและการควบคุมพัสดุประจ าปี  ไม่มีการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุ 
ณ วันสิ้นงวด และเครื่องคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

 

    จากการวิเคราะห์ส ารวจ  กองช่าง    พบว่า  มี  1  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
3. กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง    ยังคงมีจุดอ่อน    คือ   การประมาณราคา 
ก่อสร้างยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ซึ่งพบความเสี่ยงที่อัน

เนื่องมากจากภารกิจที่ได้รับมีมากขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และยังขาดทักษะ ความช านาญในการใช้
โปรแกรมประยุกต์    

                

    จากการวิเคราะห์ส ารวจ   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  พบว่า   มี   1   กิจกรรม
ที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  

4. กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถใน
การการเบิกจ่ายเงิน egp และการท างานด้านพัสดุ ซึ่งมีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป  

  

                
    ลงชื่อ.              
                                                          (นายวรพจน์   พรรณวิไล) 

      ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
                                                                        วันที่    24   ธันวาคม   2561
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                                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                     แบบติ                          ดตแบบ ปค.5 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในณ  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด วันที่  30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2561  
 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัด 
งำนนโยบำยและแผน         
กิจกรรม 
กำรจัดท ำประชำคมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำต ำบล 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรน ำเสนอโครงกำรที่ส ำคัญ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนำต ำบล  
ซึ่งจะเป็นกำรช่วยแก้ไขปัญหำ
ของชุมชนในกำรตอบสนอง
นโยบำยและควำมต้องกำรของ
ประชำชนได้มำกท่ีสุด 

ประชำชนกลุ่ม เป้ำ 
หมำยส่วนใหญ่ไม่เข้ำ
ร่วมประชุมเนื่องจำก
ไม่มีเวลำและยังไม่เห็น
ควำมส ำคัญของกำร
เข้ำมำมีส่วนร่วม 
 

ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรจัดท ำแผน 
พัฒนำต ำบลและ
ประโยชน์ที่
ประชำชนจะได้รับ
จำกกำรเข้ำร่วมท ำ
ประชำคมในในแต่
ละครั้ง 

สำมำรถแก้ไขปัญหำในได้
ร ะ ดั บ ห นึ่ ง  แ ต่ ยั ง ต้ อ ง
ประชำชนยังให้ควำมสนใจ
น้อย 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำรจัด
ประชำคมแผน เช่น ผู้น ำ 
ผู้แทนชุมชนและสมำชิก 
อบต.ยังขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจเรื่องแผนพัฒนำ 

1. เน้นให้มีกำร
ประชำสัมพันธ์ในรูปแบบที่
หลำกหลำยเพื่อให้เข้ำถึง
ประชำชนและเพ่ือเป็นกำร
กระตุ้นและสร้ำงแรงจูงใจ
ให้แก่ประชำชนเพิ่มมำก
ขึ้น  
2. ให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำร
จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล
และประโยชน์ที่ประชำชน
จะได้รับจำกกำรเข้ำร่วมท ำ
ประชำคมในในแต่ละครั้ง 

ส ำนักปลัด 
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☆ = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด                 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งำนป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย 
กิจกรรม 
2. กำรด ำเนินกำรช่วยเหลือผู้
ป ร ะ ส บ ส ำ ธ ำ ร ณ ภั ย /  ภั ย
ธรรมชำติ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพ่ือควบคุมดูแล ตรวจสอบ 
ระบบป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยให้มีมำตรฐำน ลดกำร
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชำชน 

ในฤดูฝนจะมีพำยุฝน  
ลมแรง  ท ำให้
บ้ำนเรือนประชำชน
เสียหำย  และพืช
พันทำงกำรเกษตร 
ได้รับควำมเสียกำย  
ในช่วงฤดูแล้ง 
ประชำชนได้รับควำม
เดือดร้อนจำกกำรขำด
แคลนน้ ำอุปโภค-
บริโภค   

กำรส่งเจ้ำหน้ำที่ไป
เข้ำรับรำชกำรอบรม
สัมมนำ  เรื่องกำร
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย 

สำมำรถแก้ไขปัญหำในได้
ระดับหนึ่ง แต่เจ้ำหน้ำที่ยังไม่
เพียงพอหำกเกิดเหตสำธำรณ
ภัยใหญ่ 

กำรเกิดควำมเสียหำยทั้งใน
ฤดูฝนและฤดูแล้ง  ท ำให้
สิ้นเปลืองงบประมำณ  และ
ให้ควำมช่วยเหลือไม่
ทันท่วงที 

จัดฝึกอบรมอำสำ 
สมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน (อปพร.) ให้ได้ร้อย
ละ 2 ของจ ำนวนประชำกร 

ส ำนักปลัด 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
กิจกรรม 
1. กำรทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้แผนเกี่ยวกับกำรจัดหำ
พัสดุและกำรดูแลทรัพย์สินของ
หน่วยงำนให้เป็นไปด้วยควำม
เหมำะสมและมีกำรใช้งำนอย่ำง
มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์
สูงสุด 

มีทรัพย์สินที่เสื่อม
คุณภำพ หรือเสียหำย
ช ำรุดไม่มีกำรจ ำหน่วย
พัสดุท ำให้พัสดุ
คงเหลือไม่ตรงกัน
ควำมเป็นจริง 

จัดท ำทะเบียนกำร
รับ-จ่ำย วัสดุ 
ครุภัณฑ์ อย่ำง
ละเอียดและเป็น
ปัจจุบัน 

จัดท ำทะเบียนกำรรับ-จ่ำย 
วัสดุ ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน 

กำรจัดหำพัสดุและกำรดูแล
ทรัพย์สินของหน่วยงำน
เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม
ในบำงรำยกำรและมีกำรใช้
งำนยังไม่เกิดประสิทธิภำพ
เกดิประโยชน์สูงสุด 

ท ำแผนกำรจัดหำพัสดุและ
กำรดู แลทรั พย์ สิ นของ
หน่วยงำนให้เหมำะสมกับ
ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น โ ดย ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพเกิดประโยชน์
สูงสุด 

กองคลัง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองช่ำง 
กิจกรรม 
1.กำรประมำณรำคำก่อสร้ำง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กำรส ำรวจออกแบบและ
ประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แม่นย ำ และเกิดประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำ อบต.และประชำชน 

กำรประมำณรำคำ
ถูกต้องตำมระเบียบ
แต่ ไม่สอดคล้องกับ
สภำวะเศรษฐกิจ ใน
ระหว่ำงจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ผู้
ปฏิบัติ ให้ศึกษำ
ระเบียบใหม่ๆ กำร
สั่งกำรจำกหน่วย 
งำนต่ำงๆ โดยใช้
สำรสนเทศ  (IT) 
เพ่ือให้กำรค ำนวณ
รำคำค่ำก่อสร้ำง
ขณะจัดท ำข้อ 
บัญญัติสอด คล้อง
กับควำมเป็นจริงใน
อนำคตมำกที่สุด 

กำรประมำณรำคำสำมำรถ
ประมำณรำคำได้เป็นปัจจุบัน 

กำรผันผวนของรำคำสินค้ำ
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงใน
ตลำด ที่สูงขึ้น 

ให้ เจ้ำหน้ำที่ เข้ ำรับกำร
อบรมกำรใช้สำรสนเทศ
เกี่ยวกับกำรออกแบบและ
กำรปะมำณรำคำสินค้ำ 

กองช่ำง 
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ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรม 
 1.กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนจัด
กำรศึกษำและพัฒนำศูนย์เด็ก
เล็กขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโนนกำเล็น  เป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

     ผู้บริหำรและ
บุคลำกรขำดควำม
ช ำนำญในกำรท ำกำร
เบิกจ่ำยเงิน egp และ
กำรท ำงำนด้ำนพัสดุ  
 

ส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรมเพ่ือให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กำรเบิกจ่ำยเงิน 
egp และกำรท ำงำน
ด้ำนพัสดุ 

บุคลำกรมีควำมรู้ในกำรท ำ
กำรเบิกจ่ำยเงิน egp และ
กำรท ำงำนด้ำนพัสดุมำกขึ้น 

เนื่องจำกปัจจุบันศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กต้องรับผิดชอบงำน
ในหน้ำที่เบิกจ่ำยเงิน egp 
และกำรท ำงำนด้ำนพัสดุทุก
อย่ำง กำรท ำงำนยังล่ำช้ำ 
เพรำะยังไม่มีควำมช ำนำญ
มำกเท่ำท่ีควร  
 

ส่ งบุ คลำกร เข้ ำ รั บกำร
อบรมเพ่ือให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรเบิกจ่ำยเงิน egp 
และกำรท ำงำนด้ำนพัสดุ 
และให้เจ้ำหน้ำที่ที่มีควำม
ช ำนำญให้ค ำแนะน ำ 

กอง
กำรศึกษำ 

ศำสนำ และ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

 

ภำรกิจตำมกฎหมำยที่จัดตั้ง
หน่วยงำนของรัฐหรือภำรกิจ
ตำมแผนกำรด ำเนินกำรหรือ

ภำรกิจอ่ืนๆ ที่ส ำคัญของ
หน่วยงำนของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสีย่ง 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

การประเมินผลการควบคุมภายใน ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม 
กิจกรรม การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 

     การย้ายที่อยู่ของ
ผู้สูงอายุท าให้การเบิก
จ่ายเงินซ้ าซ้อนกัน 
 

ประสานงานกับ
ทะเบียนราษฎร์อ าเภอ
ส าโรง  ผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกสภา อบต.ทุก
เดือน  ในการ
ตรวจสอบการมีชีวิต
และการย้ายที่อยู่ของผู้
ได้รับเบี้ยยังชีพ ก่อน
การเบิกจ่ายเงิน 

ประสานงานกับทะเบียนราษฎร์
อ าเภอส าโรง ท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ไม่มีงานทะเบียนราษฎร์ในอบต. 
จึงไม่ทราบการย้ายที่อยู่ของผู้
ได้รับเบี้ยยยังชีพก็ยังล่าช้า 

 

ประสานงานกับทะเบียน
ราษฎร์อ าเภอส าโรง  
ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา 
อบต.ทุกเดือน  ในการ
ตรวจสอบการมีชีวิตและการ
ย้ายที่อยู่ของผู้ไดร้ับเบีย้ยังชีพ 
ก่อนการเบิกจ่ายเงิน 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

 
              
             ลงชื่อ.............................................................................  

                                                  (นายวรพจน์   พรรณวิไล) 
                 ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

                        วันที่    24   ธันวาคม   2561 
 


