
รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

                                                                                     ชื่อหน่วยงาน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                                                           แบบติดต าม  ปย. 3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที ่ 30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560  
 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่ (2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน      

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

ส านักปลัด 

งานนโยบายและแผน         
กิจกรรม 
การจัดท าประชาคมการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า ร น า เ ส น อ
โครงการที่ส าคัญบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาต าบล  
ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ไข
ปัญหาของชุมชนในการ
ตอบสนองนโยบายและ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนได้มากที่สุด 

ความเสี่ยง 
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจาก
ไ ม่ มี เ ว ล า แ ล ะ ยั ง ไ ม่ เ ห็ น
ความส าคัญของการเข้ามามี
ส่วนร่วม 
2. ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องการจัด
ประชาคมแผน เช่น ผู้น า ผู้แทน
ชุมชนและสมาชิก อบต.ยังขาด
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ รื่ อ ง
แผนพัฒนา 
สาเหตุ 
ความต้องการของประชาชนที่มี
มาก และระเบียบกฎหมาย
ก าหนดให้ใช้แผนพัฒนาเป็น
กรอบในการจัดท างบ 
ประมาณรายจ่ายของ อปท. 

กุมภาพันธ์  2560 1. บรรจุโครงการส าคัญเร่งด่วนไว้ใน
แผนพัฒนา 
2.จัดท าโครงการประชาคมการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลริมกกให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาฯและก าชับให้สมาชิก 
อบต.และผู้น าชุมชนในการช้ีน า ช้ีแจง
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ด าเนินการ
จัดท าประชุมประชาคมอย่างจริงจัง
เกี่ ย วกับการคัด เลือกโครงการที่
หมู่บ้านต้องการมากที่สุดในการบรรจุ
เข้าแผนพัฒนาฯ 
2. ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาต าบลและประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วมท า
ประชาคมในในแต่ละครั้ง 

30  มิถุนายน   2560 

 
นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 
 
 

หัวหน้าส านักงานปลดั 
 

 

โดย อบต.โนนกาเล็น ไดด้ าเนินการปรับปรุง ดังนี้                                                                                        
1. เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรปูแบบท่ี
หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเพื่อเป็น
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น  
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาต าบล
และประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากการเข้าร่วม
ท าประชาคมในในแต่ละครั้ง 

☆ = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด                                                                       (ลงช่ือ)................................................ผูร้ายงาน 
  = ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                (นางละออ   มายาดี) 
 X = ยังไม่ด าเนินการ                                                                                  หัวหน้าส านักปลัด 
 O = อยู่ระหว่างด าเนินการ                                วันท่ี   23  กันยายน   2560  



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

                                                                                                                         

                                                                                     ชื่อหน่วยงาน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                                                           แบบติดตาม  ปย. 3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที ่ 30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560  
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่ (2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
กิจกรรม 
2. การด าเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย /  
ภัยธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
เพื่อควบคุมดูแล ตรวจสอบ 
ระบบป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้มีมาตรฐาน ลด
ก า ร สู ญ เ สี ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ความเสี่ยง 
   การเกิดความเสียหายทั้งในฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง  ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณ  และ
ให้ความช่วยเหลือไม่ทันท่วงที 
สาเหตุ 
   ในฤดูฝนจะมีพายุฝน  ลมแรง  ท าให้
บ้านเรือนประชาชนเสียหาย  และพืช
พันทางการเกษตร ได้รับความเสียกาย  
ในช่วงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภค-
บริโภค   

  

กันยายน 59 

 
1. การส่งเจ้าหน้าที่ไป
เข้ารับราชการอบรม
สัมมนา  เ รื่ อ งการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
2.  จัดฝึกอบรมอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ให้
ได้ร้อยละ 2 ของ
จ านวนประชากร 

 

30  ก.ย. 60 
หัวหน้าส านักงาน

ปลัด  
 
 

 โดยอบต.โนนกาเล็นได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี ้
1. การส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับราชการอบรมสัมมนา  เรื่องการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.  จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)  
      แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย / ภัยธรรมชาติ    ยังไม่ทันท่วงที  มีความล้าช้า  ต้อง
มีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 

☆ = ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด                         
                                                                                                                                                              (ลงช่ือ)................................................ผู้รายงาน 

  = ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                   ( นางละออ   มายาดี ) 
 X = ยังไม่ด าเนินการ                                                                                    หัวหน้าส านักงานปลัด 
 O = อยู่ระหว่างด าเนินการ                                   วันท่ี   23    กันยายน   2560  

 
   
    ชื่อหน่วยงาน กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                                                           แบบติดตาม  ปย. 3 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที ่ 30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่ (2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

กองคลัง 
งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
กิจกรรม 
1. การทะเบียนทรัพยส์ินและ
พัสด ุ
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้แผนเกี่ยวกับการจัดหา
พัสดุและการดูแลทรัพย์สินของ
หน่วยงานให้เป็นไปด้วยความ
เหมาะสมและมีการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพเกดิประโยชน์
สูงสุด 

จุดอ่อน 
- การจัดท าทะเบียนการรับ-จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ยัง
ไม่เป็นปัจจุบัน 

- มีทรัพย์สินท่ีเสื่อมคุณภาพ หรือเสียหายช ารุดไม่
มีการจ าหน่วยพัสดุท าให้พัสดุคงเหลือไม่ตรงกัน
ความเป็นจริง 

 

 

ตุลาคม 59 

   
1. จัดการประชุมช้ีแจงการมอบ 
หมายการปฏิบัติ งานในหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนให้
ชัดเจน และผู้อ านวยการกองคลัง
ควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามระเบียบทางราชการ 
  
 

 

30  ก.ย. 60 
นักวิชาการพัสด ุ
 

โดยอบต.โนนกาเล็นได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี ้
1.เจ้าหน้าที่พัสดุกลางสอบถามแต่ละหน่วยงาน
ในการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ตามแผนการจัดหาพัสดุ 
2.  เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
 

 
* สถานะการด าเนินการ              ลงช่ือ.............................................................ผูร้ายงาน   
☆   =   ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด                                    (นางสาวเพชรรตัน์   ปิ่นอนันต์สกุล)  
    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลังด าเนินการ           วันท่ี  23  กันยายน  2560 

                                                                                      

 

 

                                                                                     ชื่อหน่วยงาน กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                                                              แบบติดตาม  ปย. 3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที ่ 30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่ (2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

กองช่าง 
กิจกรรม 
1.การประมาณราคาก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การส ารวจออกแบบและ
ประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้ า ง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
แม่นย า และเกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา อบต.และประชาชน 

 
จุดอ่อน 
การประมาณราคาถูกต้องตาม
ระเบียบแต่ ไม่สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง 
สาเหตุ 
การผันผวนของราคาสินค้า
เกี่ยวกับการก่อสร้างในตลาด ที่
สูงขึ้น 

 
ตุลาคม 59 

 
1.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษา
ระเบียบใหม่ๆ  การสั่ งการจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ  
(IT) เพื่อให้การค านวณราคาค่า
ก่อสร้างขณะจัดท าเทศบัญญัติสอด 
คล้องกับความเป็นจริงในอนาคต
มากที่สุด 
2.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการ
ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบ 
3. บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีเพิ่ม 

 
30 ก.ย. 60 

 
กองช่าง       

โดยอบต.โนนกาเล็นได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี ้
1.  ผู้อ านวยการกองช่างได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี และควบคุมการปฏิบตัิงาน ตลอดจนให้ศึกษา
ระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการทีเ่กีย่วข้องเพื่อให้การ
ประมาณการค่าก่อสร้างมีความผดิพลาดน้อย  ผู้รับจ้าง
สามารถด าเนินการได้ แต่ก็มสีภาวะเศรษฐกิจเข้ามา
เกี่ยวข้องซึ่งอยู่เหนือการควบคุม  
2. ติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่ ผู้ผ่านการอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พบว่า ท างานได้รดักุมถูกต้องมากขึ้น 

* สถานะการด าเนินการ                           ลงช่ือ.............................................................ผู้รายงาน   
☆   =   ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด                                                        ( นายนภสินธุ์  ค าสี)  
    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   =    ยังไม่ด าเนินการ                                                            วันท่ี  23  กันยายน   2560 
 0     =    อยู่ระหว่างด าเนินการ                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
   
   ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                                       แบบติดตาม  ปย. 3 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแ 
ผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที ่ 30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่ (2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรม 
 1 .กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดการศึกษา
และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จุดอ่อน 
     ผู้บริหารและบุคลากรขาด
ความช านาญในการท าการเบิก
จ่ายเงิน e-laas และการท างาน
ด้านพัสดุ  
สาเหตุ 
เนื่องจากปัจจุบันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้องรับผิดชอบงานใน
หน้าที่เบิกจ่ายเงิน e-laas และ
การท างานด้านพัสดุ  
 

  

  ตุลาคม 2560 

 
1. ส่ งบุ คล ากร เข้ า รั บการ
อบรมเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจการเบิกจ่ายเงิน e-laas 
และการท างานด้านพัสดุ  
 

 

30  กันยายน  2560 
  

นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 

โดย อบต.โนนกาเล็นได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้ 
1. ส่งบุคลากรไปอบรม เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการท างาน
ด้านพัสดุ 
 

* สถานะการด าเนินการ             

           ลงช่ือ.............................................................ผูร้ายงาน   
☆   =   ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด                                            ( นางสาวสุกัญญา  บุญชาลี )  
    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   =    ยังไม่ด าเนินการ                                             วันท่ี   23   กันยายน   2560 
 0     =    อยู่ระหว่างด าเนินการ  

 
            ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                               แบบติดตาม                          ปย. 3 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที ่ 30 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2560 

 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ของ 
การควบคุม  (1) 

จุดอ่อนของการ 
ควบคุมหรือความเสี่ยง 

ที่ยังมีอยู ่ (2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 

(6) 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

กองสวัสดิการสังคม 
กิจกรรม การเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค ์
เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ความเสี่ยง 
1.งบประมาณในการเบิกจา่ย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ีได้รับจาก
กรมฯ ลา่ช้า 
2. การย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุท า
ให้การเบิกจ่ายเงินซ้ าซ้อนกัน  
สาเหตุ 
ไม่มี งานทะเบียนราษฎร์ ใน
อบต. จึงไม่ทราบการย้ายที่อยู่
ของผู้ได้รับเบี้ยยยังชีพ 
 
 

  ตุลาคม  2560 1. ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพไปก่อน 
2.ประสานงานกับทะเบียนราษฎร์
อ าเภอส าโรง  ผู้ใหญ่บ้านและ
สมาชิกสภา อบต.ทุกเดือน  ในการ
ตรวจสอบการมีชีวิตและการย้ายที่
อยู่ของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ ก่อนการ
เบิกจ่ายเงิน  
 

30  กันยายน  2560 
ผู้อ านวยการกองสวสัดิการ

สังคม 

โดย อบต.โนนกาเล็น ได้ด าเนินการ
ปรับปรุง ดังนี ้
   ประสานงานกับทะเบยีนราษฎร์
อ าเภอส าโรง  ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก
สภา อบต.ทุกเดือน  ในการตรวจสอบ
การมีชีวิตและการย้ายที่อยู่ของผู้ได้รับ
เบี้ยยังชีพ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน  
 
 

 
 

    ลงช่ือ.............................................................ผู้รายงาน   
☆   =   ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด                                             ( นายนิธิโรจน์   พละสิงห์ )  
    =   ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด                                              ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
   =    ยังไม่ด าเนินการ                                               วันท่ี   23   กันยายน   2560 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

                                                                ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                 แบบ ปย.2 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

                  ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560  
องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

  
1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
         1.1  กิจกรรมการจัดท าประชาคม  
สภาพแวดล้อมภายใน 
       ตามค าสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 
ส านักปลัด แบ่งออกเป็นภารกิจงานประจ า  4  งาน   คือ 1. งานบ
ริกหารงานทั่วไป  2. งานนโยบายและแผน  3. งานกฎหมายและ
คดี  4.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อส ารวจและ
ประเมินแล้ว มีระบบควบคุมภายในที่ค่อนข้างเพียงพอ แต่ยังมี
จุดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคือ การพิจารณาโครงการโดยกรรมการที่
เกี่ยวข้อง แต่จ านวนโครงการยังคงมีจ านวนมากที่เกินศักยภาพใน
การปฏิบัติ   
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
         1.  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นมเีขตพื้นท่ีรับ 
ผิดชอบท้ังหมด 12 หมู่บ้าน  มีพื้นที่ความรับผดิชอบมาก และ
ความต้องการของประชาชนก็มีมากเช่นกัน แต่งบประมาณในการ
บริหารงานมจี านวนจ ากัด  จึงท าให้การจัดท าแผนพัฒนา  ไมส่อด
รับกับศักยภาพของงบประมาณ เพราะระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2548 
ก าหนดให้น าแผนพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
        ดังนั้น จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจ านวนมาก 
เพื่อรองรับการน าโครงการไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนาแล้ว 
โครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถท่ีจะน ามาด าเนินการได้ 
        

 
ผลการประเมิน    
          ส านักปลัด   แบ่ ง โครงสร้ างและการปฏิบัติ งาน  
ออกเป็นภารกิจงานประจ า  4 งาน   คือ 1. งานบริหารงาน
ทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3. งานกฎหมายและคดี  4.งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  2  งาน คือ 1. งานนโยบาย
และแผน ( กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น)  2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย)  
 
1. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
โนนกาเล็น มกีารควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
กาเล็น ได้ด าเนินการ  ดังนี ้
        1.จัดประชุมระหว่างผู้บรหิาร พนักงาน อบต. ผู้น าชุมชน
และประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคญัในการประชุมประชาคมจัดท าแผน 
        2.มีการปะชาสัมพันธ์นัดหมายวัน เวลา สถานท่ีที่แน่นอน 
ในการออกประชาคมให้ประชาชนทราบล่วงหน้า หรือมีการจดั
ประชุมประชาคมนอกเวลาราชการ      
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง   ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมี
การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
 
 
 
 
 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

                                                        ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็                        แบบ ปย.2 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

                  ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

         1.2 กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
สภาพแวดล้อมภายภายใน 
              ขาดเจ้าหน้าท่ี  ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนโดยตรง  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร. ) ในหมู่บ้านยังไมเ่พียงพอต่อพื้นที่รับผิดชอบ  การสั่งใช้
ก าลังยังไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร  เนื่องจาก ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารยังไมส่ะดวก ล่าช้า จึงท าให้มีก าลังในการปฏิบตัิงานไม่
เพียงพอและท าให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั  
              ขาดวัสดุ – อุปกรณ์ทีม่ีประสิทธิภาพ   ในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
เนื่องจากจ ากัดด้วยงบประมาณทีจ่ะสามารถน ามาด าเนินงานได้ 
สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
              ในช่วงฤดูฝนจะมีพายฝุน ลมแรง  ท าให้บ้านเรือนราษฎร
เสียหาย  ผลิตผลทางการเกษตรไดร้ับความเสียหาย  พื้นผิวถนน
ได้รับความเสียหายเป็นอันตรายตอ่ประชาชนท่ีสัญจรไปมาเป็นอย่าง
มาก  และเมื่อถึงฤดูแล้ง  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาการขาด
แคลนน้ าในการอุปโภค – บริโภค พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความ
เสียหายจากภยัแล้งเป็นปญัหาใหญ่ในช่วงปีท่ีผ่านมาและยังไม่
สามารถหาทางป้องกันได้  ท าไดเ้พียงแค่หาทางแก้ไขเฉพาะหนา้ไป
ก่อนเท่านั้น 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
        2.1   กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น   
1. ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทน
หมู่บ้านประชาชนยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนายังขาดความชัดเจนใน
กลุ่มของเป้าหมาย  สถานท่ีและงบประมาณ 
3. แผนพัฒนายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง 

1.2.  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย   
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 

1. มีการจัดตั้งสายด่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

2. มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อใหเ้พียงพอต่อการ
ด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

3. ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

4. มีการจัดฝึกอบรม ทบทวนให้ความรู้แก่ อป.พร. 
     ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  ใน
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็น   และกิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย  ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องด าเนินการ
จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 

 

                                                                         
 
 

                                               ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็                        แบบ ปย.2 
             สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

                  ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560 
องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     2.2  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย    
           1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที 
           2. ขาดเจ้าหน้าที่  ที่รับผิดชอบในงานป้องกันภัยฝ่ายพล
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เรือนโดยตรง 
           3.  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
           4.  ปัญหาในการสั่งใช้ก าลัง อปพร.ในเขตพื้นท่ี   
3.  กิจกรรมการควบคุม 
         3.1 กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น   
          1. วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ประชาชนยังไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมว่าเป็นเพราะเหตุใด เมื่อทราบสาเหตุแล้ว
น ามาปรับปรุง แก้ไข  
           2.  จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน อบต. ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
           3.  ประสานความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
โนนกาเล็นในการด าเนินการจัดประชุมประชาคมต าบลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาร่วมกัน          
            4. จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา 
            5. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน
การเข้ามาช่วยคิด  ช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
            6.  จัดท าโครงการ หมู่บ้านน าร่องในการเป็นต้นแบบใน
การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบ ฯ
ก าหนด 
          3.2  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัย 
          (1)  เร่งรัดการฝึกอบรมทบทวน  เพื่อเพิ่มสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นก าลังหลักในหมู่บ้าน/ต าบล
ในการปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชนได้ทันที  เมื่อมีสาธารณภัย
เกิดขึ้นในพื้นที ่
          (2)  พัฒนาเจ้าหน้าที่โดยไปฝึกอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง  
และฝึกวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ความ
ช านาญ 

                                        ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                        แบบ ปย.2 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

                  ณ  วันที่ 30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน 

ผลการ
ประเมิ
น / 

ข้อสรุป 
         (3) จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน 
         (5) ตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งท่ีเรียกใช้งาน 
4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
       4.1  กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   
       - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  ส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  
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ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกรูปแบบ  เผยแพร่ ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย  แผ่นพับ  จัดประชุมในหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวและการจัดโครงการ
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร 
     4.2 กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
          -  ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet  วิทยุ  โทรทัศน์  และทางสื่อสิ่งพิมพ์  มาช่วยในการติดตามข้อมูล
ข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วง  และเพื่อเตรียมการป้องกันภัย  และส ารวจข้อมูล
ข่าวสารจากระบบ  Internet  เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการ
ที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจล่าช้าไม่ทันการ   
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
                ใช้แบบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและการรายงานต่าง  ๆ  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า  1. กิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  และ 2  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่   จึงต้องจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
 

 
  สรุปผลการประเมิน 

จากการวิเคราะห์ส ารวจ  ส านักงานปลัด   พบว่า  มี  2  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
1. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ยังคงมีจุดอ่อน   คือ   ยังไม่ 

สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง    
                 2.  กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย     ยังคงมีจุดอ่อน    คือ     ยังไม่สามารถ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที   
ซึ่งการติดตามตามแบบตดิตาม ปย.3 มีกิจกรรมการควบคมุที่มีความเสี่ยงท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม 

ภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป   
       

 
           (ลงช่ือ)                          ผู้รายงาน 

                   (  นางละออ   มายาดี  ) 
                  หัวหน้าส านักงานปลัด 

                 วันท่ี  23   กันยายน   2560 
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                        ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็                          แบบ  ปย.2 

                 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 
             ณ  วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                                                                                     
             1.1  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
สภาพแวดล้อมภายใน    
             1. การจัดหาพัสดุไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดเนื่องจาก
ปัญหาด้านงบประมาณ 
             2. แต่ละหน่วยงานไม่ได้ติดตามการจัดซื้อ – จัดจ้างตาม
ปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง  ในกรณีมีการ 
             3.  เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ( เครื่องคอมพิวเตอร์ , 
เครื่องปริ๊นเตอร์ ) มีปัญหาขัดข้องเป็นประจ า  และไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการแก้ไขปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
              1.  มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ฯ กฎหมาย และ
ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับงานพัสดุบ่อยครั้ ง   จึ งส่ งผลให้การ
ปฏิบัติงานในบางกรณีมีข้อผิดพลาดได้ 
2.  การประเมินความเสี่ยง   
       2.1  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
             1.  ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินมี
ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานท่ีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
             2.  การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ  
เนื่องจากความคลาดเคลื่อนของงบประมาณรายได้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
       3.1  กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
                 1.ก าชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบ
งบประมาณเป็นประจ า  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้
ตรงกับความต้องการเวลาและความเหมาะสม 
                 2. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้ง
บัญชีมาตรฐานท่ีทางกรมการปกครองก าหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
                3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื้อ-จัด
จ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตรงตามก าหนดเวลา 
 

ผลการประเมิน  
         กองคลัง   มีภารกิจตามโครงสร้าง และค าสั่งแบ่งงาน  3  
งาน  คือ 1.งานการเงินและบัญชี  3.งานพัฒนาและการจัดเก็บ
รายได้  และ3.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
        จากการวิ เคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544  พบความเสี่ยงในภารกิจ  1  งาน คือ 1.งานทะเบียน
ทรัพย์และพัสดุกิจกรรมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ) จากการ
ติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( 
แบบติดตาม ปย. 3 ) พบว่า  
1. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม  โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ได้ด าเนินการ  ดังนี ้
1.ก าชับให้แต่ละหน่วยงานติดตามและตรวจสอบงบประมาณเป็น
ประจ า  เพื่อแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุให้ตรงกับความ
ต้องการเวลาและความเหมาะสม 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งบัญชี
มาตรฐานที่ทางกรมการปกครองก าหนด  ให้เป็นปัจจุบัน 
3.  ประสานหน่วยงานภายใน  เพื่อให้การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และตรงตามก าหนดเวลา 
 
 
 

  



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
              4.1   กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ 
             1) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ด ี
             2) ตรวจสอบแผนจัดหาพัสดุและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทราบ  
             3) น าระบบ Internet มาช่วยในการบรหิารและการปฏิบัติ
ราชการ มรีะบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ อาทิ
เช่น เมื่อมีการประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา ก็สามารถจะตรวจเช็ค
ข้อมูลได้ อีกทั้งส่วนการคลังได้น าข้อมูลดังกล่าวลงเว็ปไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
เพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้วย 
            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  ปย.3  ไม่พบจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยง  ในกิจกรรมการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

 
สรุปผลการประเมิน 

            จากการวิเคราะห์ส ารวจ  กองคลัง   พบว่า  มี 1   กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
1. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุม 

ซึ่งการติดตามตามแบบตดิตาม ปย.3 มีกิจกรรมการควบคมุที่มีความเสี่ยงท่ีต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อยต่อไป  

 
 

                                               (ลงช่ือ).............................................ผู้รายงาน                            
                        ( นางสาวเพชรรตัน์   ปิ่นอนันต์สกุล) 
                                                                                             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

                               วันท่ี 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 

                                          
                                             หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น                                 แบบ  ปย. 2 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  - ระดับส่วนงานย่อย 
ณ  วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

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
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าดว้ยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  พบความเสี่ยง
ในภารกิจ  2  งาน คือ 1. งานก่อสร้าง( กิจกรรมการ
ประมาณราคาก่อสร้าง )  2. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร (กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง) จากการติดตาม
ผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( 
แบบติดตาม ปย. 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  มีการควบคุมที่
เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  ได้
ด าเนินการ  ดังนี ้
1.ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศใน
การออกแบบก่อสร้าง 
        แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง    
ยังล่าช้า และมีข้อผิดพลาดในบางส่วน  ยังมีความเสี่ยงท่ี
ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 

 
 
 

แบบ  ปย. 2 
       หน่วยงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 
ณ  วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร   
        การใช้งานระบบสารสนเทศ  การปฏิบัติราชการของส่วนโยธามีระบบ  
Internet  และระบบเครือข่าย Network  (LAN)  สามารถสืบค้นข้อมูลและ
การใช้ข้อมูลร่วมกันได ้ ทั้งหน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏบิัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรกต็ามยังมีข้อจ ากดัในการใช้งานของระบบแต่
ละบุคคลเนื่องจากมีข้อจ ากดัด้านความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้
งานระบบ Wireless Lan ภายในองค์กร 
5. การติดตามประเมินผล 
          ใช้การสังเกตการตรวจสอบการท างาน เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตามประเมินผล  นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงานช่วยในการ
ติดตามประเมินผลอีกช้ันหนึ่งในบางกรณีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง และจาก
การติดตามประเมินผลในแบบติดตาม ปย.3 พบว่า   กิจกรรมการประมาณ
ราคาก่อสร้าง   มีการควบคมุที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่   จึงต้องจัดท าแผนการปรบัปรุงการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 

ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือความ
เสี่ยง  ในกิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง 
และ กิจกรรมการออกแบบการก่อสร้าง   ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม   ต้องด าเนินการจัดท า
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
 

 
สรุปการประเมินผล 

จากการวิเคราะห์ส ารวจ  กองช่าง    พบว่า  มี  1  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  
1. กิจกรรมการประมาณการราคาก่อสร้าง  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ การประมาณราคาก่อสร้างยังไม่สอดคล้อง 

กับสภาวะเศรษฐกิจ ในระหว่างการด าเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง    
            ซึ่งพบความเสี่ยงท่ีอันเนือ่งมากจากภารกิจท่ีไดร้ับมีมากขึน้ เจ้าหน้าท่ีไมเ่พียงพอ และยังขาดทักษะ ความ

ช านาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์    
  
 

      (ลงช่ือ)                                             ผู้รายงาน                                                                  
                                                             (นายนภสินธุ์   ค าสี) 

                                                            ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                                             วันท่ี   23  เดือน กันยายน   พ.ศ.  2560 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

                                         ชื่อหน่วยงาน  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น         แบบ  ปย.2 
                       สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 

                            ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
            1.1 กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     สภาพแวดล้อมภายใน 

             ตามค าสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  มี
ภารกิจงานทั้งสิ้น  3  งาน  เมื่อส ารวจและประเมินระบบควบคุม
ภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว  พบว่าระบบควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ  แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง  กล่าวคือยังมี
ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการท างานด้านพัสดุ  
 
       สภาพแวดล้อมภายนอก 
การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หรือมีหนังสือสั่งการ ให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการท าระบบ e-laas และท าการเบิกจ่ายเงินเอง 
 
2.  การประเมินความเสี่ยง 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยง
จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจ
งานประจ าแล้ว  ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  ดังต่อไปนี้ บุคลากรขาด
ความรู้ความช านาญในการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการท างานด้าน
พัสดุ  
3. กิจกรรมการควบคุม 
          1. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ า       
4.  สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
         น าระบบ Internet  มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ  เพื่อช่วยในการติดตามขอ้มูลข่าวสาร ระเบียบ  โดยไมต่้อง
รอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ  มาศึกษาและจดัวาง
ควบคุมภายในในการด าเนินงานตา่ง ๆ ดังนี้ 
          (1)  การส ารวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ในระบบ  Internet  เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมยัและเป็นปัจจุบัน          
(2) การติดต่อประสานงานภายใน  อบต. โนนกาเล็น    ระหว่างส่วน
ต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Wireless  Lan   เพื่อเป็นการสื่อสารที่ทันสมัย
และรวดเร็วในการรับข้อมลูข่าวสาร งานของแต่ละส่วนราชการ 
           (3) สามารถศึกษาค้นคว้าหรือหาความรู้ด้านการเบิกจา่ยเงิน 
e-laas และการท างานด้านพสัดไุด้ทางอินเตอร์เนต็ 
           
5.  วิธีการติดตามประเมินผล 
        ใช้การสังเกตการตรวจสอบการท างาน เป็นเครื่องมือหลักใน
การติดตามประเมินผล  นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบทานการปฏิบัติงาน
ช่วยในการติดตามประเมินผลอีกช้ันหนึ่งในการติดตามและประเมิน 
ผลนั้น 

ผลการประเมิน 
        กองการศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   มีภารกิจตาม
โครงการและค าสั่งแบ่งงาน 2 งาน  คือ  1. งานบริหารการศึกษา  
2. งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
         จากการวิ เคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
พบความเสี่ยงในภารกิจ  1  งาน คือ 1. งานส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  ( กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา) จากการ
ติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง ( แบบ
ติดตาม ปย. 3 ) พบว่า  
1. กิจกรรมด้านการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
1. ส่งบุคลากรที่ท าการเบิกจ่ายเงิน การเข้าระบบ e-laas และการ
ท างานด้านพัสดุ เข้ารับการอบรม 
       
ข้อสรุป 
      บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน การท าระบบ
e-laas และการท างานด้านพัสดุ มากข้ึน 
 

 
 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

     สรุปผลการประเมิน 
              จากการวิเคราะห์ส ารวจ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า  มี  1  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  

1. กิจกรรมด้านการจัดการศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถ 

ในการการเบิกจ่ายเงิน e-laas และการท างานด้านพัสดุ ซึ่งมีกิจกรรมการควบคุมที่มคีวามเสี่ยงท่ีตอ้งจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป   

 

       
      (ลงช่ือ)      ผู้รายงาน  
                     ( นางสาวสุกัญญา   บุญชาลี) 
                 ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

                                                  วันท่ี  23   กันยายน  2560 
 

                                      
   ชื่อหน่วยงาน  กองสวัสดิการสังคม    องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็              แบบ  ปย.2 

                 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย 
                 ณ  วันที่  30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

กองสวัสดิการสังคม 
การเบิกจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     สภาพแวดล้อมภายใน  
     1.  ค าสั่งแบ่งงาน  ในค าสั่งแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม  มี
การก าหนดผู้รับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรมอยา่งชัดเจน 
     2. มีการจัดระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในส่วนสวัสดิการสังคม  
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
     การเดินทาง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น
หมู่บ้านที่ห่างไกลกันมาก การเดินทางของผู้รับผิดชอบการแจกเบี้ยยงั
ชีพจึงไม่สะดวกเท่าท่ีควร 
     2.การประเมินความเสีย่ง 
          กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม  เมื่อส ารวจวิเคราะห์และ
ประเมินแล้ว  ระบบการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยง
เกี่ยวกับ   

(1) งบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมฯล่าช้า ท าให้การ
เบิกจ่ายล่าช้า 

(2) เกิดการการย้ายที่อยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ท าให้การเกิดการ
เบิกซ้ าซ้อนกัน 

   3. กิจกรรมการควบคุม 
          (๑) จัดชุดรักษาความปลอดภัยของ อบต.ไปพร้อมกับผู้ที่
เดินทางไปเบิกจ่ายเงินสดจากธนาคาร 
          (๒) ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรับเงิน
โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้มากข้ึน  
          (3) ต้องตรวจสอบข้อมูลรายชื่อและที่อยู่จากทะเบียนราษฎร์
ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. โนนกาเล็นเทียบกับรายชื่อใน
ระบบฯอยา่ง เพื่อเป็นการสอบทานความถูกต้องตรงกัน 
         4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-   น าแบบ  Internet  มาช่วยในการบริหารและปฏิบตัิราชการอบต.
โนนกาเล็น 
-   การประสานงานภายนอกและภายในของส่วนสวัสดิการฯเช่น 
การติดต่อผสานงานภายใน  อบต.โนนกาเล็น แต่งตั้งพนักงาน
ข้าราชการ  รับ-ส่ง หนังสือ-  การประสานงานภายในและภายนอก
ของส่วนสวัสดิการสังคม   
๕.      วิธีการติดตามประเมินผล 
ใช้แบบสอบถาม วิธีสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ
การรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อ
สอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 
 

ผลการประเมิน 
        - กองสวัสดิการสังคม  แบ่งงานออกเป็น 2 งาน คือ 
 ๑.งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  ๒. งานส่งเสรมิกลุม่อาชีพและ
พัฒนาสตร ี
     จากการวิเคราะห์และประเมินผลจากองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคมุภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
พบความเสีย่งในภารกิจงานสังคมสงเคราะห์  
1.กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ พบว่า “กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์” พบจุดอ่อนใหม่คือ  
(1) ความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคารมายัง
ส านักงานเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบจ่ายเงินประจ าหมู่บ้าน  
(2)ตรวจสอบการยา้ยที่อยู่ของผู้รบัเบี้ยยังชีพ จากทะเบียนราษฎร์
ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพของ อบต. โนนกาเล็นเทียบกับรายชื่อใน
ระบบฯอยา่ง เพื่อเป็นการสอบทานความถูกต้องตรงกัน 
(3) ยืมเงินสะสมทดรองจ่ายเงินเบีย้ยังชีพไปก่อน 
 
 
ข้อสรุป 
      การติดตามแบบ  ปย.3  พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง  ใน
กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  ยังไม่บรรลุวตัถุประสงค์
ของการควบคุม   ต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป 
 

 
 

สรุปผลการประเมิน 
              จากการวิเคราะห์ส ารวจ  กองสวัสดิการสังคม พบว่า  มี  1  กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ  

1.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ยังคงมีจุดอ่อน  คือ งบประมาณในการจ่ายเบี้ยยังชีพจากกรมฯล่าช้า ท าให้การเบิกจ่ายล่าช้า 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

และเกิดการการย้ายที่อยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพ ท าให้การเกิดการเบิกซ้ าซ้อนกัน  โดยมีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป   

 

       
      (ลงช่ือ)      ผู้รายงาน  
                     ( นายนิธิโรจน์   พละสิงห์) 
                          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

                                                วันท่ี  23   กันยายน    2560 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

                                                                                                                     
          



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

แบบ  ปย.1 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 

( ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 ) 
แบบท่ี  2   กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็    

  การประเมินการควบคุมภายในของ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ส าหรับงวด
ต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  2559  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซ่ึงก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า  :  การจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
ระบบการควบคุมภายในของ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งก าหนดในระเบียบคณะ
ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการด าเนินงานของ  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกา
เล็น จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการ
ทุจริต    และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของ
ฝ่ายบริหาร 

 ผลการประเมิน  พบว่า ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็  มีภารกิจตามค าสั่งแบ่ง 
งาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 1. งานบริหารทั่วไป 2.งานนโยบายและแผน 3. งาน
กฎหมายและคดี 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  

ภารกิจของ งานบริหารทั่วไป งานกฎหมายและคดี  มรีะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มคีวาม
เพียงพอ  

ไม่พบความเสี่ยง 
  พบความเสี่ยงใน  งานบริหารทั่วไป ,งานนโยบายและแผน , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,ที่
ต้องท าการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 

1.  กิจกรรมการจดัท าประชาคม  (การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น) 
2.  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัย 

ธรรมชาติ ) 
การติดตามประเมินการควบคมุแบบติดตาม ปย. 3  กิจกรรมการจดัท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย / ภัยธรรมชาติ )  กิจกรรมการจัดท าประชาคม ยังไม่บรรลุภารกิจ ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงท่ีมีนยัส าคญั ซึ่ง
จะต้องติดตามผลต่อไป   ดังนี้  

1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็)  มี
จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 

1.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญไ่ม่เข้าร่วมประชุม เนืองจากไม่มีเวลาและยังไมเ่ห็น 
ความส าคญัของการเข้ามามีส่วนรว่ม 

1.2 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดประชาคมแผน เช่น ผู้น า ผู้แทน ชุมชนและสมาชิก อบต. ยังขาด
ความรู ้

ความเข้าใจเรื่องประชาคมเพื่อท าแผนพัฒนา  
2.  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การด าเนินการชว่ยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย / ภัย 

ธรรมชาติ ) มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสีย่ง  ดังนี้ 
        2.1  การให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภัยไม่ทันท่วงที 
       2.2  งบประมาณไม่เพียงพอ 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

         2.3  ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
         2.4  ปัญหาในการสั่งใช้ก าลัง อปพร. ในเขตพื้นท่ี 
 
 
 
 
                                                    (ลงช่ือ)                            ผู้รายงาน 

                (  นางละออ   มายาดี ) 
                หัวหน้าส านักงานปลัด 

               วันท่ี   23  เดือน กันยายน พ.ศ.  2560 
 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

แบบ ปย.1 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 
( ตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 ) 

แบบท่ี 2 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

  การประเมินการควบคุมภายในของ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ส าหรับงวดต้ังแต่
วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2560   ถึงวันที่  30  กันยายน พ.ศ. 2560 ได้ด าเนินการตามแนวทางติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า : การจดัท ารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบยีบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอยา่ง
สมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็  และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคมุ
ภายในด้านประสิทธิผลและประสทิธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดแูลรักษาทรัพยส์ิน การ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสยีหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เงินและการด าเนินงานและดา้นการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบยีบ
ปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 ผลการประเมิน  พบว่า กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน  
และแบ่งภารกิจโครงสรา้ง แบ่งออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย 1. งานการเงินและบัญชี 3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   และ 
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ 

ภารกิจของงานการบัญชี การเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
แล้ว ม ี

ความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง 

  พบความเสี่ยง  ในงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ที่ต้องท าการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม 1   กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมการทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การติดตามประเมินการควบคุมตามแบบติดตาม ปย.3  กิจกรรมการเงิน  ยังไม่บรรลุภารกิจ  ยังคงมี

จุดอ่อน/ 
ความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ  ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป  ดังนี ้

1.  กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
1.1  การจัดท าทะเบียนการรับ-จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์  ยังล่าช้า 

        1.2   ปริมาณงานมากกว่าปริมาณของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  ท าให้งานมีความผิดพลาด 
      1.3  เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน  และขาดความรู้  ความเข้าใจในเรื่อง
ของระเบียบ ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีท า 

  ทั้งนี้   ได้แนบ แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.2 )  
และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.3 ) มาพร้อมนี้แล้ว 
 
 
         ผู้รายงาน...................................................ผูร้ายงาน  

   ( นางสาวเพชรรัตน์   ปิ่นอนันต์สกุล) 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

                                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
           วันท่ี   23  เดือน กันยายน พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     หนังสือรับรองการควบคุมภายในของระดับหนว่ยงานย่อย                          แบบ  ปย. 1 
( ตามระเบียบ ฯ  ข้อ 6 ) 

แบบท่ี  2   กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรียน    นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น 

  การประเมินการควบคุมภายในของ กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นส าหรับงวดต้ังแต่   
วันที่ 1 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.  2560  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซ่ึงก าหนดอยู่ในเอกสาร  ค าแนะน า  : การจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544  ข้อ 6   ระบบการควบคุมภายในของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนด
ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น  จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต  และด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

ผลการประเมิน  พบว่า กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน  
และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 3 งาน ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้าง   2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร   3. งาน
ประสานสาธารณูปโภค    

ภารกิจของ งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง มีระบบการควบคุม 
ภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ ไม่พบความเสี่ยง 

  พบความเสี่ยง  ในงานก่อสร้าง  ที่ต้องท าการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน ในกิจกรรม 1  กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง 
การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย. 3  กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  กิจกรรมการออกแบบงาน
ก่อสร้าง และกิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  ยังไม่บรรลุภารกิจ  ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงท่ีมีนัยส าคัญ  ซึ่งจะต้องติดตาม
ผลต่อไป   ดังนี้  

1.  กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
              1.1  การประมาณราคาก่อสร้างไม่ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะด าเนินงาน 
        1.2  การประมาณราคาไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ทั้งนี้ ได้แนบ แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  (แบบ ปย.2)  และ
แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.3)  มาพร้อมนี้แล้ว 

 
           ผู้รายงาน..................................................ผู้รายงาน  

         ( นายนภสินธุ์  ค าสี) 
               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 

          วันท่ี   23  เดือน กันยายน พ.ศ.  2560 
 

 แบบ  ปย.1 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 

( ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 ) 

แบบท่ี  1 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็          

  การประเมินการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาเล็น ส าหรบังวดต้ังแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560  ได้ด าเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซ่ึงก าหนดอยู่ในเอกสาร  ค าแนะน า : การ
จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ  6  ระบบการควบคุมภายในของ  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนกาเล็นได้จดัให้มีขึ้นตามที่ซึ่งก าหนดในระเบียบคณะก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลว่าการด าเนินงานของ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกัน



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

หรือลดความผดิพลาด  ความเสยีหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของการด าเนินงาน  
และด้านการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบยีบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

ผลการประเมิน   พบว่า กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น   

มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย 1. งานบริหารการศึกษา 2. งาน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ภารกิจของ งานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา  มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มี
ความ 

เพียงพอไม่พบความเสี่ยง ที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง 

  พบความเสี่ยง  ในส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ งานกิจการโรงเรียน ที่ต้องท าการ
บริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคมุภายใน ในกิจกรรม  1  กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กิจกิจกรรมการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่บรรลุภารกิจ   ยังคงมีจุดอ่อน / ความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ   

ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป  ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
   1.1 ผู้บริหารและบุคลากรขาดความรู้ ความช านาญในการท าการเบิก-จ่ายเงิน egp และการ
ท างานด้านพัสดุ 

ทั้งนี ้  ได้แนบ แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) และ 
แผนรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.3) มาพร้อมนี้แล้ว 
 
 
                                                                      (ลงช่ือ)                                                       ผู้รายงาน 

                                   ( นางสาวสุกัญญา   บุญชาลี ) 
                        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                     วันท่ี   23  เดือน กันยายน พ.ศ.  2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ปย.1 
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 

( ตามระเบียบฯ  ข้อ  6 ) 

แบบท่ี  1 กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็          

  การประเมินการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็น ส าหรับ
งวดต้ังแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2560  ถึงวันที่  30  กันยายน  2560  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซ่ึงก าหนดอยู่ในเอกสาร  ค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  ข้อ  6  
ระบบการควบคุมภายในของ  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเล็นไดจ้ดัให้มีขึ้นตามที่ซึ่งก าหนดใน
ระเบียบคณะก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ. 2544  
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกาเล็น จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการ
ใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรกัษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลดความผดิพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  
หรือการทุจรติ  ด้านความเช่ือถือได้ของการด าเนินงาน  และด้านการปฏิบัตติามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 

ผลการประเมิน   พบว่า กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาเลน็ มีภารกิจตาม 
ค าสั่งฃแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น 2  งาน ประกอบด้วย ๑.งานสวัสดิการและพฒันาชุมชน  ๒. งาน
ส่งเสริมกลุม่อาชีพและพัฒนาสตร ี 

ภารกิจของ   งานส่งเสรมิกลุ่มอาชีพและพัฒนาสตร ี    มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมแล้ว    ม ี
ความเพียงพอ    ไม่พบความเสี่ยง ที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง 

  พบความเสี่ยง  กองสวัสดิการสงัคม ที่ต้องท าการบริหารความเสีย่งหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน ในกิจกรรม  1  กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมการการเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 



รายงานการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนกาเล็น  อ าเภอส าโรง  จงัหวดัอุบลราชธานี 

     

กิจกรรมการการเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังไม่บรรลุภารกิจ  ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  
ซึ่ง 

จะต้องติดตามผลต่อไป  ดังนี้ 

  1. กิจกรรมการการเบิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
   (1) การย้ายที่อยู่ของผูสู้งอายุท าให้การเบิกจ่ายเงินซ้ าซ้อนกัน 

(๒) งบประมาณในการเบิกจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุท่ีไดร้ับจากกรมฯลา่ช้า 
(3) ความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคารมายังส านักงานเพื่อส่งมอบให้กับ 

ผู้รับผิดชอบจ่ายเงินประจ าหมู่บ้าน 
ทั้งนี ้  ได้แนบ แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) และ 

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ( แบบ ปย.3) มาพร้อมนี้แล้ว 
 
                                                                      (ลงช่ือ)                                                       ผู้รายงาน 

                                   ( นายนิธิโรจน์   พละสิงห์ ) 
                                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

                      วันท่ี   23  เดือน กันยายน พ.ศ.  2560 

 


