
 

 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/          
ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

นโยบายและแผน 
๑.กิจกรรม 
การจัดประชุมประชาคมและการ
จัดทําแผนพัฒนาตาํบล 
 
วัตถุประสงค 
๑.เพ่ือใหการจัดทํารางแผนพัฒนา
ตําบลครอบคลมุปญหาและความ
ตองการของชุมชน 
๒.เพ่ือสงเสรมิการมสีวนรวมของ
ประชาชนในตําบล 
๓.เพ่ือใหการใชงบประมาณเปนไป
อยางถูกตองเหมาะสม 

จุดออน/ความเสี่ยง 
เปนกิจกรรมเดมิท่ีไดดําเนินการ
แลวแตยังคงพบความเสี่ยงโครงการท่ี
บรรจุในแผนพัฒนาตําบลและท่ี
ดําเนินการไมคลอบคลุมปญหาและ
ความตองการของชุมชน 
สาเหตุ 
๑.ประชาชนไมเอาใจใสในการมสีวน
รวมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
๒.งบประมาณดานสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานมีนอยจึงไมเห็นการพัฒนาท่ี
เปนรูปธรรม 

 
 

 
19 พ.ค. 61 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.เพ่ิมการรณรงคและประชาสมัพันธตลอดจน
การจัดการอบรมในชุมชนใหเขาใจถึง
ประโยชนของการจดัทําแผนพัฒนาตําบลและ
บทบาทของการมีสวนรวมในการพัฒนา 
๒.จัดทําแผนงบประมาณประจําปใหสอดคลอง
กับภารกิจและครอบคลมุทุกดานโดยเฉพาะ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
๔.ใหความสําคัญกับการมสีวนรวมและการ
ประสานงานของทุกสวนงานภายใน อบต. 
 

 
(๓๖๕ วัน) 

1 ต.ต.60-30ก.ย.61 
นายปภังกร  มีศลิป 

(นักวิชาการเกษตร 
รักษาราชการแทน

หัวหนาสํานักงานปลดั 
อบต.ศรีโนนงาม) 

นางสิริญาณี  กันแมน 
(นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน) 

 
๑.ประเมินผลจากจํานวนผูเขารวม
ประชุมประชาคมจดัทํา
แผนพัฒนาตําบลป ๒๕61 
๒.ประเมินผลจากโครงการใน
ขอบัญญัติป ๒๕61 
๓.มีการประสานงานระหวางสวน
งานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/          

ดานของงานท่ีประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

๒.๒.กิจกรรม ปกปองเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริยสรางความ
ปรองดองสมานฉันท 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือธํารงไวซึ่งเอกลักษณของชน
ชาติไทย 

2.เพ่ือสรางจิตสํานึกและความ
เขาใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

จุดออน 
เปนกิจกรรมเดิมท่ีไดดําเนินการ
แลวแตยังคงพบความเสี่ยงประชาชน
ไมเขาใจบทบาทและหนาท่ีภายใตการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
สาเหตุ 
.เน่ืองจากโลกในยุคปจจุบันให
ความสําคญักับการเรียกรองสิทธิ
เสรภีาพกันมากจนเกิดแนวความคดิท่ี
หลากหลาย 
 
 

 
1 ต.ค.60 
 
 
 
 
 
 

1.รณรงคประชาสมัพันธและจดักิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมการปกปองและเทิดทูนสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 
2.จัดอบรมใหความรูเรื่อง การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข 
3.จัดกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติฯในวันสําคัญ
ตางๆ 

 

(3๖5 วัน) 
30 ก.ย.61 

นายปภังกร  มีศลิป 
(นักวิชาการเกษตร 
รักษาราชการแทน

หัวหนาสํานักงานปลดั 
อบต.ศรีโนนงาม) 

นายสมชาย ดงเตย 
(นักพัฒนาชุมชน) 

 

1.ใชผลการประเมินจากโครงการ
จัดอบรมใหความรูเรื่อง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
2.ประเมินจากจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมเฉลมิพระเกียรตฯิในวัน
สําคัญตางๆ 

 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/          

ดานของงานท่ีประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
3.กิจกรรม การเตรียมความพรอม
เพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรและเครื่องมือในการ
บรรเทาทุกข 
2.เพ่ือสรางเครือขายในการระวัง
ปองกันภัยตางๆท่ีจะเกิดข้ึนในตําบล 

จุดออน/ความเสี่ยง 
การใหความชวยเหลือเมื่อเกิดภยัตางๆ
ในชุมชนยังลาชาและการเฝาระวังเหตุ
ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
สาเหต ุ
1.อุปกรณอยูในสภาพท่ีชํารุด 
2.เจาหนาท่ีขาดประสบการณในการ
ใหความชวยเหลือ 

 

31 มี.ค. 61 

 
 
 
 
 
 
 

1.มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดานบรรเทาสาธารณ
ภัย 
2.จัดตั้งกําลัง อปพร.เปนเครือขายเฝาระวังภัย 
3.จัดซื้ออุปกรณบรรเทาภัย 
4.จัดทําแผนปองกันภัยใหครบทุกดาน 
5.จัดทําแผนท่ีเสีย่งภัย 
6.ฝกอบรมทบทวนการชวยเหลือปละ 1 ครั้ง 

 
 

(365วัน) 
1 เม.ย. ๖2 

นายปภังกร  มีศลิป 
(นักวิชาการเกษตร 
รักษาราชการแทน

หัวหนาสํานักงานปลดั 
อบต.ศรีโนนงาม) 

นายเลิศศักดิ ์           
ถิระโครต 
(นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย) 
 

 

ประเมินผลจากความพรอมของ
แผนงาน อุปกรณ ตลอดจนกําลัง
พลเพ่ือปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในป 2561 

 
 

 

 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/          

ดานของงานท่ีประเมินและ
วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

4.กิจกรรม การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หันไปพ่ึงพายาเสพติดเน่ืองจาก
ปญหาดานเยาวชนและการวางงาน 

จุดออน/ความเสี่ยง 
จํานวนเยาวชนท่ีมีปญหาครอบครวั
และจํานวนผูวางงานในพ้ืนท่ีมีจํานวน
มากข้ึนอาจหันไปพ่ึงพายาเสพตดิ 
สาเหตุ 
ปญหาการอยารางและคนวางงานมี
มากข้ึนและสังคมท่ีเสื่อมโทรมขาด
คุณธรรมและขาดความมีนํ้าใจและ
ความเอาใจใสตอเด็กและเยาวชน 

15 ต.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 

1.รณรงคใหความรูเก่ียวกับโทษภยัของยาเสพ
ติด 
2.จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมเยาวชนใหหางไกล
จากยาเสพติด 
3.จัดตั้งศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ระดับตําบล 

4.จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธใน
ครอบครัว 
5.สงเสริมกลุมอาชีพเพ่ือลดปญหาผู
วางงาน 
6.แตงตั้งเจาหนาท่ีประสานงานกับ
ตํารวจคอยเฝาระวังกลุมเสี่ยงและ
บุคลากรภายนอก 
 

30 ก.ย.61 
นางจินตนา ศรีเมือง 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

   นายเลิศศักดิ์  
     ถิระโคตร 
(นักปองกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย) 
 
 

ประเมนิผลจาก 
1.ผลสําเร็จของโครงการดาน
เยาวชนและการสงเสรมิอาชีพ 
2.เปนชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติด 

 
 

 

 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/          
ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

งานสงเสริมการเกษตร/
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
5.กิจกรรม การสงเสรมิกลุมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือสงเสรมิใหกลุมเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีมีอาชีพและรายไดเสรมิ 
2.เพ่ือเปนแนวทางและจุดเริ่มตน
ของการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

ความเสี่ยง 
ประชาชนมีรายไดนอยไมพอกับคา
ครองชีพในแตละวันและขาดรายได
หลังฤดูทํานา  
สาเหตุ 
1.ประชาชนมีรายไดต่าํไมมีอาชีพเสริม 
2.ขาดปจจัยและเงินทุนในการทํา
การเกษตรหลังฤดูทํานา 
3.ขาดความรูเรื่อง การผลิต การตลาด
และกระบวนการรวมกลุม 

1 ต.ค.60 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดอบรมกลุมอาชีพดานตางๆ 
2.จัดอบรมกระบวนการพัฒนากลุมสู
ความเขมแข็ง 
3.ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 
4.สนับสนุนอุปกรณดานตางๆ 
 
 

(365วัน) 
30 ก.ย.61 

นายปภังกร  มีศลิป 
(นักวิชาการเกษตร 
รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานปลดั 
อบต.ศรีโนนงาม) 
 

1.ประเมินผลจากการพัฒนาของ
กลุมอาชีพ 
2.กลุมอาชีพไดรับการสนับสนุน
งบประมาณและปจจัยการผลิต
จาก อบต. และหนวยงานอ่ืน ๆ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
 

ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/          
ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

6.กิจกรรม การลดภาวะโลกรอน
ดวยการรักษาสภาพแวดลอมใน
ชุมชน 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหประชาชนในชุมชนเขาใจ
ถึงปญหาและผลกระทบจากภาวะ
โลกรอน 
2.สงเสรมิใหประชาชนตระหนักถึง
การมีสวนรวม 
3.สงเสรมิใหประชาชนใชทรัพยากร
อยางคุมคา 
 

จุดออน/ความเสี่ยง 
สภาพแวดลอมในชุมชนมีความเสือ่ม
โทรมลงซึ่งเปนสวนหน่ึงของสาเหตุ
ภาวะโลกรอน 
สาเหตุ 
1.มีการลักลอบตัดตนไมและไมปลูก
ทดแทน 
2.มีการเผาตอฟาง 
3.การกําจัดขยะโดยการเผาวัสดุท่ีทํา
ใหเกิดสาร CFC 

1 ต.ค. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.สงเสริมการตื่นตัวในการอนุรักษ 
2.จัดกิจกรรมปลูกตนไม 
3.รณรงคการไถกลบตอฟาง 
4.ใหความรูในการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 
๕.จัดตั้งกลุมและเครือขายอนุรักษ 
 

(365วัน) 
30 ก.ย.61 

นายปภังกร  มีศลิป 
(นักวิชาการเกษตร 
รักษาราชการแทน
หัวหนาสํานักงานปลดั 
อบต.ศรีโนนงาม) 
 
 

ประเมนิผลจาก 
1.กิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคญั
ตางๆ 
2.ชุมชนมีการกําจัดขยะท่ีถูกวิธี 
3.ประชาชนลดการเผาตอฟาง 
4.มีกลุมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในตาํบล 

 
 

 

 
 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
 

ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม/          
ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

งานบริการสาธารณสุข 
7.กิจกรรม การควบคุมและปองกัน
โรคไขเลือดออก 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือปองกันประชาชนจาก
ไขเลือดออก 
2.สงเสรมิใหประชาชนตระหนักถึง
ภัยจากไขเลือดออก 
 

จุดออน/ความเสี่ยง 
เปนกิจกรรมเดิมท่ีไดดําเนินการ
แลวแตยังคงพบความเสี่ยงประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีมีโอกาสท่ีจะเกิดโรค
ไขเลือดออก 
สาเหตุ 
1.สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง
เหมาะสมตอการแพรพันธุของยุงลาย 
2.ประชาชนขาดการตื่นตัวจากภยัของ
โรคไขเลือดออก 

1 พ.ค.60 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประชาสัมพันธเก่ียวกับอันตรายของ
โรคไขเลือดออก 
2.จัดซ้ือทรายอะเบทกําจัดลูกน้ํายุงลาย
แจกทุกครัวเรือน 
3.ประสานงานกับสาธารณสุขตําบลใน
การพนหมอกควันกําจัดยุงลาย 
4.ทําการเฝาระวังกลุมเสี่ยงท่ีจะเกิดโรค
ไขเลือดออกโดยเฉพาะเด็กนักเรียน 
 

(335วัน) 
30 ก.ย.61 

นางจินตนา  ศรีเมือง 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

 
 

ประเมินผลจาก 
1.การสํารวจปริมาณยุงลายและ
ลูกนํ้ายุงลายในพ้ืนท่ี 
2.ไมพบผูปวยโรคติดตอ
ไขเลือดออกในพ้ืนท่ี 

 

 
 
 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
 

ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กจิกรรม/          
ดานของงานท่ีประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเส่ียงท่ียังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาท่ี
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

1.งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได 
กิจกรรม 
กิจกรรมงานแผนท่ีภาษี 
วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพ ครบถวน ท่ัวถึง
และเปนธรรม 

ความเสี่ยง 
-การจัดเก็บรายไดยังไมท่ัวถึง
ครบถวนเน่ืองจาก อบต.อยูระหวาง
การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
สาเหตุ 
-ขาดเจาหนาท่ีท่ีมีความรูดานการ
จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินท่ีชํานาญ 
-ขาดขอมูลเก่ียวกับท่ีดินในพ้ืนท่ี
ตําบล 
 

1 มี.ค.61 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปรับปรุงการควบท่ีมีอยู 
๒. ตรวจสอบและประเมินผลทุกไตรมาส 
3.สงเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานการจัดเก็บ
รายไดไปอบรมเพ่ือพัฒนาความรูใหมๆ เพ่ือ
เพ่ิม ความสามารถในการจัดเก็บรายได ใหมี
ประสิทธิภาพ 

  30 ก.ย.61 
 ผูอํานวยการกองคลัง 

 

เปนจุดออนท่ีพบจึงไดทําการ
ปรับปรุงแกไขซึ่งจะรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุงแกไขในงวด
ตอไป 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
 

 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/     

โครงการ/กิจกรรม/                    
ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตาม
ประเมินผล) 

 
 

งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและ
ควบคุมงบประมาณ 
2. กิจกรรมการตรวจฎกีากอน
เสนออนุมัติเบิกจาย 
- กิจกรรมการตรวจฎีกากอนขอ
อนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุน 
วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนการตรวจสอบฎีกาเงิน
อุดหนุนวามีความถูกตองเอกสาร
ประกอบครบถวนสมบูรณและมี
งบประมาณเพียงพอท่ีสามารถท่ี
จะจายไดหรือไม  เพ่ือใหการ
เบิกจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบฯ 

ความเสี่ยง 
-เปนโครงการไมมีบรรจตุามแผนงาน  
และโครงการและไมมีใน  ขอบัญญัติตําบล 
สาเหตุ 
-เน่ืองจากเปนโครงการท่ีไดรับการ
ประสานงานหลังท่ีมีการประชาคมจัดทํา
แผนและขอบัญญตัิตําบลเสร็จเรียบรอย
แลว 

งวดสิ้นสุด 
1 ต.ค.60 

 
 
 
 
 
 
 

-มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พรอม
สาระสําคญั เก่ียวกับลายมือช่ือ มหีน้ีผูกพันหรือ
ความจําเปนท่ีจะตองจาย มีวงเงินเพียงพอ  
เอกสารประกอบครบถวน  เสนอผูมีอํานาจเพ่ือ
อนุมัติฎีกากอนมีการเบิกจายเงินทุกครั้ง 

๓0 ก.ย.61 
ผูอํานวยการ

กองคลัง 
 

เปนจุดออนท่ีพบจึงได
ทําการปรับปรุงแกไขซึ่ง
จะรายงานผลการ
ติดตามการปรับปรุง
แกไขในงวดตอไป 

 
 

 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
 

ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดออน 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

กองชาง 
1.กิจกรรม 
ดานงานกอสราง 
วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือใหงานกอสรางเปนไป 
ดวยความเรียบรอย ถูกตอง 
ตามแบบแปลน และปฏิบัต ิ
ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการ 

จุดออน/ความเสี่ยง 
- เกิดปญหาในการควบคุมงาน
ไมเปนไปตามแบบแปลน 
สาเหตุ 
- การปฏิบัติงานดานการควบคมุ
งานกอสรางเจาหนาท่ีไมพอใน
การ 
ควบคุมงานกอสรางทําใหการ
กอสรางไมเปนไมตามแบบท่ี
กําหนด 

1 ต.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑. สรรหาผูมาดาํรงตําแหนงท่ีวางโด ย 
ประชาสมัพันธรับโอนพนักงานสวนตําบล 
อยางตอเน่ือง 
๒.จัดทําแผนดําเนินการกอสรางอยาง
เหมาะสม 
3.สงเสรมิใหเจาหนาท่ีศึกษาระเบียบฯเพ่ิมเติม
และใหปฏิบัติโดยเครงครัดจดัทํารายงานผล
การปฏิบัติใหผูบังคับบัญชา 
4.จัดสงเจาหนาท่ีไปฝกอบรมเก่ียวกับระบบ
และหลักเกณฑของทางราชการ 
 
 
 

  30 ก.ย.61 
-  ผอ.กองชาง 
-  นายชางโยธา 
 
 
 
 
 

ติดตามประเมิน 
ผลอยางตอเน่ือง 
- โดยใชระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารท้ังหมดท่ีมีใน 
อบต.เปนเครื่อง 
มือในการติดตามประเมินผลรวม 
ท้ังแบบสอบถาม และรายงานผล
ดําเนินการใหท่ีประชุมสภาทุก
เดือน   

 
 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
 

ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค

ของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

2.งานประสานสาธารณูปโภค 
กิจกรรม 
การสํารวจและซอมแซมดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือบริการประชาชนดาน 
การสาธารณูปโภคดวยการ 
ซอมแซมไฟทางสาธารณะให 
พรอมใชงานและลดปญหา 
ขอรองเรียน 

จุดออน/ความเสี่ยง 
- ไฟทางสาธารณะเกิด 
ความเสียหาย อาจเกิดขอ 
รองเรียน และเกิดความ 
ไมปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสินของประชาขน 

1 ต.ค.60 
 
 
 
 
 
 
 

- มอบหมายเจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจ
ไฟทาง 
สาธารณะในชุมชนและรายงาน
ผูบังคับบัญชา 
เพ่ือดําเนินการซอมแซม 

  30 ก.ย.61 
-  ผอ.กองชาง 
-  นายชางโยธา 
 
 
 
 
 

ติดตามประเมิน 
ผลอยางตอเน่ือง 
- โดยใชระบบสารสนเทศ 
และการสื่อสารท้ังหมดท่ีมีใน 
อบต.เปนเครื่อง 
มือในการติดตามประเมินผลรวม 
ท้ังแบบสอบถาม และรายงานผล
ดําเนินการใหท่ีประชุมสภาทุก
เดือน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

สวนการศึกษา 
งานบริหารสถานศึกษา 
กิจกรรม 
     การพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 
วัตถุประสงค 
     ๑.  เพ่ือจัดสภาพภมูิทัศนบริเวณ
อาคารภายใน/ภายนอกหองเรียนใหเอ้ือ
ตอการเรียนรูสําหรบัเด็ก 
     ๒.  เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
กับวัย 
 

ความเสี่ยง 
เปนกิจกรรมเดมิท่ีได
ดําเนินการแลวแตยังคงพบ
ความเสีย่ง 
     ๑. การดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็กยังไมเปนไปตาม
มาตรฐานฯ 
สาเหตุ 
    ๑.  อาคารสถานท่ี 
          -  ประตู,รั้ว 
     ๒.  เด็กขาดประสบการณ
ในการเรียนรูภายในภายนอก
หองเรียน 
 

 ๓๐ มิ.ย.61 ๑.  จัดตั้งงบประมาณในการปรบัปรุง
สถานท่ี 
๒.  จัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเดก็ให
เพียงพอ 
๓.  จัดซื้อสื่อท่ีไมสามารถจัดทําไดเอง
และของเลนเด็กท่ีเพียงพอ 
 
 

30 ก.ย.61 
(นักวิชาการศึกษา) 
 

การติดตามประเมินผล 
ใชเครื่องมือการประเมินผลให
เปนไปตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

 

 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

กิจกรรม 
การพัฒนาดานการศึกษา 
 
วัตถุประสงค 
-เพ่ืองานบริหารการศึกษาและงานสงเสริม
การศึกษาเปนไปดวยความเรยีบรอยถูกตอง
ตามขอกฎหมายกําหนด 

ความเสี่ยง 
- การจัดการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กยังไมไดมาตรฐาน 
ปจจัยเสี่ยง 
๑. บุคคลกรท่ีเปนครูยังขาด
ประสบการดานการบริหาร
สถานศึกษา 
๒. ดานสถานท่ี ภายในบรเิวณ
ศูนยฯ มีการปรับปรุงเพียง
บางสวน สถานท่ีคับแคบ และ
ยังขาดอุปกรณสนามเด็กเลนท่ี
มาตรฐาน 
 

 ๓๐ มิ.ย.61 ๑. สงพนักงานครูเขารับการอบรม ดาน
ตาง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูดแูล
เด็กใหมีทักษะมากข้ึน 
๒.จัดหาอุปกรณสาหรับพัฒนาการดาน
สนามเด็กเลน 
๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสรางท่ีกีดขวาง เพ่ือ
ปรับปรุงสถานท่ีใหกวางขวางข้ึน 

30 ก.ย.61 
(นักวชิาการศึกษา) 
 

การติดตามประเมินผล 
ใชเครื่องมือการประเมินผลให
เปนไปตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

 
 
 
 
 
 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
 

ช่ือหนวยงาน   องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน - ระดับองคกร 
 สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึง วันท่ี  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ดานของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงคของการควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 
 
 

งวด/เวลาที่
พบจุดออน 

 
 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
 

กําหนดเสร็จ/ 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

หมายเหตุ 
(การติดตามประเมินผล) 

 
 

กิจกรรม 
งานบริหารบุคลากร 
 
วัตถุประสงค 
1.เพ่ือใหงานสงเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามขอกฎหมายกําหนด 

ความเสี่ยง 
- การดําเนินงานกิจกรรม
โครงการวัฒนธรรมประเพณ ี
ปจจัยเสี่ยง 
๑. กิจกรรมมากแต
งบประมาณจํากัด 
๒. มีปญหากับระเบียบเบิกจาย 

 ๓๐ มิ.ย.61 ๑. ใหเจาหนาท่ีทุกคนเขารับการอบรม
เก่ียวกับระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือการ
ปฏิบัติอยางถูกตอง 

30 ก.ย. ๖1 
(นักวชิาการศึกษา) 
 

การติดตามประเมินผล 
ใชเครื่องมือการประเมินผลให
เปนไปตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเดก็เล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด 

 
               

               
                    (นายอินศร   บุญสาง) 
ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
                  วันท่ี 30  ตุลาคม  2561 
 

 

 

 

แบบ- ปค.5 
 

 



 

 
รายงานความเห็นเก่ียวกับการควบคุมภายในของหัวหนาหนวยงาน 

(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 
กรณีพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน/ผูกํากับดูแล/คณะกรรมการตรวจสอบ) 

การประเมินการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามสําหรับงวดต้ังแต 
วันท่ี ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึงวันท่ี  ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕61 ไดดําเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนดอยูในเอกสาร  
คําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย  การ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ 6  ระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวน
ตําบลศรีโนนงาม ไดจัดใหมีข้ึนตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  การ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงามจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน 
การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ดานความเชื่อถือ
ไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนท่ีใช   โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ท้ังนี้ คาใชจายไมควรเกิน
ประโยชนท่ีจะไดรับซ่ึงรวมถึงการลดความเสี่ยงท่ีทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด  นอกจากนี้
อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหาย และความผิดปกติท่ีไมอาจสืบทราบได เนื่องจากมีขอจํากัดท่ีแฝงอยูใน
การควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมท้ังขอจํากัดดานทรัพยากร 
ดานกฎหมาย หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ อีกท้ังประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบล              
ศรีโนนงาม  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี ๑  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึงวันท่ี  ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕61  
เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  ตามท่ีกลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง  อยางไรก็ตาม
ยังคงมีจุดออนท่ีมีนัยสําคัญ  ดังนี้ 

องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ไดวิเคราะหประเมินผลการควบคุมภายในของ
หนวยงาน สานัก/กอง คือ (1) สานักงานปลัดอบต. (2) กองคลัง (3) กองชาง (4) กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยวิ เคราะหประเมินผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 

 
         /ผลการประเมิน... 
 

แบบ ปค.1 

 



 

 
ผลการประเมินพบวา ยังมีจุดออน พบความเสี่ยง ในงานตางๆ ท่ีตองจัดการบริหารความ

เสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจ 13 กิจกรรม ปรากฏตามรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ดังนี้. 

1. กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
2. กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสรางความปรองดองสมานฉันท 
3. กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา 
4. กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 
5. กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
7. กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน  
8. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
9. กิจกรรมงานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ   
10.กิจกรรมการควบคุมงานกอสรางการควบคุมงานกอสราง 
11.กิจกรรมการสํารวจและซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
12.กิจกรรมการบริหารงานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)   
13.กิจกรรมการจัดทาโครงการดานศาสนาและวัฒนธรรม   

1.สํานักงานปลัด มีการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
๑.กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ยังคงมีจุดออน 

เนื่องจาก เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหไดขอมูลประกอบการการวางแผนพัฒนาตําบล และการจะได
ขอมูลท่ีเปนความตองการท่ีแทจริงจึงตองมีการทําความเขาใจและประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเห็น
ความสําคัญซ่ึงปจจุบันประชาชนสวนมากยังไมใหความสนใจการมีสวนรวมในการประชุมประชาคมเทาท่ีควร 

๒.กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสรางความปรองดองสมานฉันท  
เนื่องจาก ความไมสามัคคีในสังคมไทยในปจจุบัน  สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเรียกรองในสิทธิเสรีภาพมาก
จนเกินไปจนเกิดการแบงฝายและประกอบกับการไมเขาใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขซ่ึงเปนสถาบันท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย 

๓.กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทํา 
ใหรายไดของเกษตรกรไมเพียงพอตอการดํารงชีพ   

๔.กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก เนื่องจากสภาพอากาศในปจจุบัน   
มีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและแพรพันธุยุงลายท่ีเปนสาเหตุของโรคติดตอไขเลือดออก  
อีกท้ังในสภาวการณดังกลาวอาจเกิดการพัฒนาของสายพันธุเชื้อไขเลือดออก จึงจําเปน 
ตองมีการควบคุมและจัดการบริหารความเสี่ยงตอไป 

๕.กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ยังคงมีจุดออน   
เนื่องจากอุปสรรคในการติดตอสื่อสารและสภาพเสนทางในการคมนาคมยังไมสะดวกอีกท้ังอุปกรณปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในบางรายการยังอยูในสภาพท่ีชํารุด 
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๖.กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ยังคงมีจุดออน  เปนท่ีทราบดีวาปญหา 
ยาเสพติด เปนภัยคุกคามสังคมท่ีสามารถสงผลเสียหายถึงระดับชาติและในปจจุบันกระบวนการคายาเสพติด
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีทันสมัยยากตอการติดตามปองกันมากข้ึน และในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีโนนงามยังพบ
การแพรระบาดของยาเสพติดอยู  

๗.กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน  ยังคงมี 
จุดออน เนื่องจากประชาชนในตําบลสวนมากยังไมมีความกระตือรือรนท่ีจะอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม   ซ่ึงมองวาเปนเรื่องไกลตัวอีกท้ังยังไมมีความเขาใจในเรื่องสาเหตุหลายประการท่ีสามารถทําให
สภาวะโลกรอน 

๒.  กองคลัง 
1. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานแผนท่ีภาษี เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดมี 

ประสิทธิภาพ ครบถวน ท่ัวถึงและเปนธรรม 
2. กิจกรรมงานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณเปนการตรวจสอบฎีกาเงิน 

อุดหนุนวามีความถูกตองเอกสารประกอบครบถวนสมบูรณและมีงบประมาณเพียงพอท่ีสามารถท่ีจะจายได
หรือไม  เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบฯ 

๓. กองชาง 
   1.กิจกรรมการควบคุมงานกอสรางการควบคุมงานกอสราง เนื่องจากมีบุคลากร 

ไมเพียงพอทําใหเกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน  ซ่ึงอาจทําใหงานเกิดความลาชาหรือไมเปนไปตามแบบ 
ท่ีกําหนด  จึงตองควบคุมผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 2.กิจกรรมการสํารวจและซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน เกิดจากความเสียหาย 
และใชงานไมไดของไฟทางสาธารณะ ซ่ึงเกิดการรองเรียนจากประชาชนทําใหตองซอมแซมบอยครั้ง 
ท้ังนี้เปนความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดแตตองมีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชา
ทราบ 

   ๔.  สวนการศึกษา 
  1. กิจกรรมการบริหารงานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  การดําเนินงานศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กยังไมเปนไปตามมาตรฐานฯ   
2. กิจกรรมการพัฒนาดานการศึกษา    กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดานบริหาร 

การศึกษา จัดงบประมาณดานสื่อการเรียนการสอน 
                   3. กิจกรรมการจัดทาโครงการดานศาสนาและวัฒนธรรม  กําหนดแนวทางในการจัดงาน
ตามโครงการในแตละครั้งใหมีความชัดเจน 

 
                                                 

      ลายมือช่ือ 
             (นายอินศร  บุญสาง) 
          ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 

              วันท่ี 30 เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕61 
 
 

 



 

0 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 

โดย 

  ผูตรวจสอบภายใน 

(ตามระเบียบฯ ขอ 6) 
 

แบบที่ 2  กรณีพบขอบกพรอง หรือขอสังเกตที่มีนยัสําคัญ 

 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
 

ขาพเจา ไดสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ  องคการบริหารสวนตําบล 
ศรีโนนงาม  สําหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 ถึงวันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2561  
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน   ซ่ึงกําหนดอยูใน
เอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6   การสอบทานไดปฏิบัติอยางระมัดระวัง
รอบคอบและเหมาะสม   ผลการสอบทานไมพบวา องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม ไมดําเนินการตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกลาว และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   อยางไรก็ตามมีขอตรวจพบ / 
ขอสังเกตท่ีมีนัยสําคัญ    ดังนี้ 

 

จากการสอบทาน  พบความเสี่ยงท่ีตองจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ในภารกิจ 13 กิจกรรม โดยเปนกิจกรรมท่ีไดดําเนินการวางแผนปรับปรุง
มาแลวท้ังหมด เนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญตอการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานจึงจําเปนตองมีควบคุมและการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนาตําบล 
2. กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสรางความปรองดองสมานฉันท 
3. กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา 
4. กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 
5. กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
7. กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน  
8. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
9. กิจกรรมงานตรวจสอบอนุมัตฎิีกาและควบคุมงบประมาณ   
10.กิจกรรมการควบคุมงานกอสรางการควบคุมงานกอสราง 
         ……/11.กิจกรรม 
 

แบบ ปค.6. 

 



 

 
11.กิจกรรมการสํารวจและซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
12.กิจกรรมการบริหารงานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)   
13.กิจกรรมการจัดทาโครงการดานศาสนาและวัฒนธรรม   

 1.สํานักงานปลัด มีการบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
๑.กิจกรรมการจัดประชุมประชาคมและการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ยังคงมีจุดออน 
เนื่องจาก เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเพ่ือใหไดขอมูลประกอบการการวางแผนพัฒนาตําบล 

และการจะไดขอมูลท่ีเปนความตองการท่ีแทจริงจึงตองมีการทําความเขาใจและประชาสัมพันธให
ประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นความสําคัญซ่ึงปจจุบันประชาชนสวนมากยังไมใหความสนใจการมีสวนรวมใน
การประชุมประชาคมเทาท่ีควร 

๒.กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยสรางความปรองดองสมานฉันท  
เนื่องจาก ความไมสามัคคีในสังคมไทยในปจจุบัน  สาเหตุหนึ่งเกิดจากการเรียกรองในสิทธิ

เสรีภาพมากจนเกินไปจนเกิดการแบงฝายและประกอบกับการไมเขาใจในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขซ่ึงเปนสถาบันท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย 

๓.กิจกรรมการสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรหลังฤดูทํานา จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันทํา 
ใหรายไดของเกษตรกรไมเพียงพอตอการดํารงชีพ   
๔.กิจกรรมการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก เนื่องจากสภาพอากาศในปจจุบัน   
มีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและแพรพันธุยุงลายท่ีเปนสาเหตุของ

โรคติดตอไขเลือดออก  อีกท้ังในสภาวการณดังกลาวอาจเกิดการพัฒนาของสายพันธุเชื้อไขเลือดออก 
จึงจําเปน 

ตองมีการควบคุมและจัดการบริหารความเสี่ยงตอไป 
๕.กิจกรรมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ยังคงมีจุดออน   
เนื่องจากอุปสรรคในการติดตอสื่อสารและสภาพเสนทางในการคมนาคมยังไมสะดวกอีกท้ัง

อุปกรณปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในบางรายการยังอยูในสภาพท่ีชํารุด 
๖.กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ยังคงมีจุดออน  เปนท่ีทราบดีวาปญหา 
ยาเสพติด เปนภัยคุกคามสังคมท่ีสามารถสงผลเสียหายถึงระดับชาติและในปจจุบัน

กระบวนการคายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ีทันสมัยยากตอการติดตามปองกันมากข้ึน และ
ในเขตพ้ืนท่ีตําบลศรีโนนงามยังพบการแพรระบาดของยาเสพติดอยู  

๗.กิจกรรมการลดปญหาภาวะโลกรอนดวยการรักษาสภาพแวดลอมในชุมชน  ยังคงมี 
จุดออน เนื่องจากประชาชนในตําบลสวนมากยังไมมีความกระตือรือรนท่ีจะอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   ซ่ึงมองวาเปนเรื่องไกลตัวอีกท้ังยังไมมีความเขาใจในเรื่อง
สาเหตุหลายประการท่ีสามารถทําใหสภาวะโลกรอน 

๒.  กองคลัง 
1. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได งานแผนท่ีภาษี เพ่ือใหการจัดเก็บรายไดมี 

 ประสิทธิภาพ ครบถวน ท่ัวถึงและเปนธรรม 
2. กิจกรรมงานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณเปนการตรวจสอบฎีกาเงิน 

อุดหนุนวามีความถูกตองเอกสารประกอบครบถวนสมบูรณและมีงบประมาณเพียงพอท่ีสามารถท่ีจะ
จายไดหรือไม  เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบฯ 

 
                …../3.กองชาง 

 



 

 
 
๓. กองชาง 
 1.กิจกรรมการควบคุมงานกอสรางการควบคุมงานกอสราง เนื่องจากมีบุคลากรไมเพียงพอ

ทําใหเกิดความเสี่ยงในการควบคุมงาน  ซ่ึงอาจทําใหงานเกิดความลาชาหรือไมเปนไปตามแบบท่ี
กําหนด  จึงตองควบคุมผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 2.กิจกรรมการสํารวจและซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน เกิดจากความเสียหายและใชงาน
ไมไดของไฟทางสาธารณะ ซ่ึงเกิดการรองเรียนจากประชาชนทําใหตองซอมแซมบอยครั้ง 

ท้ังนี้เปนความเสี่ยงท่ีสามารถควบคุมไดแตตองมีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอผูบังคับบัญชาทราบ 

๔.  สวนการศึกษา 
1. กิจกรรมการบริหารงานการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  การดําเนินงานศูนยพัฒนา 

 เด็กเล็กยังไมเปนไปตามมาตรฐานฯ   
2. กิจกรรมการพัฒนาดานการศึกษา    กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานดานบริหาร 

 การศึกษา จัดงบประมาณดานสื่อการเรียนการสอน 
3. กิจกรรมการจัดทาโครงการดานศาสนาและวัฒนธรรม  กําหนดแนวทางในการจัดงาน

ตามโครงการในแตละครั้งใหมีความชัดเจน 
 
 
 
       ลงช่ือ 
        (นางประภาพร พวงพรหม) 
                 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
                                     องคการบริหารสวนตําบลศรีโนนงาม 
        วันท่ี..30..เดือน..ตุลาคม...พ.ศ. .2561 
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