
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับองค์กร) 

(ระดับหน่วยนย่อย) 

 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
อ าเภอรัตนวาป ี   จังหวัดหนองคาย 

ประจ าป ี   2562 
 
 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวา่ด้วยการก าหนด 
มาตรฐานการควบคุมภายใน    

พ.ศ.2544   ข้อ   6 
 



ค ำน ำ 
 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ .ศ.
2544  ข้อ   3   วรรค   7    บัญญัติว่า   การควบคุมภายใน   หมายความว่า  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้
ก ากับดูแล   และฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น    เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล   ว่าการด าเนินการของ
หน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน   ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานขององค์กร  รวมถึงการก ากับดูแลทรัพย์สิน   การป้องกันหรือลดความผิดพลาด   ความเสียหาย   
การรั่วไหล    การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยตรวจรับ    ด้านความเชื่อถือได้รายงานทางการเงินและ
ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 

 ดังนั้น    เพื่อให้การควบคุมภายในองค์กร   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   เป็นการส่งเสริม   สนับสนุน  
การบริหารงานขององค์กร   มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่ดี    มีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานเป็นกระบวนการและยุทธวิธีที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรได้     เป็นการสร้างมาตรฐานการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หนังสือรับรองกำรควบคุมภำยในของผู้บริหำรระดับองค์กร                             แบบ ปอ.1 
(ตำมระเบียบฯ ข้อ 6) 

แบบที่  2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส ำคัญ 
.............................. 

เรียน    นายอ าเภอรัตนวาปี 
 

 การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ส าหรับงวดวันที่  1  ตุลาคม  
2561 ถึงวันที่  30  กันยายน  2562  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร ค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้จัดให้มีขึ้นตามก าหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ ส านัก/กอง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้น เปลือง   หรือการทุจริตด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบของฝ่ายบริหาร 
 

 ผลการวิเคราะห์จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 4 ส านัก/กอง คือ ส านักปลัด 
กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  ผลการประเมิน พบว่ามีความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง 
 

 ดังนั้น  จุดอ่อนและความเสี่ยงที่พบ  
ในส านักปลัด ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง 2 กิจกรรม ตามแบบ ปอ.3  คือ 

1. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
3. กิจการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ในกองคลัง ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง 2 กิจกรรม ตามแบบ ปอ.3  คือ 

1. กิจกรรมด้านการรับเงิน การน าส่งเงิน 
  2. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
 
ในกองช่าง ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง 2 กิจกรรม ตามแบบ ปอ.3  คือ 

1. กิจกรรมด้านการออกแบบและการควบคุมอาคาร 
 2. กิจกรรมด้านการจัดหาพาหนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 



 
 และจุดอ่อน ในกองการศึกษาฯ ตามแบบ ปอ.3  และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่ท่ี
เกิดข้ึน    คือ        1.ศูนย์วัดทรงธรรม ไม่มีอาคารศูนย์เด็ก 
 2.ศูนย์วัดศรีชมชื่น ไม่มีรั้วกั้น อาคารไม่ม่ันคงถาวร 
 3. ศูนย์ดงสาน น้ าท่วมศูนย์ช่วงฤดูฝน 

 

ทั้งนี้  ได้แนบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ตามแบบติดตาม – 
ปย.3) แบบประเมินการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.2) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
(แบบ ปอ.3) มาพร้อมนี้แล้ว 

(ลงชื่อ)............ศิริ  นิลแสง........ผู้รายงาน 
(นายศิริ  นิลแสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
วันที่   31   ตุลาคม   2562 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนังสือรับรองกำรควบคุมภำยในของผู้บริหำรระดับองค์กร                             แบบ ปอ.1 
(ตำมระเบียบฯ ข้อ 6) 

แบบที่  2  กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยส ำคัญ 
.............................. 

เรียน    ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 

 การประเมินการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ส าหรับงวดวันที่  1  ตุลาคม  
2561 ถึงวันที่  30  กันยายน  2562  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร ค าแนะน า : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 
ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ได้จัดให้มีขึ้นตามก าหนดในระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ ส านัก/กอง บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง   หรือการทุจริตด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบของฝ่ายบริหาร 
 

 ผลการวิเคราะห์จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 4 ส านัก/กอง คือ ส านักปลัด 
กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544  ผลการประเมิน พบว่ามีความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง 
 

 ดังนั้น  จุดอ่อนและความเสี่ยงที่พบ  
ในส านักปลัด ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง 2 กิจกรรม ตามแบบ ปอ.3  คือ 

4. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
6. กิจการการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
ในกองคลัง ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง 2 กิจกรรม ตามแบบ ปอ.3  คือ 

1. กิจกรรมด้านการรับเงิน การน าส่งเงิน 
  2. กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
 
ในกองช่าง ที่ต้องบริหารจัดการ ความเสี่ยง 2 กิจกรรม ตามแบบ ปอ.3  คือ 

1. กิจกรรมด้านการออกแบบและการควบคุมอาคาร 
 2. กิจกรรมด้านการจัดหาพาหนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 



 
 และจุดอ่อน ในกองการศึกษาฯ ตามแบบ ปอ.3  และกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่ท่ี
เกิดข้ึน    คือ        1.ศูนย์วัดทรงธรรม ไม่มีอาคารศูนย์เด็ก 
 2.ศูนย์วัดศรีชมชื่น ไม่มีรั้วกั้น อาคารไม่ม่ันคงถาวร 
 3. ศูนย์ดงสาน น้ าท่วมศูนย์ช่วงฤดูฝน 

 

ทั้งนี้  ไดแ้นบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ตามแบบติดตาม – 
ปย.3) แบบประเมินการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.2) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
(แบบ ปอ.3) มาพร้อมนี้แล้ว 

(ลงชื่อ)............ศิริ  นิลแสง........ผู้รายงาน 
(นายศิริ  นิลแสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
วันที่   31   ตุลาคม   2562 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนแพง                                  แบบ ปอ.2 
สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบของมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร 

ณ    วันที่    31    ตุลำคม   2562 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

 
1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
 

             ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติท่ีดีเอ้ือต่อ
การควบคุมภายใน  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมี
ศีลธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์และมีการ
พิจารณาด าเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่า บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมการยอมรับความรู้
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและ
การวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ  
ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหารเหมาะสม
ต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและด ารงไว้ซึ่งการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  โครงสร้างองค์กร  การ
มอบอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  นโยบาย และ
การปฏิบัติด้านบุคลากร เหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
 

 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ ระดับองค์กรที่ชัดเจน  
วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรมสอดคล้องกัน  ในการที่จะท างานให้ส าเร็จด้วย
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ขององค์กร  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  นอกจากนี้มีกลไกท่ี
ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  เช่น  
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ  เป็นต้น 
 

 
 
 

 
          
 
       สภาพแวดล้อมการควบคุมของ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนแพง ในภาพรวม  เหมาะสม 
และมีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง   มีการ
ประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนดตามเอกสาร
ค าแนะน า  การน ามาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้
ในเชิงปฏิบัติ  และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน  ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่น  อย่างไรก็ตามในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงกระท าโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการ
ระดับ  ปฏิบัติการ   ไม่มีผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วม
ด้วย  จึงไม่มีการระบุความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 
 
 
            



 
 

-2- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า  
เมื่อน าไปปฏิบัติแล้ว จะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่าย
บริหารก าหนดไว้  กิจกรรมเพ่ือการควบคุม จะชี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
4. ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

            มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน  การรายงานทางการเงินและการ
ด าเนินงาน  การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ  ที่ใช้ในการควบคุมและด าเนินกิจกรรม
ขององค์กร  ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศ  
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้ความมั่นใจว่ามี
การติดต่อสื่อสารภายในและนอกองค์กร  ที่มีผลท าให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 
       5. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
          องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยก าหนด
วิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร  ผู้
ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
        นอกจากนี้  มีการประเมินผลแบบรายครั้ง  
(Separate  Evaluation)  เป็นครั้งคราว  กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติ  เพ่ือให้
ความมั่นใจว่า  ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ  และมีการ
วินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 

 
 

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและ
มีประสิทธิผลตามเอกสาร 
       
 
 
 
 
 
    ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 

 
 
         การติดตามประเมินการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ถือปฏิบัติตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
ซึ่งก าหนดในเอกสารค าแนะน า  การจัดท ารายงาน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ  ข้อ  
6  การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร 

 



    ผลกำรประเมินโดยรวม 
 

                       องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  5  องค์ประกอบ 
ของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิภารและประสิทธิผลตามสมควร 
 

(ลงชื่อ).........ศิริ   นิลแสง............ 
(นายศิริ   นิลแสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
วันที่   31  ตุลาคม  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                   แบบ ปอ.3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการ
ควบคุมหรือความ

เสี่ยงท่ียังมีอยู ่
(2) 

งวด/เวลาที่พบจดุอ่อน 
 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(6) 

ส ำนักปลัด 
กิจกรรม  การป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัและภัยต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพ  สามารถปฏิบตัิไดจ้ริงช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที การ
ปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

 
ควำมเสี่ยง  
1. ภัยธรรมชาติ ท า
ให้  ประชาชนต้อง
สูญเสีย   ทรัพย์สิน 
2. ใช้เงินส ารองจ่าย
เพื่อ 
    บรรเทาความ
เดือดร้อน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. มีพายุพัดผ่านตาม
ฤดูกาล 
2. มีการเผาท าลาย
ทุ่งนา 
3. อบต.มีงบประมาณ
เพื่อการนี้ไมเ่พียงพอ   
เนื่องจาก มีรายได้
น้อย 
4. ข้อจ ากัดด้าน
ระเบียบในการใช้จ่าย
งบประมาณในการ
ช่วยเหลือ 

 
1.ช่วงเดือน ตุลาคม 
2561 ถึงเดือน 
เมษายน 2562(ภยั
แล้ง) 
2. ช่วงเดือนกรกฎาคม 
ถึงเดือนกันยายน 
2562(อุทกภยั) 

 
1.   ตั้งคณะท างาน
ส ารวจความ 
      เสียหาย และประ
เมินาใช้จ่าย 
     ทั้งหมด 
2.  ช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความ 
     เดือดร้อนเบื้องต้น 
3. จัดท าแผนการใช้
จ่ายเงินขอ 
    งบประมาณเพิ่มเติม
โดยขอจ่าย 
     ขาดเงินสะสม ตาม
ระเบียบฯ 
4. จัดท าแผนขอรับเงิน
สนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใน
ระยะเร่งด่วนของบจาก
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยการ
ส ารวจจากข้อเท็จจริง 

 
30  วัน 

(31 ตลุาคม  2561) 
     - ปลัด อบต. 
(นายสมนึก  ฉันโชคด)ี 
- หัวหน้าส านักปลดั 
(นางนันทิดา  นา

เหนือ) 
- นักป้องกันฯ 

(จ.ส.ต.ไชย์พรภ์ ภูศรี
ฤทธิ)์ 

 
          การประเมินผลพบว่า   
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล มีการควบคุมเพียงพอ 
ไม่พบความเสี่ยงหรือจุดอ่อน 
จุดอ่อนที่พบ  กิจกรรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั ผล
ปรากฏว่ามีการด าเนินการ 
ดังนี้  
- ไฟไหมส้วนและไร่นา   
จ านวน  5   ราย 
- วาตภัย  13  ครัวเรือน 
- ราษฎรประสบปญัหาภัยแล้ง  
13  หมู่บา้น 
- จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและ  
อป.พร. จ านวน  69 ราย 
          การติดตามแบบ
ติดตาม ปย.3  การจัดท า
แผนการปรับปรุงบรหิารความ
เสี่ยงบรรลุวตัถุประสงค์    
การน าเงินไปช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบัความ
เดือดร้อนด าเนินการแล้วเสรจ็
ตามก าหนด   



 
 
 
 
 
 
 
 

  

               องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                            แบบ  ปอ.3(ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

                             ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 

(2) 

งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผดิชอบ 
(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(6) 
 
กิจกรรม      
2. การจัดท าข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การจัดท า
งบประมาณ  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์พัฒนา
และเป็นปจัจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ความเสีย่ง 
1.ประชาชนไม่มสี่วนร่วมในการจดั
โครงการประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
สาเหต ุ
-   ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการ
เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 

 
เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
-ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจัด
ประชาคมเพื่อส ารวจความต้องการของ
ประชาชน 
-กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
180  วัน 

(31 ตลุาคม  2561) 
    - ปลัด อบต. 
    (นายสมนึก ฉันโชคดี) 

- หัวหน้าส านักปลดั 
(นางนันทิดา นาเหนือ) 

 

 
-  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
-  จนท.ผู้ควบคุมตรวจสอบการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน 
-  ปรับปรุงระบบ Internet ให้
สามารถรองรับและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
-เข้าร่วมประชุมประชาคมกับ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                           แบบ  ปอ.3(ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

                             ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
 

กิจกรรมวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงท่ี
ยังมีอยู่ 

(2) 

งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผดิชอบ 
(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 (6) 

กิจกรรม   
3. การจ่ายเงินอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐ  
 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การจ่ายเงิน
อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐ เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด 
 

ความเสีย่ง 
การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานราชการ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการที่ก าหนด 
 
สาเหต ุ
- เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจและไม่
ติดตามทวงถามผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานผู้ขอรับการอดุหนุน 
- ผู้ขอรับการอุดหนุนไมส่นใจในการ
รายงานผลและด าเนินการตามระเบียบที่
ก าหนด 
 
 
 

การปฏิบัติงาน 
ในป ี

งบประมาณป ี
พ.ศ. 2556 

 

- มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ผูร้ับผดิชอบใน
การติดตาม ให้ชัดเจน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
ด าเนินการโครงการอุดหนุนทุกโครงการ 
- จัดท าแผนและติดตามทวงถามเมื่อผู้
ขอรับการอุดหนุนด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 
- สร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานผูข้อรับ
การอุดหนุนว่าจะต้องด าเนินการรายงาน
ผลให้ อบต.ทราบ พร้อมระบุวันเวลาส่ง
รายงานให้ชัดเจน 
 
 
 
 

30  วัน 
(31 ตลุาคม  2561) 

    - ปลัด อบต. 
(นายสมนึก ฉันโชคดี) 

- หัวหน้าส านักปลดั 
(น.ส.นันทิดา สาลีพันธ์) 
- ผู้อ านวยการกองคลัง 
(น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์) 

- มีค าสั่งมอบหมาย และช้ีแจง
ขั้นตอนการปฏิบตัิอย่างชัดเจน 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบโครงการอุดหนุนทุก
โครงการ 
- จัดท าแผนปฏิบตัิการและตดิตาม
ทวงถาม การด าเนินงานของผู้ได้รบั
การอุดหนุนตามก าหนด 
- จัดประชุม สร้างความเข้าใจแก่
หน่วยงานผู้ขอรับการอดุหนุน ตาม
ระเบียบและหนังสื่อสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                      แบบ  ปอ.3(ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

                             ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
 

กิจกรรมวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผดิชอบ 
(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

 (6) 

กิจกรรม   
4. การก าจัดขยะมูลฝอย 
 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้เกิดการก าจดั
ขยะอย่างถูกวิธีและไม่
ก่อให้เกิดมลพิษแก่
สิ่งแวดล้อมเป็นการลด
ภาวะโลกร้อน 
 
 
 
 
 

ความเสีย่ง 
จัดเก็บขยะของชาวบ้านบางครัวเรอืน 
ยังไม่ถูกวิธี 
 
สาเหต ุ
- เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนไม่เพียงพอท าให้
จัดเก็บขยะล่าช้า 
- บางครัวเรือในต าบลไม่ทิ้งขยะลงถัง
ตามที่ อบต.จัดให ้
-ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 

การปฏิบัติงาน 
ในป ี

งบประมาณป ี
พ.ศ. 2560 

 

- มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ผูร้ับผดิชอบใน
การติดตาม ให้ชัดเจน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการคดัแยกขยะ 
-รณรงค์การด าเนินการจดัท าธนาคารขยะ
ในโรงเรียนต่างๆ 
-รณรงค์การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียก
ในครัวเรือน 
-รณรงค์ให้ชาวบ้านแยกขยะก่อนทิ้ง 
-จัดที่ทิ้งขยะให้เพียงพอต่อความตอ้งการ 
 

30  วัน 
(31 ตลุาคม  2561) 

    - ปลัด อบต. 
   (นายสมนึก ฉันโชคดี) 

- รองปลัด อบต. 
   (นางชนม์นิภา  ชัยจันทา) 

 

- ได้มีค าสั่งมอบหมาย และช้ีแจง
ขั้นตอนการปฏิบตัิอย่างชัดเจน 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการคดัแยกขยะ 
- จัดประชุม สร้างความเข้าใจแก่
ครัวเรือนในการแยกขยะก่อนทิ้งและ
การน าขยะเปียกมาท าปุ๋ยชีวภาพ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                        แบบ  ปอ.3(ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

                             ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 

(2) 

งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผดิชอบ 
(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(6) 
 
กิจกรรม      
5. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาและเป็น
ปัจจุบัน 
 

 
ความเสีย่ง 
1.การจัดโครงการประชาคมเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
สาเหต ุ
-   ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

 
เดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2560 

 

 
-  การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
-ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจัด
ประชาคมเพื่อส ารวจความต้องการของ
ประชาชน 
 
 

 
180  วัน 

(31 ตลุาคม  2561) 
    - ปลัด อบต. 
(นายสมนึก ฉันโชคดี) 

- หัวหน้าส านักปลดั 
(นางนันทิดา นาเหนือ) 

 

 
-  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
-  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจดัท า
แผนให้ตรงตามแผนงานของ อปท. 
อย่างถูกต้อง 
-เข้าร่วมประชุมประชาคมกับ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                                  แบบ  ปอ.3(ต่อ) 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
                             ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 

 

วัตถปุระสงค์ของการควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 

(2) 

งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผดิชอบ 
(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(6) 
 
กิจกรรม      
6. การจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับจ่ายเบีย้ยังชีพอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 
 

 
ความเสีย่ง 
1.อาจมีการจ่ายเงินแก่ผู้ไม่อยู่ในพ้ืนท่ี 
หรือ เสียชีวิตแล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหนา้ที่ 
2.การโอนย้ายระหว่างปีงบประมาณ
ท าให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
 
สาเหต ุ
-   ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจง้ข้อมูลแก่พนักงาน 
- ความสับสนในแนวทางการ
ปฏิบัติงานเมื่อมีการโอนย้ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 
 
 
 

 
เดือนมกราคม
พ.ศ. 2560 

 

 
-  การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน และก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานอย่างรัดกมุ 
-เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบตัิงาน
เบี้ยยังชีพ 
 
 

 
180  วัน 

(31 ตลุาคม  2561) 
    - ปลัด อบต. 
(นายสมนึก ฉันโชคดี) 

- จพง.พัฒนาชุมชน 
(นายจักรพันธ์  ประจิมทิศ) 

 

 
-  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
-  ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานเข้ารบั
การฝึกอบรมเพื่อรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                     แบบ ปอ.3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(4) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(6) 

กองคลัง 
1. กิจกรรม   ด้านการรับเงิน

และการน าส่งเงิน 
 

วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้การรับเงินและส่งเงนิ มี
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ตามระเบียบฯ 
 
2.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บรายได ้
 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามบญัชีลูกหนี้  และน าเงิน

ควำมเสี่ยง  
       มีการจัดเก็บเงินรายได้ 
ในช่วงเสาร์-อาทิตย ์แต่มิได้มี
การน าส่งเงินเข้าระบบ 
 
 
 
 
ควำมเสี่ยง  
-ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็น
ปัจจุบันท าให้ไมส่ามารถ 
ติดตามทวงถามภาษีค้างช าระ
ได ้ 
- ไม่มีการจัดท าแผนท่ีภาษี
อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 

 
1 ตุลาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 2560 

 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับส่ง
เงินและก าชับการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 1.มีการขอเอกสารหลักฐาน
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสีย
ภาษี  
2. มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตาม
ทวงถามการค้างช าระภาษ ี 
3. มีการประชาสมัพันธ์

60  วัน 
(31 ตลุาคม  2561) 

- ผู้อ านวยการกองคลัง 
(น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์) 
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(น.ส.วีรนุช  ค าสิทธ์ิ) 
-จนท. จัดเก็บรายได ้
(นางวยุลี อินทรักษ์) 

     ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
และประเมินผล รวมทั้งระบบสารสนเทศ การ
สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่  เช่น  หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน โทรสาร โทรศัพท์ และหนังสือ
ราชการ แล้วรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนด  
      แต่อย่างไรก็ตาม อบต. ยังไมส่ามารถจัดเก็บ
ภาษีได ้ครบถ้วน 100% เนื่องจากยังไม่มีการ
จัดท าแผนที่ภาษีอยา่งเป็น ระบบและไม่สามารถ
ติดต่อผู้เสยีภาษไีด้โดยตรง เนื่องจากมีการ 
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิที่ดินแต่ไมไ่ด้แจ้งให้ อบต. 
ทราบ หรือม ีที่อยู่นอกเขตต าบลท าใหไ้ม่สะดวกที่
จะเดินทางมาช าระภาษหีรือม ีการเปลีย่นแปลง 



รายได้ที่จัดเก็บน าส่ง ลงบัญชีครบถ้วน 
สามารถจัดเก็บรายได้เพิม่ขึ้นตาม
นโยบายของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

 -มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน แต่ไมไ่ด้แจ้งให้ อบต. 
 

ก าหนดการช าระภาษ ี 
       

  
     
 

 

           องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                               แบบ   ปอ.3 (ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

  ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/ผู้รับผิดชอบ 
(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(6) 
3. กิจกรรม ด้านการพัฒนา
บุคลากร 
 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตมิี
ความสามารถปฏบิัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมายของทาง
ราชการ สามารถบันทึกบัญชี  
การเงิน งานพัสดุ และการจดัวาง
ระบบการจัดเก็บรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
    
 

ควำมเสี่ยง   
      เนื่องจากมีการประกาศใช้ 
พรบ.จัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 2560 ท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่
เข้าใจระบียบการปฏบิัติงานใหม่
ที่เพ่ิมขึ้น อาจเกิดข้อผดิพลาดใน
การปฏิบัติงาน 

1 ตุลาคม 2560 1.กำรฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ
เฉพาะต าแหน่ง โดยจัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและ
ใช้อยู่จริง  จัดให้มีวิทยากรที่มี
ประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู ้
2. ด้ำนกำรบันทึกบัญชี  
โดยจดัส่งเจ้าหน้าท่ีไปศึกษาอบรม
ด้านการบญัชีตามสถาบันต่าง ๆ  
และเดินทางไปราชการเพื่อ
ค าแนะน าในเรื่องการบันทึกบญัชี 
จาก อปท.อื่น หรือกลุ่มการเงิน
และบัญชี สนง.ท้องถิ่นจังหวัด 
3.  หัวหน้าส่วนการคลัง และเจ้า
พนักงานการเงินและบญัชี ซึ่งมี

60 วัน 
(31 ตลุาคม  2561) 

- ผู้อ านวยการกองคลัง 
(น.ส.สุทธิณี  ศรีรักษ์) 
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(น.ส.วีรนุช  ค าสิทธ์ิ) 
-จพง.พัสดุ 
(นางสาวสุจันญา  ใยหงษ์) 

 



 
 
 
 
 

ความรู้ความเข้าใจวิธีบันทึกบัญชี
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

  
             

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                                    แบบ   ปอ.3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(6) 
กองช่ำง 

1. กิจกรรม   ด้านการออกแบบและควบคุม
อาคาร 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้การส ารวจ การ
ออกแบบการเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่าง 
ๆ การประมาณราคากลาง ถูกต้องปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบงัคับ มติ 
ครม. และหนังสือสั่งการต่าง ๆ          

 
ควำมเสี่ยง  
-การประกาศใช้ พรบ.
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
2560 ต้องใช้วิศวกรใน
การอนุมัติแบบ ท าให้เกดิ
ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
สำเหตุ 
-ไม่มีเจา้หน้าท่ีระดับ
ปฏิบัติการทีม่ีความรู้
ความช านาญในงานด้าน

 
 

ตุลาคม 
2560 

 
 

-การมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับชอบ
ชัดเจน 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีระดับ
ปฏิบัติการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพู
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

กองช่าง 
(นายอนุชา  ขัติยนนท์) 

 
ส่งเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการเข้ารบั
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 



นี ้
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                                 แบบ   ปอ.3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(6) 
 
กิจกรรม      
2.การจดัหาพาหนะเพิ่มเติม 
 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 

 
ควำมเสี่ยง 
การที่ไมม่ีเครื่องมือส ารวจท่ีจะใช้ใน
การท างาน 
 

 
การปฏิบัติงาน 

ในป ี
งบประมาณป ี
พ.ศ. 2561 

 

 
จัดหาพาหนะเพิ่มเติม และ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

 
ปีงบประมาณ 2562 

กองช่าง 
(นายอนุชา  ขัติยนนท์) 

 
-  มีการขอสนับสนุนพาหนะจาก
หน่วยงานอ่ืนและปรับปรุงพาหนะให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
-  มีการก าหนดแนวทางและวิธี
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการควบคมุงานให้
บรรลตุามเป้าหมายที่วางไว้อย่าง
ถูกต้อง 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                                    แบบ   ปอ.3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 
จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงท่ียังมีอยู ่
(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(6) 
กองกำรศึกษำฯ 

1. กิจกรรม   การพัฒนาศูนยเ์ด็ก
เล็ก(งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
มีคุณภาพและผ่านการประเมิน
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 
จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
   การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 
สำเหตุ 
   จากเกณฑ์การประเมินของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการ
ด าเนินงานด้านที่ยังไม่ได้มาตรฐาน
คือ 
๑. อาคารสถานท่ี 
- ศูนย์วัดทรงธรรม ไมม่ีศูนย ์
- ศูนย์วัดศรีชมชื่น ความปลอดภยั 
-ศูนย์ดงสำน น้ าท่วมช่วงฤดูฝน 
 

 
 

1 ตุลาคม 2561 

 
1. ใช้เคร่ืองมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ศพด. 
2. จัดตั้ง งบประมาณในการปรบัปรุงสถานที่ 
3. จัดท าโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนให้
มากข้ึน 

 
(90 วัน) 

ผอ.กองการศึกษาฯ 
(นางชนม์นิภา  ชัยจันทา) 

 
กำรติดตำมประเมินผล 
ติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
- โดยใช้เครื่องมือการ
ประเมินผลของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นติดตาม
การด าเนินงานทุกด้าน 
- จัดท าแบบสอบถาม
ผู้ปกครอง/ 
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



 
 
 

                                                           
 

(ลงชื่อ)..........ศิริ  นิลแสง..............ผู้รายงาน 
(นายศิริ  นิลแสง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 

     องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                     แบบติดตำม – ปอ.3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 
ส ำนักปลัด 

กิจกรรม  การป้องกันและบรรเทาสารธารณ
ภัย 
วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้แผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและภัยต่าง ๆ มปีระสิทธิภาพ  
สามารถปฏิบัตไิด้จริงช่วยเหลือประชาชนได้
ทันท่วงที การปฏิบัติภารกจิป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
 

 
ควำมเสี่ยง  
1. น้ าท่วม วาตภยั  ท าให้ 
   ประชาชนต้องสูญเสยี  
   ทรัพย์สิน 
2. ใช้เงินส ารองจ่ายเพื่อ 
    บรรเทาความ
เดือดร้อน 
ปัจจัยเสี่ยง 
1. มีพายุพัดผ่านตาม
ฤดูกาล 
2. มีการเผาท าลายทุ่งนา 
3. อบต.มีงบประมาณเพื่อ
การนี้ไมเ่พียงพอ   
เนื่องจาก มีรายได้น้อย 
 

 
1.ช่วงเดือน ตุลาคม 
2562 ถึงเดือน 
เมษายน 2562 
2. ช่วงเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือน
กันยายน 2562 

 
1.   ตั้งคณะท างานส ารวจ
ความ 
      เสียหาย และประเมิน
ค่าใช้จ่าย 
     ทั้งหมด 
2.  ช่วยเหลือเพื่อบรรเทา
ความ 
     เดือดร้อนเบื้องต้น 
3. จัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
ขอ 
    งบประมาณเพิ่มเติมโดย
ขอจ่าย 
     ขาดเงินสะสม ตาม
ระเบียบฯ 
4. จัดท าแผนขอรับเงนิ

 
30  วัน 

(31 ตลุาคม  
2562) 

     - ปลัด อบต. 
(นายสมนึก ฉันโชค
ดี) 
- หัวหน้าส านักปลดั 
(น.ส.รัศมิส์ิกานต์ 
สาลีพันธ์) 

- จนท.ป้องกันฯ 
(จ.ส.ต.ไชย์พรภ์ ภู
ศรีฤทธ์ิ) 

 
 

 
          การประเมินผลพบว่า   
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
มีการควบคุมเพียงพอ ไม่พบความ
เสี่ยงหรือจดุอ่อน 
จุดอ่อนที่พบ  กิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั ผลปรากฏว่า 
- ไฟไหมส้วนและไร่นา   จ านวน    
5  แห่ง 
- วาตภัย 13 ครัวเรือน 
- ราษฎรประสบปญัหาภัยแล้ง  13  
หมู่บ้าน 
- จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและ  
อป.พร. จ านวน  69 ราย 
          การติดตามแบบติดตาม 



สนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ในระยะ
เร่งด่วนของบจากกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยการส ารวจจาก
ข้อเท็จจริง 
 
 

ปย.3  การจดัท าแผนการปรับปรงุ
บริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์    
การน าเงินไปช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนด าเนินการแล้ว
เสร็จตามก าหนด   
 
 
 

  
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                              แบบติดตำม – ปอ.3(ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

                             ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
 

กิจกรรมวัตถุประสงคข์อง
กำรควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผดิชอบ 
(5) 

สถานการณ ์
ด าเนินการ 

(6) 

การติดตามและสรุปผล
ประเมินผล / ข้อคิดเห็น 

(7) 

ส ำนักปลัดฯ 
กิจกรรม      
2.การจัดท าข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้การ
จัดท างบประมาณ  สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาและเป็น
ปัจจุบัน 
 

 
ความเสีย่ง 
-การบันทึกงบประมาณด้วย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(E - LAAS) 
-ไม่มีการประชาคมอย่างแท้จริง 
สาเหต ุ
-   การบันทึกงบประมาณด้วย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรไ์ม่เป็น
ปัจจุบัน  
-   การบันทึกงบประมาณด้วย
ระบบบัญชีไม่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาตามแผน อปท. 

 
การปฏิบัติงาน 

ในป ี
งบประมาณป ี
พ.ศ. 2560 

 

 
-  การมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบชัดเจน 
-  บันทึกข้อมูลลงในระบบ
อย่างต่อเนื่อง และเป็น
ปัจจุบัน 
-  ตรวจสอบการบันทึกข้อมลู
ให้ตรงตามแผนงานของ อปท. 
อย่างถูกต้อง 
-  ตรวจสอบระบบ Internet 
ให้สามารถรองรับและพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีออกไปร่วมการ
ประชาคมของแตล่ะหมู่บา้น 

 
30  วัน 

(31 ตลุาคม  2562) 
          - ปลัด อบต. 
(นายสมนึก ฉันโชคดี) 

- หัวหน้าส านักปลดั 
(น.ส.รัศมิส์ิกานต์ สาลีพันธ์) 

 

 
 

 

 
-  มีการมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบชัดเจน 
-  จนท.ผู้ควบคุมตรวจสอบการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบอยา่ง
ต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน 
-  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
บันทึกข้อมูลให้ตรงตามแผนงาน
ของ อปท. อย่างถูกต้อง 
-  ปรับปรุงระบบ Internet ให้
สามารถรองรับและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 
-จนท.ร่วมการประชาคมกับ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน 



-มีการส ารวจรายชื่อและท า
ประชาคมเฉพาะกลุม่ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                              แบบติดตำม – ปอ.3(ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

                                  ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 



กิจกรรมวัตถุประสงคข์อง
กำรควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผดิชอบ 
(5) 

สถานการณ ์
ด าเนินการ 

(6) 

การติดตามและสรุปผล
ประเมินผล / ข้อคิดเห็น 

(7) 

 
กิจกรรม   
3. การจ่ายเงินอุดหนุน
หน่วยงาน 
ของรัฐ  
 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุน
หน่วยงานของรัฐ เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
 

 
ความเสีย่ง 
การจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานราชการ ไม่
เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการที่ก าหนด 
 
สาเหต ุ
- เจ้าหน้าท่ีขาดความเข้าใจและ
ไม่ตดิตามทวงถามผลการ
ด าเนินงานจากหน่วยงานผู้
ขอรับการอุดหนุน 
- ผู้ขอรับการอุดหนุนไมส่นใจใน
การรายงานผลและด าเนินการ
ตามระเบียบที่ก าหนด 
 

 
การปฏิบัติงาน 

ในป ี
งบประมาณป ี
พ.ศ. 2559 

 

 
- มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการตดิตาม        
ให้ชัดเจน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการด าเนินการ
โครงการอุดหนุนทุกโครงการ 
- จัดท าแผนและติดตามทวง
ถามเมื่อผู้ขอรับการอุดหนุน
ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 
- สร้างความเข้าใจแก่
หน่วยงานผู้ขอรับการอดุหนุน
ว่าจะต้องด าเนินการรายงาน
ผลให้ อบต.ทราบ พร้อมระบุ
วันเวลาส่งรายงานให้ชัดเจน 
 

 
30  วัน 

(31 ตลุาคม  2562) 
          - ปลัด อบต. 
(นายสมนึก ฉันโชคดี) 

- หัวหน้าส านักปลดั 
(น.ส.รัศมิส์ิกานต์ สาลีพันธ์) 

- ผู้อ านวยการกองคลัง 
(น.ส.สุทธิณี ศรีรักษ์) 

 
 

 

 
- ได้มีค าสั่งมอบหมาย และ
ช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบโครงการอุดหนุนทุก
โครงการ 
- ได้จัดท าแผนปฏิบตัิการและ
ติดตามทวงถาม       การ
ด าเนินงานของผู้ได้รับการ
อุดหนุนตามก าหนด 
- จัดประชุม สร้างความเข้าใจ
แก่หน่วยงานผู้ขอรับการ
อุดหนุน ตามระเบียบและหนัง
สื่อสั่งการที่เกีย่วข้อง 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                              แบบติดตำม – ปอ.3(ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 



กิจกรรมวัตถุประสงค์
ของกำรควบคุม 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยงท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผดิชอบ 
(5) 

สถานการณ ์
ด าเนินการ 

(6) 

การติดตามและสรุปผลประเมินผล / 
ข้อคิดเห็น 

(7) 

กิจกรรม   
4. การก าจัดขยะมูลฝอย 
 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้เกิดการก าจดั
ขยะอย่างถูกวิธีและไม่
ก่อให้เกิดมลพิษแก่
สิ่งแวดล้อมเป็นการลด
ภาวะโลกร้อน 
 
 
 
 
 
กิจกรรม      
5. การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์พัฒนาและ
เป็นปัจจุบัน 
 

ความเสีย่ง 
จัดเก็บขยะของชาวบ้านบางครัวเรอืน 
ยังไม่ถูกวิธี 
 
สาเหต ุ
- เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนไม่เพียงพอท าให้
จัดเก็บขยะล่าช้า 
- บางครัวเรือในต าบลไม่ทิ้งขยะลงถัง
ตามที่ อบต.จัดให ้
-รถขยะเก่า และเสียบ่อย ท าให้เกดิ
ขยะค้างถัง 
- ประชาชน ไม่แยกขยะก่อนทิ้งลงถัง 
 
 
ความเสีย่ง 
1.การจัดโครงการประชาคมเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
สาเหต ุ
-   ประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน  
 

การปฏิบัติงาน 
ในป ี

งบประมาณป ี
พ.ศ. 2560 

 

- มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการตดิตาม ให้ชัดเจน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการคดัแยกขยะ 
-รณรงค์การด าเนินการจดัท า
ธนาคารขยะในโรงเรียนต่างๆ 
-รณรงค์การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะ
เปียกในครัวเรือน 
-รณรงค์ให้ชาวบ้านแยกขยะก่อนทิ้ง 
-จัดที่ทิ้งขยะให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 
 
 
-  การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
-ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจัด
ประชาคมเพื่อส ารวจความต้องการ
ของประชาชน 
 

30  วัน 
(1  พฤศจิกายน  2559) 

     - ปลัด อบต. 
(นายสมนึก ฉันโชคดี) 
- รองปลัด อบต. 
(นางชนม์นิภา ชัยจันทา) 

- หัวหน้าส านักปลดั 
(น.ส.รัศมิส์ิกานต์ สาลีพันธ์) 

 

 
 

- ได้มีค าสั่งมอบหมาย และช้ีแจง
ขั้นตอนการปฏิบตัิอย่างชัดเจน 
- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการคดัแยกขยะ 
- จัดประชุม สร้างความเข้าใจแก่
ครัวเรือนในการแยกขยะก่อนทิ้งและ
การน าขยะเปียกมาท าปุ๋ยชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
-  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
-  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจดัท า
แผนพัฒนาของ อปท. อย่างถูกต้อง 
-เข้าร่วมประชุมประชาคมกับ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                              แบบติดตำม – ปอ.3(ต่อ) 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 



วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู่ 

(2) 

งวดเวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผูร้ับผดิชอบ 
(5) 

สถานการณ ์
ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 
 
กิจกรรม      
6. การจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ
 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับมอบเบี้ยยังชีพอย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว 
 

 
ความเสีย่ง 
1.อาจมีการจ่ายเงินแก่ผู้ไม่อยู่ในพ้ืนท่ี 
หรือ เสียชีวิตแล้วไม่แจ้งแก่เจ้าหนา้ที่ 
2.การโอนย้ายระหว่างปีงบประมาณ
ท าให้ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
 
สาเหต ุ
-   ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งข้อมูลแก่พนักงาน 
- ความสับสนในแนวทางการ
ปฏิบัติงานเมื่อมีการโอนย้ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 
 

 
เดือนมกราคม
พ.ศ. 2559 

 

 
-  การมอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบชัดเจน และก าชับให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานอย่างรัดกมุ 
-เพิ่มเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักสังคม
สงเคราะห์ในการน าจา่ยเบี้ยยังชีพแต่
ละเดือน 
 
 

 
180  วัน 

(31 ตลุาคม  2562) 
    - ปลัด อบต. 
(นายสมนึก ฉันโชคดี) 

- นักสังคมสงเคราะห ์
(นายสมชาย ฉันโชคดี) 

 

 
o 
 

 
-  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
-  ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานเข้ารบั
การฝึกอบรมเพื่อรับทราบแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
 
 

 
 

    *สถำนกำรณ์ด ำเนินงำน                                                                                                                            
     =  ด าเนินการแล้ว  เสร็จตามก าหนด                                                                                               
     =  ด าเนินการแล้ว    เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 
  =  ยังไม่ด าเนินการ        
 =  อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                           แบบติดตำม –ปอ.3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 



วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
 

(1) 

จุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

(7) 
กองคลัง 

1. กิจกรรม   ด้านการรับเงินและการ
น าส่งเงิน 
วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้การรับเงินและส่งเงนิ มี
การปฏิบัติงานท่ีถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ตามระเบียบฯ 
 
2.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามบญัชีลูกหนี้  และน าเงิน
รายได้ที่จัดเก็บน าส่ง ลงบัญชีครบถ้วน 
สามารถจัดเก็บรายได้เพิม่ขึ้นตาม
นโยบายของผู้บริหาร 
 
 

ควำมเสี่ยง  
       มีการจัดเก็บเงิน
รายได้ ในช่วงเสาร-์
อาทิตย์ แต่มิได้มีการ
น าส่งเงินเข้าระบบ 
 
 
 
ควำมเสี่ยง  
-ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่
ไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่
สามารถ ติดตามทวง
ถามภาษีค้างช าระได ้ 
- ไม่มีการจัดท าแผนท่ี
ภาษีอย่างเป็นระบบที่
ชัดเจน 
 -มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธ์ิที่ดิน แต่ไม่ได้
แจ้งให้ อบต. 
 

 
1 ตุลาคม 
2561 
 
 
 
 
 
 
1 ตุลาคม 
2561 

.  แต่งตั้งคณะกรรมการรับส่ง
เงินและก าชับการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 1.มีการขอเอกสารหลักฐาน
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสีย
ภาษี  
2. มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตาม
ทวงถามการค้างช าระภาษ ี 
3. มีการประชาสมัพันธ์
ก าหนดการช าระภาษ ี 
       

60  วัน 
(31 ตลุาคม  2562) 

- ผู้อ านวยการกองคลัง 
(น.ส.สุทธิณี ศรีรักษ์) 
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(น.ส.วีรนุช ค าสิทธิ)์ 

  ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งระบบ
สารสนเทศ การสื่อสารทั้งหมดที่มอียู่  
เช่น  หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
โทรสาร โทรศัพท์ และหนังสือราชการ 
แล้วรายงานผลใหผู้้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ก าหนด 
 

  
     
 
 
 
 
 

           องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                   แบบติดตำม –  ปอ.3 (ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 



  ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
 

(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ด าเนินการ 

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผล
การประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 
3. กิจกรรม  ด้านการพัฒนา
บุคลากร 
วัตถุประสงค์ 
     เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตมิี
ความสามารถปฏบิัติงานตาม
ระเบียบ กฎหมายของทาง
ราชการ สามารถบันทึกบัญชี  
การเงิน งานพัสดุ และการจดั
วางระบบการจดัเก็บรายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 
    

ควำมเสี่ยง   
      เนื่องจากมีการประกาศใช้ 
พรบ.จัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 2560 ท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่
เข้าใจระบียบการปฏบิัติงาน
ใหม่ท่ีเพิ่มขึ้น อาจเกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน 

1 ตุลาคม 2560 1.กำรฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ
เฉพาะต าแหน่ง โดยจัดให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและ
ใช้อยู่จริง  จัดให้มีวิทยากรที่มี
ประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดความรู ้
2. ด้ำนกำรบันทึกบัญชี  
โดยจดัส่งเจ้าหน้าท่ีไปศึกษาอบรม
ด้านการบญัชีตามสถาบันต่าง ๆ  
และเดินทางไปราชการเพื่อ
ค าแนะน าในเรื่องการบันทึกบญัชี 
จาก อปท.อื่น หรือกลุ่มการเงิน
และบัญชี สนง.ท้องถิ่นจังหวัด 
3.  หัวหน้าส่วนการคลัง และเจ้า
พนักงานการเงินและบญัชี ซึ่งมี
ความรู้ความเข้าใจวิธีบันทกึบัญชี
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 

60 วัน 
(31 ตลุาคม  2562) 

- หัวหน้าส่วนการคลัง 
(น.ส.สุทธิณี ศรีรักษ์) 
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
(น.ส.วีรนุช ค าสิทธิ)์ 
-จพง.พัสดุ 
(นางสาวสุจันญา  ใยหงษ์) 

  

  
    *สถำนกำรณ์ด ำเนินงำน                                                                                                                            
     =  ด าเนินการแล้ว  เสร็จตามก าหนด                                                                                               
    =  ด าเนินการแลว้    เสร็จล่าชา้กว่าก าหนด 
 =  ยังไม่ด าเนินการ        

 =  อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                  แบบติดตำม - ปอ.3(ต่อ) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 



 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 
จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ

เสี่ยงท่ียังมีอยู ่
(2) 

งวด/เวลาที่
พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ด าเนินการ

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

(7) 
กองช่ำง 

1. กิจกรรม   ด้านการออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
วัตถุประสงค์   เพื่อให้การส ารวจ การ
ออกแบบการเขียนแบบ โครงการ
ก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคา
กลาง ถูกต้องปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ มติ ครม. 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ     
 
 
กิจกรรม      
2.การจดัหาพาหนะเพิ่มเติม 
 
วัตถุประสงค์   
เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
      

 
ควำมเสี่ยง  
-การประกาศใช้ พรบ.จดัซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
2560 ต้องใช้วิศวกรในการอนุมัติ
แบบ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 
สำเหตุ 
-ไม่มีเจา้หน้าท่ีระดับปฏบิัติการทีม่ี
ความรู้ความช านาญในงานด้านนี ้

 
ควำมเสี่ยง 
การที่ไมม่ีเครื่องมือส ารวจท่ีจะใช้
ในการท างาน 

 

 
 

ตุลาคม 
2560 

 
-การมอบหมายงานให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับชอบชัดเจน 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีระดับ
ปฏิบัติการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพู
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
จัดหาพาหนะเพิ่มเติม และ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

 
 

กองช่าง 
(นายอนุชา  ขัติยนนท์) 

 
 
 

 
ส่งเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการเข้ารบั
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
-  มีการขอสนับสนุนพาหนะจาก
หน่วยงานอ่ืนและปรับปรุงพาหนะให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
-  มีการก าหนดแนวทางและวิธี
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการควบคมุงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างถูกต้อง 

  
    *สถำนกำรณ์ด ำเนินงำน        =  ด าเนินการแล้ว  เสร็จตามก าหนด           =  ด าเนินการแล้ว    เสร็จล่าช้ากวา่ก าหนด   X=  ยังไม่ด าเนินการ         =  อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง                                                       แบบติดตำม - ปอ.3 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 

ส าหรับงวดสิ้นสุด  วันที่  30  กันยายน  2562 



วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
(1) 

จุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสีย่งท่ียังมีอยู ่

(2) 

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุง 
(4) 

ก าหนดแล้วเสรจ็/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

สถานการณ์
ด าเนินการ

(6) 

วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/
ข้อคิดเห็น 

(7) 
กองกำรศึกษำฯ 

1. กิจกรรม   การพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก(งานจัดการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีคณุภาพและผ่าน
การประเมินมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จุดอ่อน/ควำมเสี่ยง 
   การด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
สำเหตุ 
   จากเกณฑ์การประเมินของ
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นการด าเนินงานด้านที่
ยังไม่ได้มาตรฐานคือ 
๑. อาคารสถานท่ี 
- ศูนย์วัดทรงธรรม ไมม่ีศูนย ์
- ศูนย์วัดศรีชมชื่น ความ
ปลอดภัย 
-ศูนย์ดงสำน น้ าท่วมช่วงฤดู
ฝน 
 

 
1 ตุลาคม 
2561 

 
1. จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายมากข้ึน 
2. จัดท าสภาพภมูิทัศน์บรเิวณ
อาคารและด าเนินการปรบัปรุง
อาคารสถานท่ีใหไ้ด ้
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3. จัดท าแบบสอบถามความพึง
พอใจในการด าเนินการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ 
4. จัดให้ผู้ดูแลเด็กเล็กศึกษาดู
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความ
เหมาะสม  
5. สรุปผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข 

 
ผอ.กองการศึกษา 

(นางชนม์นิภา  ชัยจันทา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรติดตำมประเมินผล 
1. มีการจัดท าสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มากขึ้น 
2. มีการจัดท าสภาพภมูิทัศน์บริเวณอาคาร
และด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้ได้
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่อย่ำงไร
ก็ตำม ยังคงมีจุดอ่อน ในเรื่อง 
(1) ศูนย์วัดทรงธรรม เรียนร่วมกบัศูนย์เปง
จาน 
(2) ศูนย์วัดศรีชมชื่น ปรับปรุงอาคาร 
(3) ศูนย์ดงสำน ปรับปรุงอาคาร 
3. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในดา้นต่างๆ 
4. จัดให้ผู้ดูแลเด็กเล็กศึกษาดูงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามความเหมาะสม 
5. สรุปผลการปฏบิัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับเพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 

  
(ลงชื่อ)...........ศิริ  นิลแสง........ผู้รายงาน 

(นายศิริ  นิลแสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

*สถำนกำรณ์ด ำเนนิงำน        =  ด าเนินการแลว้  เสร็จตามก าหนด           =  ด าเนินการแล้ว    เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด    X=  ยังไม่ด าเนินการ          =  อยู่ระหวา่งด าเนินการ 
 


