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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

สํานักปลัด 

๑.กิจกรรม    

“การปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย” 

วัตถปุระสงค 

-เพื่อปองกันบรรเทาสา

ธารณภัยฝายพลเรือนและ

งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณรวมทั้งภัยธรรมชาติ

การจัดทําแผนปองกันท่ี

สามารถปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอยางทันทวงที 

ความเสี่ยง 

1.การขาดงบประมาณในการ

สงเจาหนาที่เขาฝกอบรม 

พรอมกันหลาย ๆ คน 

ประกอบกับเจาหนาที่มีอยู

อยางจํากัด 

2 . ป ร ะ ช า ช น ยั ง เ ห็ น แ ก

ประโยชนส วนตนมากกวา

ประโยชนสวนรวม 

3.ชวงฤดูฝนน้ําทวมทําใหถนน

ตัดขาด สัญจรไมได 

4.ไมมีบุคลากรดานปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยโดยตรง 

 

 

 

 

 

1 เม.ย 53 -ประสานงานความ

รวมมือทุกภาคสวน

ในการดําเนินการ

แกไขปญหาสา

ธารณภัยตางๆ  

30 ก.ย. 53 

นายทศพร  วงศทะกัณฑ 

ปลัดอบต. 

 

 การติดตามประเมนิผล  พบวา 

“การปองกันบรรเทาสาธารณภัย” มีการ

ควบคุมที่เพียงพอระดับหน่ึง เนื่องจากไดมี

การจัดสรรงบประมาณฝกอบรมไดบางสวน 

และดําเนินการสรรหาบุคลากรแลว 

โดยสรุป 

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมระดับหน่ึง 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

2.กิจกรรม  

การปองกันและชวยเหลือ

ประชาชนจากโรคติดตอ 

โรคไขเลือดออก 

วัตถปุระสงค 

 -เพื่อปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดตอในเขต

ตําบลโปงนํ้ารอน 

ความเสี่ยง 

-แหลงเพาะพันธุยูงมีจํานวน

เพิ่มขึน้ในชวงฤดูฝน 

สาเหตุ 

-ประชาชนไมใหความรวมมือ

ในการทําลายแหลงเพาะพันธุ

ยูง 

 

1 มิ.ย 53 

-เพิ่มการ

ประชาสัมพันธให

ความรูแกประชาชน 

เชน จัดทําโครงการ

อบรม 

-เพิ่มงบประมาณใน

การดําเนินกิจกรรม

การปองกันใหมาก

ข้ึน 

30 ก.ย. 54 
นางสาวพิมลพรรณ  อิ่นคําแสง 

 ติดตามจากรายงานขอมูล ผูปวยเปนโรค

ไขเลือดออก จากโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพชุมชน ทาหัด 

โดยสรุป 

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม เนื่องจาก

มีโครงการในลักษณะการรณรงคและปองกัน

โรคเพิ่มจากเดิมมากขึ้น เชน 

1.อุดหนุนกลุม อสม. ตามโครงการปองกัน

และใหความรูเกี่ยวโรคไขเลือดออก 

2.โครงการตามหลักประกันสุขภาพ  

3.โครงการรณรงคและปองกันโรคติดตอ 

ดําเนินการโดย อบต. จํานวน 40,000  

บาท 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

3.กิจกรรมปกปอง

เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษตัริย สราง

ความปรองดอง

สมานฉันท 

วัตถปุระสงค 

-เพื่อเทิดทูนสถาบันกษัตริย

สรางความปรองดอง

สมานฉันท 

ความเสี่ยง 

-ประชาชนไมสนใจในกิจกรรม

ในลักษณะปกปองสถาบันและ

สรางความสมานฉันท 

สาเหตุ 

-การที่ประชาชนมีความคิดท่ี

แตกตางกัน ประกอบสื่อตาง ๆ 

ทําใหประชาชนบางกลุมเกิด

ความคลอยตามและเ ช่ือใน

การชักนําของสื่อน้ัน ๆ  

 

 

1 มีนาคม 53 -ประสานงานความ

รวมมือทุกสวน ใน

การดําเนินการจัด

กิ จ กร รม ปก ป อ ง

สถาบันและสร าง

ความสมานฉันท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 กันยายน 54 

นายภาณุพงศ  บังคมเนตร 

หัวหนาสํานักปลัด 

 -ติดตามประเมินผลโครงการในการจัด

กิจกรรม จํานวนผูเขารวมโครงการเพิ่มขึน้  

-ไมมีความขัดแยงในสังคม 

โดยสรุป 

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

สวนการศกึษา 

๑. กิจกรรม งานการศึกษา

ปฐมวัย 

วัตถุประสงค 

-เพื่อใหงานสงเสริม

สนับสนุนงานจัดการศึกษา

ปฐมวัย เปนไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษา 

โดยมีการสงเสริมพัฒนา

เด็กทั้งดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคม สติปญญา

คุณธรรม และจริยธรรมท่ี

พึงประสงค และมีความ

พรอมท่ีจะเขารับการศึกษา

ในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 

ความเส่ียง 

-ขาดนโยบายแผนและ

งบประมาณเพื่อการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนของ

ผูบริหารในการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ

ตลอดจนความเขาใจและ

ตระหนักถึงความสําคัญในการ

ดําเนินงานดานการให

การศึกษาและพัฒนาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

๓๐ ส.ค. ๕๓ ดานงานการศึกษา 

(๑) มีการกําหนด

นโยบายแผนและ

งบประมาณเพื่อการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน

และตอเนื่อง 

สามารถดําเนินการ

ใหบรรลุ

วัตถุประสงคไมมี

จุดออนหรือมีความ

เสี่ยง 

๓๐ ก.ย. ๕๓ 

1.นางสุณี  จันทรอาย 

2.น.ส.นิตยา จันชัย 

3.น.ส.สุพิทย มะลิแกว 

        ครูผูดูแลเด็ก 

4.นายวิษณุ  แสนเมืองมูล       

      นักวิชาการศึกษา 

 ๑.จัดทําแผนการใชจายงบประมาณดาน

การศึกษา 

๒. จัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการดาน

การศึกษามากขึ้น  
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

สวนการศกึษา (ตอ) 

๒. กิจกรรม งานสงเสริม

สนับสนุนจัดการศึกษาภาค

บังคับ 

วัตถุประสงค 

-เพื่อใหงานสงเสริม

สนับสนุนจัดการศึกษาภาค

บังคับเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ 

ความเส่ียง 

-ขาดนโยบายแผนและ

งบประมาณเพื่อการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนของ

ผูบริหารในการสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา

ภาคบังคับ ตลอดจนความ

เขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญในการดําเนินงาน

ดานการสงเสริมสนับสนุน

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

๑๘ ก.ค. ๕๓ มีการกําหนด

นโยบายแผนและ

งบประมาณเพื่อ

ดําเนินงานที่ชัดเจน

และตอเนื่อง 

๓๐ ก.ย. ๕๓ 

นายวิษณุ  แสนเมืองมูล           

นักวิชาการศึกษา 

 ๑. กําหนดนโยบายการบริหารและแนว

ทางการจัดการศึกษาใหมีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น 

๒. จัดสรรงบประมาณดําเนินการดาน

การศึกษาใหโรงเรียน 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

สวนศกึษา (ตอ)      

๓. กิจกรรม งานสงเสริม

สนับสนุนการกีฬา 

นันทนาการ กิจกรรมเด็ก

เยาวชนและประชาชน 

วัตถุประสงค 

-เพื่อใหงานสงเสริม

สนับสนุนการจัดกีฬา 

นันทนาการ กิจกรรมเด็ก 

เยาวชนและประชาชน ให

ไดรับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึนเปนไปตาม

มาตรฐาน 

ความเส่ียง 

-เจาหนาที่ดานการกีฬา 

นันทนาการ มีไมเพียงพอ 

๓๐ ม.ค. ๕๓ ๑. มีการกําหนด

มาตรการการ

พัฒนาศูนยกีฬา

ประจําตําบลที่

ชัดเจน 

๒. บุคลากรไดรับ

การฝกอบรม

เพิ่มพูนความรูและ

ทักษะตางๆ ท่ี

จําเปนตอการ

ดําเนินกิจกรรม

สงเสริมสนับสนุน

กีฬา นันทนาการ 

กิจกรรมเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน สามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได 

 

๓๐ ก.ย. ๕๓ 

นายวิษณุ  แสนเมืองมูล 

นักวิชาการศึกษา 

 ๑. จัดประชุมตัวแทนผูนําดานกีฬาของแตละ

หมูบาน 

๒. มีการแตงต้ังคณะกรรมการศูนยกีฬา

ประจําตําบล 

๓. จัดใหคณะกรรมการศูนยกีฬาประจํา

ตําบลเขารวมกิจกรรมดานกฬีา 

นันทนาการ ของหนวยงาน 

๔. สรุปผลการปฏิบัติงานใหผูบังคับบัญชา

ทราบตามลําดับ 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจดุออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

สวนการศกึษา (ตอ) 

๔. กิจกรรม งานสงเสริม

สนับสนุนงานดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณ ี

วัตถุประสงค 

-เพื่อใหงานสงเสริม

สนับสนุนงานดานศาสนา 

ศิลป วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีอันดีของทองถ่ิน 

ใหสืบทอดตอไปและเกิด

ความภาคภูมิใจใน

เอกลักษณความเปนไทย

และทองถ่ิน 

ความเส่ียง 

-ขาดความรวมมือจาก

ประชาชน/หนวยงานในการ

ดําเนินงาน 

๙ มิ.ย. ๕๓ (๑.) มีการสงเสริมให

ตระหนักถึงคุณคาดาน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีอันดีของ

ทองถิ่นในระดับนโยบาย

และนําไปสูการปฏิบัติ

ครอบคลุมทุกดาน 

(๒) รวมมือกับสถานศึกษา

ในการปลูกฝงความรูความ

เขาใจตลอดจนรณรงค

สงเสริมการเขารวม

กิจกรรมดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีอันดีของทองถิ่น

ใหคงอยูสืบไป 

 

 

๓๐ ก.ย. ๕๓ 

นายวิษณุ  แสนเมืองมูล 

นักวิชาการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

๑. จัดมีการประชุมตัวแทนผูนําดานศาสนา 

และวัฒนธรรมของแตละหมูบาน 

๒. จัดต้ังคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม

ประจําตําบล 

๓. จัดใหคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม

และนักเรียนในสถานศึกษามีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรมดานศาสนา

วัฒนธรรม 

๔. สรุปผลการปฏิบัติงาน ให

ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

สวนการศกึษา (ตอ) 

๕. กิจกรรม งานสงเสริม

การศึกษาในเขตพื้นท่ี 

การศึกษาในระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 

วัตถุประสงค 

-เพื่อใหงานสงเสริม

การศึกษาของสวน

การศึกษาเปนไปอยางมี

ระบบ ขัน้ตอนและแบบ

แผนการดําเนินงานดาน

วิชาการ 

ความเส่ียง 

-บุคลากรมีความรูทักษะใน

การดําเนินกิจกรรมไมเพียงพอ 

๑ ก.ย. ๕๓ (๑.) การจัดหาสื่อ

ประเภทตาง ๆ 

เพื่อใหผูเรียน

สามารถเรียนรูดวย

ตนเอง 

(๒) การฝกอบรม

เพิ่มพูนความรูและ

ทักษะตาง ๆ ท่ี

จําเปนตอการจัด

การศึกษาแกเยาชน/

ประชาชน 

(๓) สนับสนุน

งบประมาณเพื่อ

การศึกษาและ

ฝกอบรมพัฒนาดวย

ตนเองตามความ

เหมาะสม 

๓๐ ก.ย. ๕๓ 

นายวิษณุ  แสนเมืองมูล 

นักวิชาการศึกษา 

 
 

 

๑. มีการจัดทําสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย

มากข้ึน 

๒. ใชระบบ INTERNET ในการประชาสัมพันธ

ขาวสาร 

๓. จัดกิจกรรม/สงบุคลากร เจาหนาที่เขารับ

การอบรมเพิ่มความรู ทักษะในการ

ปฏิบัติงานจัดการดานการศึกษา 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

สวนการคลัง 

๑.กิจกรรม 

การเกบ็รักษาเงิน  

วัตถปุระสงค 

เพื่อใหการเก็บรักษาเงินได

มีก่ีปฏิบัติท่ีถูกตองครบถวน

และนําเงินฝากธนาคารทุก

วันตามระเบียบฯ 

 

จุดออน 

เจาหนาท่ีไดหมุนรหัสตูนิรภัย

คางไวทําใหการเปดตูนิรภัย

เพื่อนําเงินเก็บรักษาหรือนํา

เงินออกจากตูนิรภัยเพื่อนํา

ฝากธนาคารจะใชเฉพาะ

กุญแจ ๒ ดอก ไมไดหมุนรหัส

ทุกครั้งที่มีการเปดตูนิรภัย 

๑  มีนาคม 

๒๕๕๓ 

ขอความรวมมือให

เจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบปฏิบัติ

ใหเปนไปตาม

ระเบียบและหนังสือ

ส่ังการท่ีเกี่ยวของ 

   30 กันยายน  ๒๕๕๔ 

นางแสงทิพย  ขัดวิชัย  

หัวหนาสวนการคลัง 

นางดวงดาว  เสนหดี 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

 ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและรายงาน

ผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา และ

นายก อบต. ทราบผลการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

๒. กิจกรรม 

ดานทะเบียนทรัพยสิน

และพัสดุ 

วัตถปุระสงค 

เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน

พัสดุเปนไปดวยความ

ถูกตองตามระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุขององคกรการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ.

๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 

จุดออน 

เจาหนาท่ีพัสดุ ไมปฏิบัติงาน

ตามขั้นตอนของทางราชการ

เปนการปฏิบัติไมเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

๑  มีนาคม  

๒๕๕๔ 

จัดใหมีการบรรยาย

และฝกอบรมเพื่อ

เผยแพรความรู

เกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจางมีการ

นําเสนอปญหาและ

วิธีการท่ีถูกตอง 

เพื่อใหผูที่มีสวนรวม

ในการจัดซื้อจัดจาง

มีความรูความเขาใจ

ในระเบียบ 

๓๐กันยายน  ๒๕๕๔ 

นางแสงทิพย  ขัดวิชัย 

  หัวหนาสวนการคลัง 

นางสาวพัชรี  เดือยพิมพ 

เจาพนักงานพัสดุ 

 ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและรายงาน

ผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา และ

นายก อบต. ทราบผลการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

๓. กิจกรรม 

ฝายการจัดเก็บรายได 

 

วัตถปุระสงค 

เพื่อการจัดเก็บรายไดให

เปนไปตามเปาหมายของ

แผนการจัดเก็บภาษี 

(๑) ผูนําหมูบานยังไมเขาใจ

เรื่องกฏหมายการชําระภาษี 

(๒)ในการประชาสัมพันธ

ประชาชนไมใหความสนใจ 

๑  มีนาคม  

๒๕๕๓ 

๑. ตองมีการ

ติดตาม

ประชาสัมพันธอยาง

สม่ําเสมอ  

๒.จัดทําสื่อใหมี

ความนาสนใจแก

ประชาชน 

นางแสงทิพย  ขัดวิชัย 

หัวหนาสวนการคลัง 

นางสาวพัชรี  เดือยพิมพ 

เจาพนักงานพัสดุ 

นางสาววิไลวรรณ  หนอแกว 

ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได 

๓๐  กันยายน ๒๕๕๔ 

 ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและรายงาน

ผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา และ

นายก อบต. ทราบผลการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 
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กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

๔. กิจกรรม 

การตรวจฏกีากอนอนุมัติ

เบกิจาย  

 งบประมาณ - เงิน

อุดหนุน 

วัตถปุระสงค 

เพื่อดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณหมวดเงนิ

อุดหนุนเปนไปโดยถูกตอง

ตามระเบียบกฏหมาย 

(๑) โครงการที่ขอรับเงนิ

อุดหนุนไมอยูในอํานาจหนาที่

ของ อบต 

(๒)เอกสารประกอบในการ

ขอรับเงนิอุดหนุนไมครบและ

ถูกตองตามระเบียบ 

๓๐  กันยายน  

๒๕๕๓ 

๑. ซักซอมกลุมตาง 

ๆ ท่ีขอรับเงนิ

อุดหนุนใหมีความ

เขาใจในระเบียบที่

เกี่ยวของบอยขึ้น  

๒.ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 

นางแสงทิพย  ขัดวิชัย 

หัวหนาสวนการคลัง 

นางดวงดาว เสนดี 

นักวิชาการเงินและบัญชี 

๓๐  กันยายน ๒๕๕๔ 

 ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและรายงาน

ผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชา และ

นายก อบต. ทราบผลการดําเนินการอยาง

ตอเน่ือง 
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ชือ่หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

๑.งานวิศวกรรมโยธา  

      วัตถุประสงค 

   เพ่ือใหงานวิศวกรรม

โยธา  การเขียนแบบ

โครงการกอสรางตาง ๆ 

การประมาณราคากลาง

ถูกตองปฏิบัติเปนไปตาม

ระเบียบกฎหมาย

ขอบังคับ มติ ครม.และ

หนังสือส่ังการตางๆและ

เพื่อใหการทํางานเสร็จ

ทันเวลา 

 

ความเส่ียง 

- การประมาณราคา

กอสรางตอนประมาณราคา

กับตอนลงมือกอสรางใน

การจัดซ้ือวัสดุราคาปรับตัว

อยูตลอด  

สาเหตุ 

- ราคาวัสดุกอสรางราคาไม

คงที่ปรับเปล่ียนอยูตลอด

ตามเศรษฐกิจ 

 

๓๐ กันยายน 

๕๓ 

 
 

๑. ใชราคากลาง

ของสํานักงาน

พาณิชยจังหวัด 

และรายการวัสดุท่ี

นอกเหนือจาก

สํานักงานพาณิชย

ใชราคาทองถิ่น   

โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสม

และติตามขาวสาร

จากส่ือตางๆ 

๒. แตงต้ัง

คณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง

เพ่ือหาราคาที่

เหมาะสม 

 

๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ - 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ / 

- นายสาทิตย  บุญมี 

(หัวหนาสวนโยธา) 

 

 
 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่เปน

เครื่องมือในการติดตามประเมินผล  

รวมทั้งการใชระบบสารสนเทศ และการ

สื่อสาร  โทรศัพท  โทรสาร และหนังสือ

สั่งการ โดยดําเนินการติดตามประเมินผล

อยางตอเนื่องและรายงานผลการ

ดําเนินการใหผูบังคับบัญชาและนายก

องคการบริหารสวนตําบล  ทราบผลการ

ดําเนินการอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
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หนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรบัปรุงการควบคมุภายในของงวดกอน-ระดับองคกร 

สําหรับงวดตั้งแตวันที ่ ๑  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕3 ถึงวันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน ๒๕๕4 

กิจกรรม/วัตถปุระสงค

ของการควบคุม 

จุดออนของการควบคุม

หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

งวด/เวลาที่

พบจุดออน 

การปรับปรุง 

 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานะ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ

ประเมิน/ขอคดิเห็น  

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 

๒. งานขออนุญาตกอสราง

และดัดแปลงอาคารตางๆ  

      วัตถุประสงค 

     เพื่อใหงานกอสรางใน

เขตองคการบริหารสวน

ตําบลโปงนํ้ารอน  

ดําเนินการถูกตองตาม

ระเบียบกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคาร 

 

ความเส่ียง 

- ผูขออนุญาตไมทราบ

ระเบียบ กฎหมายวาดวยการ

ขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  

ตอเติมอาคาร 

- ผูขออนุญาตไมทําตามแบบ

แปลนที่ยื่นขออนุญาต 

ปจจัยเส่ียง 

- การเตรียมเอกสารมาไม

ครบทําใหการอนุญาตกอสราง  

ดัดแปลง ตอเติม  ลาชา 

๓๐ กันยายน 

๕๓ 

 

 

๑. พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  

พ.ศ. 2522 

๒.จัดทําคูมือ/แผน

พับ เกี่ยวกับการขอ

อนุญาตกอสราง  

ดัดแปลง  ตอเติม

อาคาร แจกสําหรับ

ผูมาติดตอ 

๓. มีการ

ประชาสัมพันธ ตาม

ส่ือตางๆ เชน หอ

กระจายขาว  สถานี

วิทยุชุมชน  เกี่ยวกับ

ระเบียบ กฎหมาย 

วาดวยการขอ

อนุญาตกอสราง 

๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ - 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ / 

- นายสาทิตย  บุญมี 

(หัวหนาสวนโยธา) 

 

 
 

การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่เปน

เครื่องมือในการติดตามประเมินผล  รวมทั้ง

การใชระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร  

โทรศัพท  โทรสาร และหนังสือส่ังการ โดย

ดําเนินการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง

และรายงานผลการดําเนินการให

ผูบังคับบัญชาและนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  ทราบผลการดําเนินการอยาง

ตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 

 

 

 
ผูรายงาน 

                      (นายภาคิณ    พันธุพิน) 

ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 

                        วันที่ 10 ตุลาคม 2554 

 


