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แบบ ปย. 2 
ส ำนักปลัด   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวอแก้ว  อ ำเภอห้ำงฉัตร  จังหวัดล ำปำง 

รำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน 
                         ณ  วันที่   30   เดือน   กันยำยน   พ.ศ. 2560 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 
1.กิจกรรม  
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือด าเนินการเร่งรัดจัดเก็บ
เงินทุนตามโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนจากลูกหนี้
เพ่ือชดใช้เงินให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 

- ได้ด าเนินการจัดท าหนังสือ
แจ้งเตือนการช าระหนี้ให้กับ
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน  

-ได้ด าเนินการเร่งรัดติดตาม
ลูกหนี้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน จ านวน 3 
กลุ่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จากยอดค้างช าระเดิม
จ านวน 86,800 บาท 
คงเหลือลูกหนี้เงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนค้าง
ช าระ 2 กลุ่ม  ดังนี้ 

1. กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ 5 
เป็นเงิน 40,000บาท 

2. กลุม่เลี้ยงไก่ไข่ หมู่ 
3 เป็นเงิน 8,800 บาท 
รวมยอดค้างช าระ 48,800 
บาท 
ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าชดใช้เงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน) 
จ านวน 3 กลุ่ม  

-กลุ่มลูกหนี้โครงการ
เศรษฐกิจชุมชนมีการ
บริหารจัดการในรูปของ
บุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม 
การคืนเงินจึงมีความไม่
พร้อม  
-ขาดการประชุมของ
กลุ่มเพ่ือทบทวน
ยอดเงินกู้ยืมและงวดที่
ต้องช าระ 

1 เชิญลูกหนี้ โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนร่วมประชุมเพ่ือด าเนินการ
เร่ งรัด ให้ กลุ่ ม อาชี พ  หรือกลุ่ ม
เกษตรกรช าระหนี้คืนโดยเร็ว หาก
ไม่ ช า ร ะ ห นี้ ห รื อ ช า ร ะ ห นี้ ไ ม่
ครบถ้วนให้ด าเนินการตามระเบียบ 
หนั งสือสั่ งการ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ
ด าเนินการเร่งรัดและด าเนินการ
ตามกฎหมายกับกลุ่มที่ผิดชัดช าระ
หนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ
สั่งการ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
โดย เคร่ งค รัด  ห ากปล่ อยปละ
ละเลยท าให้ราชการได้รับความ
เสียหายให้หาผู้ รับผิดชอบทาง
ละเมิดพร้อมพิจารณาโทษตามควร
แก่กรณ ี
 

30  ก.ย. 61 
นักพัฒนาชุมชน 

ปฏิบัติการ 
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แบบ ปย. 2 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานทีป่ระเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  จากยอดค้างช าระเดิม 
จ านวน 135,362 บาท 
คงเหลือลูกหนี้ค้างช าระ 2 
กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองบ้านหล่ายทุ่งหมู่ 4 
เป็นเงิน 33,162 บาท  

2. กลุ่มเลี้ยงหมูบ้าน 
หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 เป็นเงิน 
102,200 บาท รวม
ยอดเงินค้างช าระ 
135,362 บาท 
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แบบ ปย. 2 
 

กระบวนกำรปฏิบัติงำน/
โครงกำร/กิจกรรม 

ด้ำนของงำนที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำร

ควบคุม 

กำรควบคุมท่ีมีอยู่ กำรประเมินผลกำรควบคุม ควำมเสี่ยงที่มีอยู่ กำรปรับปรุงกำรควบคุม 
ก ำหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

งำนนโยบำยและแผน   
2.กิจกรรม  
โครงการธนาคารโค เพ่ือการ
พัฒนาชนบท 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ื อ ห าแน วท างใน การ
ด าเนินการกับเงินที่ ได้รับ
จากการจ าหน่ายครุภัณฑ์โค 
ท าให้จ านวนเงินดังกล่าว 
คงค้างบัญชีนาน 
 
 
 
 

น าเงินจากการขายครุภัณฑ์
โค ที่เสื่อมสภาพ ไปฝากไว้ที่
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร(ธกส.) 
ในชื่อบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
โครงการธนาคารโค เพ่ือการ
พัฒนาชนบท 
 

ได้จัดท าหนังสือที่ ลป. 
77601/ 697 ลงวันที่  
11 มิถุนายน 2561 เรื่อง 
ขอหารือแนวทางการด าเนิน 
งานโครงการธนาคารโคเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน ไป เพ่ือหา
แนวทางในการด าเนินการ
กับเงินท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายครุภัณฑ์โค  

องค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้วมิได้ประสานกับ
หน่วยงานที่ดูแลเพื่อหา
แนวทางในการด าเนินการ
กับเงินท่ีรบัจากการจ าหน่าย
ครุภัณฑ์โค ท าให้จ านวนเงิน
ดังกล่าวคงค้างบัญชีนาน 

สังการให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
และพิจารณาปรับปรุงบัญชี
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

30  ก.ย. 61 
นักพัฒนาชุมชน 

ปฏิบัติการ 

 

 

ชื่อผู้รำยงำน................................................................... 
(นายสายัณห์   ฉัตรแก้ว) 

ต ำแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
วันที.่.31.. เดือน...กรกฎาคม...พ.ศ. ...2561... 

 


