
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจังหวัดของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจังหวัด

ประจาํปงบประมาณประจาํปงบประมาณ  25522552

กลุมที่กลุมที่  12 12 จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี



กลุมที่กลุมที่  12 12 จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี

ประกอบดวยประกอบดวย
ยโสธรยโสธร

นายสมยศนายสมยศ    มงคลลาภกิจมงคลลาภกิจ                            นางสาวอมวสีนางสาวอมวสี    บัวทองจันทรบัวทองจันทร

ศรีสะเกษศรีสะเกษ

นางฐพัชรรดานางฐพัชรรดา    ธนนิทจิรานนทธนนิทจิรานนท            
สุรินทรสุรินทร

นางสาวริดานางสาวริดา        บูรณเจริญบูรณเจริญ                                นางสาวนันทภัสนางสาวนันทภัส    ดีพรอมดีพรอม

อุบลราชธานีอุบลราชธานี

นางบุญญสรณนางบุญญสรณ    บุญโสมบุญโสม  
นายสุบินนายสุบิน    เกลี้ยงสะอาดเกลี้ยงสะอาด                                        นางนันทพรนางนันทพร    ชัยภูมิชัยภูมิ

อํานาจเจริญอํานาจเจริญ

นางบุศยรินทรนางบุศยรินทร    มณีชิษณุพงศมณีชิษณุพงศ                      
นางขจรจิตนางขจรจิต    แสงออนแสงออน                          นางอมรรัตนนางอมรรัตน    นามวงศนามวงศ



วันที่วันที่    18 18 สิงหาสิงหาคมคม    25522552

  ที่หองประชุมที่หองประชุม    ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ชวงเชาชวงเชา

นางนภานางนภา    ศกุนตนาคศกุนตนาค    ผูตรวจสอบภายในผูตรวจสอบภายใน

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย    ไดบรรยายพิเศษไดบรรยายพิเศษ    เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานในดานการเงินปฏิบัติงานในดานการเงิน            การบญัชีการบญัชี  และพัสดุและพัสดุ      ใหกับใหกับ

สวนราชการสวนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานีสวนราชการสวนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานี    รับฟงรับฟง



กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทยกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย  
ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ  
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรปุผลการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรปุผลการ

ดําเนินการดําเนินการ  ,,หารือเรื่องกําหนดแนวทางการหารือเรื่องกําหนดแนวทางการ

ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน



นางนภานางนภา    ศกุนตนาคศกุนตนาค      ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย

ไดบรรยายพิเศษ  เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในดานการเงิน      การบัญชี และ
พัสดุ   ใหกับสวนราชการสวนภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานี  รับฟง



นางนภานางนภา    ศกุนตนาคศกุนตนาค      ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย  ชี้แจงชี้แจง

วัตถุประสงคของโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานวัตถุประสงคของโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ที่หองประชุมศาลากลางที่หองประชุมศาลากลาง

จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี



นายสมยศ  มงคลลาภกิจ     หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดยโสธรหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดยโสธร

นางสาวอมวสี  บัวทองจันทร    ผูตรวจสอบภายในจังหวัดยโสธรผูตรวจสอบภายในจังหวัดยโสธร



นางฐพัชรรดา  ธนินทจิรานนท หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ



นางสาวริดา    บูรณเจริญ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทรหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร

นางสาวนันทภัส  ดีพรอม     ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทรผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร



นางบุญญสรณ  บุญโสม หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานีหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี

นายสุบิน  เกลี้ยงสะอาด  ผูตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานีผูตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี

นางนันทพร  ชัยภูมิ          ผูตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานีผูตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี



นางขจรจิต  แสงออน          ผูตรวจสอบภายในจังหวัดอํานาจเจริญผูตรวจสอบภายในจังหวัดอํานาจเจริญ

นางอมรรัตน  นามวงศ        ผูตรวจสอบภายในจังหวัดอํานาจเจริญผูตรวจสอบภายในจังหวัดอํานาจเจริญ



ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย    กําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการกําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                  



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในจังหวัด    กําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานกําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน                  



วันที่วันที่    18 18 สิงหาสิงหาคมคม    25522552

  ที่หองประชุมที่หองประชุม    ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ชวงบายชวงบาย

เขาพบทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเขาพบทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี

จัดประชมุนําเสนอโครงการที่จะตรวจสอบการดําเนนิงาน  

คืองบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข โครงการปุยอินทรียชีวภาพ

หนวยงานที่รับผิดชอบ   หมูบาน/ชุมชน  ตําบลกุดประทาย   

อําเภอเดชอุดม   งบประมาณหมูบานละ 50,000  บาท

สุมตรวจจํานวน  5  หมูบาน   คือ หมูที่  1, 2, 3, 5 และ 15



- ทานผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ใหเกียรติผูตรวจสอบภายในระทรวงมหาดไทย

และผูตรวจสอบภายในจังหวัด   ไดเขาพบพรอมทั้งสอบถามถึง โครงการที่จะไปตรวจ

ดําเนินงาน งบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข  ปงบประมาณ 2551 โครงการปุยอินทรียชีวภาพ



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี นําเสนอขอมูลเกีย่วกับ
โครงการที่จะตรวจสอบดําเนินงานใหผูตรวจสอบภายในฟง



ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยและผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยและผูตรวจสอบภายในจังหวัด

กําลังศึกษาขอมูลตามเอกสารโครงการพรอมทั้งชวยกันออกแบบสัมภาษณกําลังศึกษาขอมูลตามเอกสารโครงการพรอมทั้งชวยกันออกแบบสัมภาษณ  

เพื่อนําไปสัมภาษณในวันที่เพื่อนําไปสัมภาษณในวันที่  19 19   สิงหาคมสิงหาคม  25522552





วันที่วันที่  19 19   สิงหาคมสิงหาคม    25522552

  ที่ที่    ศาลาประชาคมศาลาประชาคม    ตต..กุดประทายกุดประทาย    ออ..เดชอุดมเดชอุดม  

สัมภาษณปลัดอําเภอสัมภาษณปลัดอําเภอ  ที่รับผิดชอบโครงการที่รับผิดชอบโครงการ  ประธานกลุมกรรมการประธานกลุมกรรมการ

กลุมกลุม  และประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการปุยอินทรียและประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการปุยอินทรีย

ชีวภาพชีวภาพ      หมูที่หมูที่  1,2,3,5,15   1,2,3,5,15   ถึงงบประมาณที่ไดรับหมูบานละถึงงบประมาณที่ไดรับหมูบานละ  
50,000 50,000 บาทบาท    นําไปใชประโยชนอยางไรนําไปใชประโยชนอยางไร    ในการผลิตปุยในการผลิตปุย

อินทรียชีวภาพอินทรียชีวภาพ      เพื่อทราบถึงประโยชนที่ไดจากโครงการเพื่อทราบถึงประโยชนที่ไดจากโครงการ  ความความ

ยั่งยืนการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามโครงการยั่งยืนการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามโครงการ



สังเกตการณสถานที่ตั้งโรงผลิตปุยอินทรียที่ไดรับงบประมาณสังเกตการณสถานที่ตั้งโรงผลิตปุยอินทรียที่ไดรับงบประมาณ

ตามโครงการตามโครงการ    วาปจจุบันไดมกีารดําเนินการผลิตปุยอินทรียวาปจจุบันไดมกีารดําเนินการผลิตปุยอินทรีย

หรือไมหรือไม  โดยสุมไปโดยสุมไปหมูที่หมูที่  1,5,15 1,5,15 



ปลัดอาวุโสอําเภอเดชอุดม แนะนําทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย
และผูตรวจสอบภายในจังหวัดใหประชาชน ไดรับทราบถึงวัตถุประสงคใน
การมาตรวจสอบโครงการฯ



นางนภา  ศกุนตนาค   ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย และผูตรวจ
สอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี           กําลังสัมภาษณ ปลดัอาวุโสอําเภอ
และ



ประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการฯ



ทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงและผูตรวจสอบภายในจังหวัดกลุมที่   12

รับฟงขอมูลกอนแบงกันไปสังเกตการณ และสัมภาษณปลดัอําเภอ ที่
รับผิดชอบโครงการ ประธานกลุม  กรรมการ  และประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนตามโครงการ



ทานกํานันตําบลกุดประทาย  กําลังตอบขอซักถามของผูตรวจสอบภายใน



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษผูตรวจสอบภายในจังหวัดศรีสะเกษ    สัมภาษณประธานกลุมสัมภาษณประธานกลุม  กรรมการกลุมและกรรมการกลุมและ

ประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการ  



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดอํานาจเจริญผูตรวจสอบภายในจังหวัดอํานาจเจริญ    สัมภาษณประธานกลุมสัมภาษณประธานกลุม  กรรมการกลุมกรรมการกลุม

และประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการและประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการ  



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทรผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุรินทร    สัมภาษณกรรมการกลุมที่ไดรับประโยชนตามสัมภาษณกรรมการกลุมที่ไดรับประโยชนตาม

โครงการโครงการ  



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานีผูตรวจสอบภายในจังหวัดอุบลราชธานี  สัมภาษณประธานกลุมสัมภาษณประธานกลุม  กรรมการกลุมกรรมการกลุม

และประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการและประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการ  



สังเกตการณสถานที่โรงผลิตปุยอินทรียที่ไดรับประโยชนตาม

โครงการปุยอินทรียชีวภาพ   หมูที่ 1,5,15   เพื่อทราบวา

งบประมาณที่ไดรับหมูบานละ 50,000 บาท  นําไปใช
ประโยชนอยางไร  ในการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ   และ

ปจจุบันไดมีการผลิตปุยอินทรียชีวภาพอยูหรือไม



ตําบลกุดประทายตําบลกุดประทาย      หมูที่หมูที่  5 5 

- ปจจุบันมีการผลิตปุยอินทรียเพื่อ
จําหนายในหมูที่ 5 และหมูบานขางเคียง  
งบประมาณที่ไดรับจํานวน 50,000 บาท 

ไดนําไปซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตปุย     

- สวนของครุภัณฑไดรับจาก

สนับสนุน เพิ่มเติมจากงบ SML

- มีการจัดทําบัญชีทะเบียนรับจายใน

การซื้อวัตถุดิบ  การผลิตและการจําหนาย

ปุย







ตําบลกุดประทายตําบลกุดประทาย      หมูที่หมูที่  15 15 

- ปจจุบันมีการผลิตปุยอินทรียเพื่อ
จําหนายในหมูที่ 15 และหมูบานขางเคียง  
งบประมาณที่ไดรับจํานวน 50,000 บาท 

ไดนําไปซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตปุย     

- สวนของครุภัณฑไดรับจาก

สนับสนุน เพิ่มเติมจากงบ SML

- มีการจัดทําบัญชีทะเบียนรับจายใน

การซื้อวัตถุดิบ  การผลิตและการจําหนาย

ปุย







ตําบลกุดประทายตําบลกุดประทาย      หมูที่หมูที่  1 1 

- ปจจุบันมีการผลิตปุยอินทรียเพื่อ
จําหนายในหมูที่ 1 และหมูบานขางเคียง  
งบประมาณที่ไดรับจํานวน 50,000 บาท 

ไดนําไปซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตปุย  

และไดจัดทําโรงสีขาวโดยนําแกลบ

มาใชเปนวัตถุดิบในการทําปุยโดยใชเอง

และจําหนายใหหมูบานขางเคียง   

- สวนของครุภัณฑไดรับจาก

สนับสนุน เพิ่มเติมจากงบ SML

- มีการจัดทําบัญชีทะเบียนรับจายใน

การซื้อวัตถุดิบ  การผลิตและการจําหนาย

ปุย





ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

ใหขอสังเกตในดานการเขียนโครงการใหขอสังเกตในดานการเขียนโครงการ  ควรมีการปรึกษาปลัดอําเภอในควรมีการปรึกษาปลัดอําเภอใน

การเขียนโครงการการเขียนโครงการ  ควรเขียนใหสามารถวัดไดควรเขียนใหสามารถวัดได    และตรวจสอบไดจริงและตรวจสอบไดจริง

เชนเชน  เพื่อลดตนทุนเพื่อลดตนทุน  เพิ่มรายไดเพิ่มรายได  ควรมีขอมูลควรมีขอมูล  รายไดรายได  คาใชจายคาใชจาย  เพื่อใหเพื่อให

สามารถเปรียบเทียบกอนและหลังโครงการไดสามารถเปรียบเทียบกอนและหลังโครงการได


