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แบบ ปอ.3 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวยีงพางคาํ  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคมุภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

สํานักงานปลัด 

1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

งานธุรการ     

งานสารบรรรณ    

งานบริหารงานบุคคล งาน

สนับสนุนและบริการ

ประชาชน  

งานประชาสัมพันธ  

งานอาคารสถานที่  

งานอํานวยการและประสาน

ราชการ และงานกิจการสภา

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

 

1. เจาหนาที่ขาดความรูความ

เขาใจเกีย่วกับกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับในการ

ปฎิบัติงานอยางถองแท จึงทํา

ใหเกดิความลาชา และ

ผิดพลาดในทางปฎิบัติ 

 

 

 

 

 

1. ในระหวางการ

ปฎิบัติงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.1 สงเจาหนาที่เขารับการ

อบรมและประชุมรับทราบ

นโยบายและระเบียบทีเ่กี่ยวของ

กับงานอยางสม่ําเสมอและทกุ

ครั้งที่มีการจัดการอบรมหรือ

ประชุม 

1.2 ใชมาตรการ/บทลงโทษที่

ชัดเจนสําหรับผูไมปฎิบัติตาม

กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ 

1.3 ผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล 

ติดตามการปฎบิัติงานที่สั่งการ

ไปแลวอยางตอเนื่อง 

 

 

 

30 ก.ย. 49/ 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานกังาน

ปลัด 

- เจาหนาที่

วิเคราะหฯ 

- เจาหนาที่ธุรการ 

- พนักงานจาง 

ทุกคน 

 



17 

แบบ ปอ.3 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 
วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

2. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

นโยบายและแผนพัฒนา การ

จัดทําขอบัญญัติ อบต. งาน

กฎหมายและคดี งาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

และงานระบบสารสนเทศ

เปนไปอยางถกูตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ และ

ขอบังคับ 

3. เพื่อการบริหารจัดการ

งบประมาณใหเปนไปตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 

2. สัดสวนของบุคลากรกับ

ปริมาณงานไมเหมาะสม 

บุคลากรนอยกวาการแบงงาน 

3. ระเบียบและขอบังคับทาง

ราชการที่สงมาถึง อบต. มี

ความลาชา เจาหนาที่จึงปฎิบตัิ

ตามไมทันเวลา 

2. ในระหวางการ

ปฎิบัติงาน 

 

3. การเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบ และแจงมติ

คณะรัฐมนตร ี

 

 

2.1 สรรหาบุคลากรเพิ่มตาม

แผนอัตรากําลัง 

 

3.1 การตรวจสอบสถานการณ

ปจจุบันจาก Internet เพื่อ

เตรียมพรอมลวงหนา และ

ปฎิบัติทันทีเมือ่ไดรับหนังสอื 
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แบบ ปอ.3 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 
วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

4. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

การคุมครองและบํารุงรักษา

ทรัพยสินของทางราชการ 

สถานที่สาธารณะ การปองกนั

และบรรเทาสาธารณภัย การ

ชวยเหลือและฟนฟู

ผูประสบภัย และการใชบริการ

สาธารณประโยชน เปนไป

อยางถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

5. เพื่อใหการใชและดูแล

ทรัพยสินของทางราชการ

เปนไปตามระเบียบของทาง

ราชการอยางคุมคา และเกดิ

ประโยชนสูงสุด 

4. ไมมีการวางแผนการ

ปฎิบัติงานไวลวงหนา 

 

 

 

5. การรวมอํานาจการสั่งการ 

การติดตาม ดแูลควบคุมการ

ปฎิบัติงานของเจาหนาที่  

6. เจาหนาที่บางคนไมเหน็

ความสําคัญและสนับสนุนการ

ปรับปรุง พัฒนาหนวยงาน 

 

 

4. การปฎิบัติงานใน

ปงบประมาณ 2549 

 

 

 

5. ระหวางการ

ปฎิบัติงาน 

 

6. ระหวางการ

ปฎิบัติงานและพัฒนา

งาน 

 

 

4.1 ประชุมรายงานผลความ

คืบหนาในการปฎิบัติงานและ

การวางแผนงานในแตละ

สัปดาหในวันจันทรของทุก

สัปดาห 

5.1 การแตงตั้งหัวหนา

สํานักงานปลัด เพื่อชวยเหลือใน

การติดตาม ดแูล และควบคมุ 

6.1 จัดกิจกรรมสงเสริม

ความสัมพันธในองคกรและ

ทัศนคติที่ดีตอการปฎิบัติงาน 

เชน การเขาคายพักแรม 
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แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจของ

เจาหนาที ่

7. เพื่อปองกันและแกไขปญหา

กาปฎิบัติงานที่ไมเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการดานทรัพยากรและ

งบประมาณอยางเหมาะสม

และคุมคา 

 

7. การจัดระบบการเก็บหนังสือ

ราชการไมเปนระเบียบ ทําให

สืบคนยาก 

 

 

8. การแบงแยกหนาที่ความ

รับผิดชอบของเจาหนาที่ทีไ่ม

ชัดเจน 

 

 

 

9. การใชกระดาษ A4 อยาง

สิ้นเปลือง ไมประหยดั 

 

7. การปฎิบัติงานใน

ปงบประมาณ 2549 

 

 

 

8. ระหวางการ

ปฎิบัติงานตาม

ภารกิจของเจาหนาที ่

 

 

 

9. การปฎิบัติงานใน

ปงบประมาณ 2549 

7.1 จัดระบบการเก็บหนังสือ

ราชการใหม โดยแบงลักษณะ

ตามแผนงาน 11 แผนงาน ของ

องคการบริหารสวนตําบลเวยีง

พางคํา 

8.1 วางแผนการปฎิบัติงาน

ประจําเดือนของแตละสวน 

8.2 หัวหนาสวนกํากับ ตดิตาม 

ดูแล การปฎิบตัิงานอยาง

ตอเนื่องและชวยแกไข

ขอบกพรองของงาน 

9.1 จัดทําโครงการประหยัด

พลังงาน 
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แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

 10. การไมดูแลรักษาวัสดุ

อุปกรณในการปฎิบัติงาน 

11. ความไมตอเนื่องในการ

ติดตามประเมนิผลการดําเนนิ

โครงการตามแผนพัฒนา 

 

 

 

 

12. การโอน แกไข 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณมี

ตลอดป 

 

10. การปฎิบัติงานใน

ปงบประมาณ 2549 

11. การดําเนิน

โครงการตาม

แผนพัฒนา 

ปงบประมาณ 2549 

 

 

 

12. ตลอด

ปงบประมาณ 2549 

 

 

10.1 กําชับการใชและเก็บรักษา

วัสดุอุปกรณใหเปนระเบียบ 

11.1 กําชับคณะกรรมการ

ติดตามประเมนิผลการ

ดําเนินการโครงการตาม

แผนพัฒนาใหมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่องและ

รายงานผลใหที่ประชุมสภา

รับทราบอยางตอเนื่อง 

12.1  กําชับการวางแผนเสนอ

โครงการของแตละหนวยงาน 

ควรเปนโครงการที่มีความ

ตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการ

ตั้งงบประมาณ  
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แบบ ปอ.3 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

 13. การจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 

ไมครอบคลุมตามแผนพัฒนา 

 

14. ความลาชาในการ

ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา 

เกิดจากมีคณะกรรมการหลาย

ชุด 

 

13. ตลอด

ปงบประมาณ 2549 

 

 

14. ชวงการจดัทํา

แผนพัฒนา 3 ป ของ 

อบต. 

 

 

 

 

13.1 วางแผนการจัดทํา

งบประมาณใหสมดุลตอการใช

จายตลอดปงบประมาณและ

สอดคลองกับแผนพัฒนา 

14.การกําชับคณะกรรมการการ

จัดทําแผนพัฒนาใหดําเนินการ

ตรงเวลาโดยใชระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําและประสานแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2546 
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วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

 15. ขาดการเผยแพรผลการ

ประชุมสภาและประชุมอื่นๆที่

เกี่ยวของ ใหเจาหนาที่ใน

องคกรรับทราบ เพื่อเตรียม

ความพรอมสูการปฎิบัติอยาง

ถูกตอง 

 

15. การปฎิบัติงาน

ตามมติที่ประชุม 

15.1 ใหหวัหนาสวนทุกสวน 

เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและ

แผน เขารวมประชุมทุกครั้งและ

ใหผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

บันทึกการประชุมเพื่อพิมพ

รายงานผลเผยแพรทุกครั้ง 
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แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

 16. เจาหนาทีไ่มปฎิบัติหนาที่

เวรยามรักษาการณอยางเต็ม

กําลัง เต็มเวลา 

 

 

 

17. เจาหนาทีม่ีจํานวนนอยที่จะ

ปฎิบัติหนาที่เวรยาม

รักษาการณ  เพราะสวนใหญ

เปนสมาชิก อบต.  

18. เจาหนาทีป่องกันและ

บรรเทาสาธารณภยัมีเพยีงคน

เดียว ทําใหการปฎิบัติงานมี

ประสิทธิภาพนอย 

16. เวรกลางวนั 

(วันหยดุ) และเวร

กลางคืน 

 

 

 

17. การปฎิบัติเวรยาม

รักษาการณกลางวัน 

(วันหยดุ) และเวร

กลางคืน 

18. มีเหตุที่ตองออก

ปฎิบัติงานบรรเทา

และปองกันสาธารณ

ภัย 

16.1  กําหนดมาตรการ/

บทลงโทษที่ 

ชัดเจนสําหรับผูไมปฎิบัติหนาที่

เวรยามรักษาการณ 

15.2  ผูตรวจเวรยามรักษาการณ

ตรวจเวรอยางสม่ําเสมอทุกครั้ง 

17.1 สรรหาบุคลากรเพิ่ม 

17.2  จัดอบรม/สงเจาหนาทีเ่ขา

รับการอบรมเพิ่มเติมอยาง

ตอเนื่อง 

18.3 จัดตั้ง อปพร.ตําบลเวียง

พางคํา เพื่อชวยเหลือในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

ในตําบลและตาํบลใกลเคียง 

  



17 

แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

สวนการคลัง 

1. เพื่อใหการบริการรับเงิน – 

จายเงิน การจดัทําฎีกาเบิก

จายเงินตามงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณ  การ

บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงนิ 

เปนไปอยางถกูตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ และ

ขอบังคับ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฎิบัติงานตามภารกิจของ

เจาหนาที ่

 

 

1. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบใน

การรับเงิน – จายเงิน และ

บันทึกบัญชีรายรับ – รายจาย 

และตรวจสอบความถูกตอง 

เปนคนเดยีวกนั อาจทําใหเกดิ

การผิดพลาดในการลงบัญชี 

และยากแกการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1. การรับ – จาย และ

จัดทําบัญชีประจําวนั 

 

 

 

1.1  ใชมาตรการลงโทษทาง

วินัยที่ชัดเจนสําหรับผูไมปฎิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

1.2  สรรหาบุคลากรเพิ่มตาม

แผนอัตรากําลัง 

1.3 กําชับการบันทึกบัญชีเงนิสด 

บัญชีเงินฝากธนาคาร และรับ

โอน โดยแยกประเภทอยาง

ชัดเจน และบนัทึกใหถูกตอง

เปนปจจุบนั สามารถตรวจสอบ

ไดทันท ี

 

 

30 ก.ย. 49/ 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวนการ

คลัง 

- เจาพนักงานพัสดุ 

- ผช.จนท.การเงิน

และบัญช ี
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แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

3. เพื่อใหการบันทึกบัญชี

รายรับ – รายจาย เปนไปอยาง

ถูกตอง ครบถวนและเปน

ปจจุบัน 

4. เพื่อปองกันและแกไขปญหา

การปฎิบัติงานที่ไมเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบและมติ

คณะรัฐมนตร ี

5. เพื่อใหการจดัเก็บภาษีอากร 

คาธรรมเนียม การพัฒนา

รายได การควบคุมและเรงรัด

รายได เปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

2. การจายเงนิที่ผิดระเบียบเพื่อ

การเรงดวน 

 

 

 

3. การเบิกจายเงินโดยไมมี

หลักฐานประกอบ เชน 

ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

4. ผูยืมเงินมักไมสงเงินใชตาม

กําหนดเวลา และมีการยืมใหม

โดยยังไมใชเงนิยืมเกา 

2. มีกิจกรรมเรงดวน

ที่มีความจําเปนตอง

ใชงบ 

 

 

3. มีกิจกรรมเรงดวน 

และการเดนิทางไป

ราชการ 

 

 

 

การเดินทางไป

ราชการและเขารับ

การอบรม 

2.1 กําชับแตละสวนแจงการยืม

เงิน หรือเบิกจายเงินลวงหนา

กอน 3 วนั เพือ่ใหงานการเงนิ

เตรียมความพรอมในการ

เบิกจาย 

3.1  ตรวจสอบหลักฐานการ

จายเงินใหครบถวน เมื่อมีการ

จายเงินทกุครั้ง 

3.2 จัดใหแตละสวนจัดทําฎกีา

เอง โดยมีหวัหนาสวน

ตรวจสอบหลกัฐานเปนชั้นแรก 

4.1 กําชับการสงใชเงินยืมเกา

ตามกําหนดเวลา แลวจึงคอยยืม

เงินใหม  
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แบบ ปอ.3 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

6. เพื่อพัฒนาการสรางรายได

ใหแก อบต.อยางถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ  

7. เพื่อใหการจดัซื้อจัดจาง

พัสดุ การซอมแซมบํารุงรักษา 

และการควบคมุเก็บรักษา 

เปนไปอยางถกูตองตาม

กฎหมาย ระเบยีบ และ

ขอบังคับ 

8. เพื่อใหการควบคุม

ลงทะเบียนและเบิกจายพัสดุ

ครุภัณฑและยานพาหนะ

เปนไปอยางถกูตองตาม

ระเบียบ 

5. ประชาชนผูเสียภาษีบางราย

ยังไมเขาใจการเสียภาษอีากร 

และคาธรรมเนียมตาง ๆ และ

ไมทราบกําหนดเวลาในการ

เสียภาษ ี

6. การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

ที่ดิน โดยไมแจงใหเจาหนาที่

ทราบ 

 

 

7. ไมมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

งานพัฒนารายไดและการเกบ็

รายไดโดยตรง 

8. ไมมีแผนทีภ่าษ ี

5. ชวงเวลาการชําระ

ภาษี เดือนมกราคม 

ถึงเดือนเมษายน 

 

 

6. ชวงเวลาการชําระ

ภาษี เดือนมกราคม 

ถึงเดือนเมษายน 

 

 

7. การปฎิบัติงาน

ปงบประมาณ 2549 

 

8. การปฎิบัติงาน

ปงบประมาณ 2549 

5.1  ประชาสัมพันธความรู

เกี่ยวกับการเสียภาษีและ

กําหนดเวลาในการเสียภาษแีก

ประชาชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง 

 

6.1  กําชับเจาหนาที่หมัน่ตรวจ

ตรา ติดตามผูเสียภาษี การ

เกิดขึ้นของปายและรานคา เพื่อ

ทําหนังสือแจงการเสียภาษีและ

การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

7.1  สรรหาบุคลากรเพิ่มตาม

แผนอัตรากําลัง 

 

8.1  จัดทําแผนที่ภาษ ี
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แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

9. เพื่อใหการจดัหาทรัพยสิน

ไดคุณภาพตรงตามที่ตองการ 

 

9. เจาหนาทีไ่มติดตามผูเสีย

ภาษีใหเขามายืน่แบบชําระภาษี

ตามกําหนดเวลา 

 

10. ผูใชพัสดุมีสวนรวมนอยใน

การกําหนดความตองการ 

 

11. การจัดซื้อจัดจางเปนราย

เการายเดิม อาจทําใหเกิดการ

ทุจริตได 

 

12. การใชทรัพยสินไมตรงตาม

คุณสมบัติของพัสดุ อาจทําให

ทรัพยสินชํารุดกอนเวลา 

9. ชวงเวลาการชําระ

ภาษี เดือนมกราคม 

ถึงเดือนเมษายน 

 

10. กอนมีการจัดซื้อ

พัสดุครุภัณฑ 

 

11. ชวงการจดัซื้อจัด

จาง 

 

 

12. การปฎิบัติงานที่

เรงดวนจําเปนตองใช

ทดแทน 

9.1  กําชับเจาหนาที่หมัน่ตรวจ

ตรา ติดตาม ผูเสียภาษี การ

เกิดขึ้นของปาย รานคาตางๆ 

เพื่อทําหนังสือแจงการเสียภาษี 

10.1 กําชับเจาหนาที่ปฎิบัติการ

จัดหาพัสดุครุภัณฑใหตรงตาม

แผนการจัดซือ้พัสดุ 

11.1 จัดระบบการจัดซื้อจัดจางที่

มีราคาตั้งแต 2,00,000 บาทขึ้น

ไป ใหเปนระบบ  E – Auction 

 

12.1  กําชับใหทุกสวนดแูล 

รักษาพัสดุของแตละสวนเปน

อยางด ี
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แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

 13. สถานที่ติดตั้งและเก็บรักษา

ทรัพยสินไมเหมาะสม 

 

14. เจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบดูแล

ทรัพยสินเพยีงคนเดียว ทําให

ดูแลไมทั่วถึง 

15. ไมมีแผนการจัดซื้อพัสดุ

ของแตละสวนอยางชัดเจน ทํา

ใหซื้อพัสดุไมตรงตามตองการ

และใชอยางฟุมเฟอย 

16. ไมมีแผนการซอม

บํารุงรักษาทรัพยสินที่ชัดเจน 

13. การปฎิบัติงาน

ปงบประมาณ 2549 

 

14. การปฎิบัติงาน

ปงบประมาณ 2549 

 

15. กอนการจดัซื้อ

พัสดุ 

 

 

การปฎิบัติงาน

ปงบประมาณ 2549 

13.1  จัดใหมสีถานที่เก็บรักษา

พัสดุ ครุภัณฑที่เหมาะสมกบั

ประเภทของพสัดุ 

14.1 แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ

พัสดุ 

 

15.1  แตละสวนวางแผนการใช

พัสดุประจําป 

 

 

16.1  วางแผนการซอม

บํารุงรักษาทรัพยสินประจําป

งบประมาณ 
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แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

สวนโยธา 

1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

งานสํารวจ ออกแบบและ

ควบคุมอาคารเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจของ

เจาหนาที ่

3. เพื่อปองกันและแกไขปญหา

การปฎิบัติงานที่ไมเปนไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบ และ

ขอบังคับ 

 

1. ขาดบุคลาการในการ

ปฎิบัติงาน 

2. ขาดกฎหมายควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 ที่ใชในการ

ปฎิบัติงาน 

3. ขาดอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 

4. ราคากลางที่กําหนดโดย

สํานักงบประมาณเปนรายป ไม

สอดคลองกับราคาทองถิ่น 

 

1. การปฎิบัติงาน

ปงบประมาณ 2549 

2. การปฎิบัติงาน  

ปงบประมาณ 2549 

 

3. การปฎิบัติงาน  

ปงบประมาณ 2549 

3. การปฎิบัติงาน  

ปงบประมาณ 2549 

 

 

 

1.1 สรรหาบุคลากรเพิ่มตาม

แผนอัตรากําลัง 

2.1  สรรหากฎหมายควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 สําหรับใชใน

การปฎิบัติงาน 

3.1  วางแผนการจัดซื้อในการ

จดัซื้อพัสดุประจําป 

4.1 ใชราคากลางของตลาด

ทองถิ่น     โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสม 

 

 

 

30 ก.ย. 49/ 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวนโยธา 

- พนักงานจาง

สังกัดสวนโยธา 

ทุกคน 

 



17 

 

 

แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

4. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

การกอสรางเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับ 

5. ผูรับจางบางรายไมปฎิบัติ

ตามสัญญา ทําใหเกดิความ

ลาชาในการกอสราง 

5. ชวงเวลาที่มกีาร

กอสรางตาม

โครงการตาง ๆ 

5.1  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ

งานจาง ติดตาม และตรวจเปน

ระยะๆ อยางตอเนื่อง 
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แบบ ปอ.3 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

สวนการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

การจัดทาํหลกัสูตร งาน

มาตรฐานการศึกษา และงาน

สงเสริมและสนับสนนุการ

เรียนการสอนเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจของ

เจาหนาที ่

 

1. ขาดบุคลากรในการ

ปฎิบัติงาน 

2. บุคลากรขาดประสบการณ

ในการปฎิบัติงานดานการ

บริหารการศึกษา 

 

 

 

3. เจาหนาทีไ่มเขาใจเกีย่วกบั

กฎหมายการศกึษา พรบ.

การศึกษา และมาตรฐานการ

จัดการศึกษาอยางแทจริง  ทาํ

ใหการปฎิบัติงานเปนไปอยาง

ลาชา 

1. การปฎิบัติงาน 

ปงบประมาณ 2549 

2. การปฎิบัติงาน  

ปงบประมาณ 2549 

 

 

 

 

3. การปฎิบัติงาน 

ปงบประมาณ 2549 

1.1  สรรหาบุคลากรเพิ่มตาม

แผนอัตรากําลัง 

2.1  สงเจาหนาที่รับการอบรม

การจัดทําหลักสูตร การ

วิเคราะหหลักสูตร ตลอดจน

มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ 

/ประชุมรับทราบนโยบาย 

ระเบียบที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง

ทุกครั้ง 

3.1 สงเจาหนาที่รับการอบรม/

ประชุมรับทราบนโยบาย 

ระเบียบที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง

ทุกครั้ง 

 

 

 

30 ก.ย. 49/ 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวน

การศึกษาฯ 

- นักวิชาการศกึษา 

- ผช.ครูอนุบาล

และปฐมวัยทกุคน 
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แบบ ปอ.3 

 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

3. เพื่อปองกนัและแกไข

ปญหาการปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

4. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

การสงเสริมและสนับสนุน

การศึกษาชุมชน การศึกษา

ปฐมวัย การศึกษา

มัธยมศึกษา เปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

4. การบริหารจัดการศูนย

พัฒนาเดก็อนบุาลและปฐมวัย

ยังไมไดมาตรฐาน 

5. ระเบียบ ที่เปนแนวทาง

ปฎิบัติงานสงมายัง อบต.ลาชา 

จึงทําใหเกิดความลาชาในทาง

ปฎิบัติ 

 

 

 

 

4. การปฎิบัติงาน 

ปงบประมาณ 2549 

 

5. การปฎิบัติงาน 

ปงบประมาณ 2549 

 

3.2 ผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล 

ติดตาม อยางตอเนื่อง 

4.1 การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง 

ซอมแซม กอสราง เพิ่มเติม ตาม

แผนพัฒนา 

5.1  การตรวจสอบสถานการณ

ปจจุบันจาก Internet เพื่อ

เตรียมพรอมลวงหนา และ

ปฎิบัติทันทีเมือ่ไดรับหนังสอื 
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แบบ ปอ.3 

ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวดัเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

ณ วันที่  30  กันยายน   พ.ศ.2549 
 

วัตถุประสงคของการควบคมุ จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู 

งวด/เวลาที่พบ

จุดออน 

การปรับปรงุ กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

5. เพื่อใหการปฎิบัติงาน

สงเสริมและสนับสนนุกฬีา 

นันทนาการ  ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น กิจการ

ศาสนา กิจการเด็กและ

เยาวชน ภูมิปญญาทองถิ่น 

และการพัฒนาการทองเที่ยว 

ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

อยางมีประสิทธิภาพ 

6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การพัฒนางานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

6. งานดานสงเสริมสนับสนุน

การศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม มีความหลากหลาย

ในเนื้องาน ทําใหปฎบิัติงานไม

บรรลุตามวัตถุประสงค

เทาที่ควร 

 

7. ขาดการประสานความ

รวมมือจากองคกรของรัฐ 

องคกรเอกชน และองคกร 

อื่น ๆ  

6. การปฎิบัติงาน 

ปงบประมาณ 2549 

 

 

 

 

 

7. การปฎิบัติงาน 

ปงบประมาณ 2549 

6.1 การวางแผนการดําเนนิงาน

ลวงหนาอยางชัดเจน 

6.2 กํากับ ติดตาม ประเมินผล

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

6.3 จัดสรรงบประมาณให

เพียงพอตอความจําเปนอยาง

เหมาะสม 

7.1  มีการประชาสัมพันธ  การ

ประสานความรวมมือ   และ

ออกหนังสือขอความรวมมือ 

 

 

  

ชื่อผูจัดทํา  นางสาวสอิ้งมาส   แสงศรี 

              ตําแหนง    เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน 

              วันที่       30   เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2549 




