
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ 

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

สํานักงานปลดั 

1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

งานธุรการ     

งานสารบรรรณ    

งานบริหารงานบุคคล งาน

สนับสนนุและบริการ

ประชาชน  

งานประชาสมัพันธ  

งานอาคารสถานที่  

งานอํานวยการและประสาน

ราชการ และงานกจิการสภา

เปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

1. เจาหนาที่ขาดความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับในการ

ปฎิบัติงานอยางถองแท จึงทํา

ใหเกิดความลาชา และ

ผิดพลาดในทางปฎิบัติ 

 

 

 

 

 

1.1 สงเจาหนาที่เขารับการ

อบรมและประชุมรับทราบ

นโยบายและระเบียบทีเ่กี่ยวของ

กับงานอยางสม่ําเสมอและทกุ

ครั้งที่มีการจัดการอบรมหรือ

ประชุม 

1.2 ใชมาตรการ/บทลงโทษที่

ชัดเจนสําหรับผูไมปฎิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

1.3 ผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล 

ติดตามการปฎิบัติงานที่สั่งการ

ไปแลวอยางตอเนื่อง 

 

30 ก.ย. 48/ 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสาํนกังาน

ปลัด 

- เจาหนาที่

วิเคราะหฯ 

- เจาหนาทีธุ่รการ 

- พนกังานจาง 

ทุกคน 

 

0 

(อยูระหวาง

ดําเนนิการ) 

 

1. การประเมนิผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

2. สอบทานการ

ปฎิบัติงานตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

3. การสัมภาษณผลการ

ปฎิบัติงานและปญหาใน

การปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่

4. การสอบถามความพึง

พอใจของประชาชนตอ

การปฎิบัติงานของ

เจาหนาที ่



แบบติดตาม ค.4 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

2. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

นโยบายและแผนพัฒนา การ

จัดทําขอบัญญัติ อบต. งาน

กฎหมายและคดี งาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

และงานระบบสารสนเทศ

เปนไปอยางถกูตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

3. เพื่อการบรหิารจัดการ

งบประมาณใหเปนไปตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํป 

2. สัดสวนของบุคลากรกับ

ปริมาณงานไมเหมาะสม 

บุคลากรนอยกวาการแบงงาน 

3. ระเบียบและขอบังคับทาง

ราชการที่สงมาถึง อบต. มี

ความลาชา เจาหนาที่จึง

ปฎิบัติตามไมทันเวลา 

2.1 สรรหาบุคลากรเพิม่ตาม

แผนอัตรากําลงั 

 

3.1 การตรวจสอบสถานการณ

ปจจุบันจาก Internet เพื่อ

เตรียมพรอมลวงหนา และ

ปฎิบัติทันทเีมือ่ไดรับหนังสือ 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

4. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

การคุมครอง บํารุงรักษา

ทรัพยสิน สถานที่สาธารณะ 

การปองกนัและบรรเทาสา

ธารณภัย การชวยเหลือและ

ฟนฟูผูประสบภัย และการใช

บริการสาธารณประโยชน 

เปนไปอยางถกูตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

5. เพื่อใหการใชและดูแล

ทรัพยสินเปนไปตามระเบียบ

ของทางราชการอยางคุมคา 

และเกิดประโยชนสูงสุด 

4. ไมมีการวางแผนการ

ปฎิบัติงานไวลวงหนา 

 

 

 

5. การรวมอํานาจการสั่งการ 

การติดตาม ดูแลควบคุมการ

ปฎิบัติงานของเจาหนาที่  

6. เจาหนาที่บางคนไมเหน็

ความสาํคัญและสนับสนุนการ

ปรับปรุง พฒันาหนวยงาน 

 

 

4.1 ประชุมรายงานผลความ

คืบหนาในการปฎิบัติงานและ

การวางแผนงานในแตละ

สัปดาหในวนัจันทรของทุก

สัปดาห 

5.1 การแตงตัง้หวัหนา

สํานักงานปลดั เพื่อชวยเหลอืใน

การติดตาม ดูแล และควบคุม 

6.1 จัดกิจกรรมสงเสริม

ความสัมพันธในองคกรและ

ทัศนคติที่ดีตอการปฎิบัติงาน 

เชน การเขาคายพกัแรม 

 

   



แบบติดตาม ค.4 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจของ

เจาหนาที ่

7. เพื่อปองกนัและแกไข

ปญหากาปฎบิัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดการดานทรัพยากรและ

งบประมาณอยางเหมาะสม

และคุมคา 

 

7. การจัดระบบการเก็บ

หนงัสือราชการไมเปนระเบียบ 

ทําใหสืบคนยาก 

 

 

8. การแบงแยกหนาที่ความ

รับผิดชอบของเจาหนาที่ที่ไม

ชัดเจน 

 

 

 

9. การใชกระดาษ A4 อยาง

สิ้นเปลือง ไมประหยัด 

 

7.1 จัดระบบการเก็บหนงัสอื

ราชการใหม โดยแบงลักษณะ

ตามแผนงาน 11 แผนงาน ของ

องคการบริหารสวนตําบลเวยีง

พางคํา 

8.1 วางแผนการปฎิบัติงาน

ประจําเดือนของแตละสวน 

8.2 หัวหนาสวนกํากับ ติดตาม 

ดูแล การปฎิบัติงานอยาง

ตอเนื่องและชวยแกไข

ขอบกพรองของงาน 

9.1 จัดทําโครงการประหยัด

พลังงาน 

   



แบบติดตาม ค.4 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

 10. การไมดูแลรักษาวัสดุ

อุปกรณในการปฎิบัติงาน 

11. ความไมตอเนื่องในการ

ติดตามประเมนิผลการดําเนนิ

โครงการตามแผนพัฒนา 

 

 

 

 

12. การโอน แกไข 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณมี

ตลอดป 

 

10.1 กําชับการใชและเก็บรักษา

วัสดุอุปกรณใหเปนระเบียบ 

11.1 กําชับคณะกรรมการ

ติดตามประเมนิผลการ

ดําเนนิการโครงการตาม

แผนพัฒนาใหมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่องและ

รายงานผลใหที่ประชุมสภา

รับทราบอยางตอเนื่อง 

12.1  กําชับการวางแผนเสนอ

โครงการของแตละหนวยงาน 

ควรเปนโครงการที่มีความ

ตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการตั้ง

งบประมาณ  
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

 13. การจัดทาํขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป 

ไมครอบคลุมตามแผนพฒันา 

 

14. ขาดการเผยแพรผลการ

ประชุมสภาและประชุมอื่นๆที่

เกี่ยวของ ใหเจาหนาที่ใน

องคกรรับทราบ เพื่อเตรียม

ความพรอมสูการปฎิบัติอยาง

ถูกตอง 

 

13.1 วางแผนการจัดทาํ

งบประมาณใหสมดุลตอการใช

จายตลอดปงบประมาณและ

สอดคลองกับแผนพัฒนา 

14.1 ใหหวัหนาสวนทกุสวน 

เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและ

แผน เขารวมประชุมทุกครัง้และ

ใหผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล 

บันทกึการประชุมเพื่อพิมพ

รายงานผลเผยแพรทุกครั้ง 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

 15. เจาหนาทีไ่มปฎิบัติหนาที่

เวรยามรกัษาการณอยางเตม็

กําลัง เต็มเวลา 

 

 

 

16. เจาหนาทีม่ีจํานวนนอยที่

จะปฎิบัติหนาที่เวรยาม

รักษาการณ  เพราะสวนใหญ

เปนสมาชิก อบต.  

17. เจาหนาทปีองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยมีเพียงคน

เดียว ทําใหการปฎิบัติงานมี

ประสิทธิภาพนอย 

15.1  กําหนดมาตรการ/

บทลงโทษที ่

ชัดเจนสําหรับผูไมปฎิบัติหนาที่

เวรยามรกัษาการณ 

15.2  ผูตรวจเวรยาม

รักษาการณตรวจเวรอยาง

สม่ําเสมอทุกครั้ง 

16.1 สรรหาบุคลากรเพิ่ม 

16.2 จัดอบรม/สงเจาหนาที่เขา

รับการอบรมเพิ่มเติมอยาง

ตอเนื่อง 

17.1 จัดตั้ง อปพร.ตําบลเวยีง

พางคํา เพื่อชวยเหลือในการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(ดําเนนิการแลว 

เสร็จตามกําหนด) 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

สวนการคลัง 

1. เพื่อใหการบริการรับเงิน – 

จายเงิน การจัดทําฎีกาเบิก

จายเงินตามงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณ  การ

บันทกึบัญชี การเก็บรักษาเงนิ 

เปนไปอยางถกูตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฎิบัติงานตามภารกจิของ

เจาหนาที ่

 

 

1. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบใน

การรับเงนิ – จายเงนิ และ

บันทกึบัญชีรายรับ – รายจาย 

และตรวจสอบความถกูตอง 

เปนคนเดยีวกนั อาจทาํใหเกดิ

การผิดพลาดในการลงบัญชี 

และยากแกการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  ใชมาตรการลงโทษทาง

วินัยที่ชัดเจนสาํหรับผูไมปฎิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

1.2  สรรหาบคุลากรเพิ่มตาม

แผนอัตรากําลงั 

1.3 กําชับการบันทกึบัญชีเงนิ

สด บัญชีเงนิฝากธนาคาร และ

รับโอน โดยแยกประเภทอยาง

ชัดเจน และบนัทกึใหถกูตอง

เปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบ

ไดทันท ี

 

30 ก.ย. 48/ 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวนการ

คลัง 

- เจาพนกังานพัสดุ 

- ผช.จนท.การเงิน

และบัญชี 

 
0 

(อยูระหวาง

ดําเนนิการ) 

 

1. การประเมนิผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

2. สอบทานการ

ปฎิบัติงานดานการรับ

เงิน จายเงนิ การจัดทํา

ฎีกาเบิกจายเงินและการ

เก็บรักษาเงนิ ตาม

กฎหมาย ระเบียบ และ

มติคณะรัฐมนตรี 

3. ตรวจสอบบัญชี

รายรับ - รายจาย 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

3. เพื่อใหการบันทกึบัญชี

รายรับ – รายจาย เปนไป

อยางถูกตอง ครบถวนและ

เปนปจจุบัน 

4. เพื่อปองกนัและแกไข

ปญหาการปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ

และมติคณะรัฐมนตร ี

5. เพื่อใหการจัดเก็บภาษี

อากร คาธรรมเนียม การ

พัฒนารายได การควบคุมและ

เรงรัดรายได เปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

2. การจายเงนิที่ผิดระเบยีบ

เพื่อการเรงดวน 

 

 

 

3. การเบกิจายเงนิโดยไมมี

หลักฐานประกอบ เชน 

ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

4. ผูยืมเงนิมักไมสงเงนิใชตาม

กําหนดเวลา และมีการยืมใหม

โดยยังไมใชเงนิยืมเกา 

2.1 กําชับแตละสวนแจงการยืม

เงิน หรือเบกิจายเงนิลวงหนา

กอน 3 วนั เพือ่ใหงานการเงนิ

เตรียมความพรอมในการ

เบิกจาย 

3.1  ตรวจสอบหลักฐานการ

จายเงินใหครบถวน เมื่อมีการ

จายเงินทุกครัง้ 

3.2 จัดใหแตละสวนจัดทําฎกีา

เอง โดยมีหวัหนาสวนตรวจสอบ

หลักฐานเปนชั้นแรก 

4.1 กําชับการสงใชเงนิยืมเกา

ตามกําหนดเวลา แลวจงึคอย

ยืมเงนิใหม  

  4. การสอบถามความ

เขาใจของประชาชนใน

การเสียภาษ ี

5. รายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุจาก

เจาหนาที่ตรวจสอบ  

6. สัมภาษณผูใชพัสดุทุก

สวน 

 



แบบติดตาม ค.4 

 10 

ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

6. เพื่อพัฒนาการสรางรายได

ใหแก อบต.อยางถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ  

7. เพื่อใหการจัดซื้อจัดจาง

พัสดุ การซอมแซมบํารุงรักษา 

และการควบคมุเก็บรักษา 

เปนไปอยางถกูตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ และ

ขอบังคับ 

8. เพื่อใหการควบคุม

ลงทะเบียนและเบิกจายพัสดุ

ครุภัณฑและยานพาหนะ

เปนไปอยางถกูตองตาม

ระเบียบ 

5. ประชาชนผูเสียภาษีบาง

รายยังไมเขาใจการเสียภาษี

อากร และคาธรรมเนียมตาง ๆ 

และไมทราบกาํหนดเวลาใน

การเสียภาษ ี

6. การเปลีย่นแปลงกรรมสิทธิ์

ที่ดิน โดยไมแจงใหเจาหนาที่

ทราบ 

 

 

 

7. ไมมีเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบ

งานพัฒนารายไดและการเก็บ

รายไดโดยตรง 

5.1  ประชาสมัพันธความรู

เกี่ยวกับการเสียภาษีและ

กําหนดเวลาในการเสยีภาษแีก

ประชาชนในพืน้ที่อยางตอเนือ่ง 

 

6.1  กาํชับเจาหนาทีห่มัน่ตรวจ

ตรา ติดตาม ผูเสียภาษี การ

เกิดขึ้นของปาย รานคาตางๆ 

เพื่อทาํหนังสือแจงการเสียภาษี

และการเปลี่ยนแปลงกรรมสทิธิ์

ที่ดิน 

7.1  สรรหาบคุลากรเพิ่มตาม

แผนอัตรากําลงั 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

9. เพื่อใหการจัดหาทรัพยสิน

ไดคุณภาพตรงตามที่ตองการ 

 

8. ไมมีแผนทีภ่าษี 

9. เจาหนาที่ไมติดตามผูเสยี

ภาษีใหเขามายื่นแบบชําระ

ภาษีตามกาํหนดเวลา 

 

10. ผูใชพัสดุมีสวนรวมนอยใน

การกําหนดความตองการ 

 

11. การจัดซื้อจัดจางเปนราย

เการายเดิม อาจทาํใหเกิดการ

ทุจริตได 

12. การใชทรัพยสินไมตรงตาม

คุณสมบัติของพัสดุ อาจทําให

ทรัพยสินชํารุดกอนเวลา 

8.1  จัดทาํแผนที่ภาษ ี

9.1  กาํชับเจาหนาทีห่มัน่ตรวจ

ตรา ติดตาม ผูเสียภาษี การ

เกิดขึ้นของปาย รานคาตางๆ 

เพื่อทาํหนังสือแจงการเสียภาษ ี

10.1 กําชับเจาหนาที่ปฎิบัติการ

จัดหาพัสดุครุภัณฑใหตรงตาม

แผนการจัดซื้อพัสดุ 

11.1 จัดระบบการจัดซื้อจัดจาง

ที่มีราคาตัง้แต 2,00,000 บาท

ขึ้นไป เปนระบบ  E – Auction 

12.1  กําชับใหทกุสวนดูแล 

รักษาพัสดุของแตละสวนเปน

อยางด ี
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

 13. สถานที่ติดตั้งและเก็บ

รักษาทรัพยสินไมเหมาะสม 

 

14. เจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบดูแล

ทรัพยสินเพียงคนเดียว ทําให

ดูแลไมทั่วถึง 

15. ไมมีแผนการจัดซื้อพัสดุ

ของแตละสวนอยางชัดเจน ทํา

ใหซื้อพัสดุไมตรงตามตองการ

และใชอยางฟุมเฟอย 

16. ไมมีแผนการซอม

บํารุงรักษาทรพัยสินที่ชัดเจน 

13.1  จัดใหมสีถานที่เก็บรักษา

พัสดุ ครุภัณฑที่เหมาะสมกบั

ประเภทของพสัดุ 

14.1 แตงตั้งเจาหนาที่

ตรวจสอบพัสดุ 

 

15.1  แตละสวนวางแผนการใช

พัสดุประจําป 

 

 

16.1  วางแผนการซอม

บํารุงรักษาทรพัยสินประจําป

งบประมาณ 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

สวนโยธา 

1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

งานสํารวจ ออกแบบและ

ควบคุมอาคารเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฎิบัติงานตามภารกิจของ

เจาหนาที ่

3. เพื่อปองกนัและแกไข

ปญหาการปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

1. ขาดบุคลการในการ

ปฎิบัติงาน 

2. ขาดกฎหมายควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใชในการ

ปฎิบัติงาน 

3. ขาดอุปกรณเครื่องมือ

เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 

4. ราคากลางที่กําหนดโดย

สํานักงบประมาณเปนรายป 

ไมสอดคลองกับราคาทองถิน่ 

 

1.1 สรรหาบุคลากรเพิม่ตาม

แผนอัตรากําลงั 

2.1  สรรหากฎหมายควบคมุ

อาคาร พ.ศ. 2522 สําหรับใชใน

การปฎิบัติงาน 

3.1  วางแผนการจัดซื้อในการ

จัดซื้อพัสดุประจําป 

4.1 ใชราคากลางของตลาด

ทองถิน่     โดยพิจารณาถึง

ความเหมาะสม 

 

 

 

30 ก.ย. 48/ 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวนโยธา 

- พนกังานจาง

สังกัดสวนโยธา 

ทุกคน 

 

 

(ดําเนินการแลว

เสร็จตามกําหนด) 

 

1. ประเมนิผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

2. สอบทานการ

ปฎิบัติงานตามกฎหมาย 

ระเบียบ และขอบังคับ 

 

 



แบบติดตาม ค.4 

 14 

ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

4. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

การกอสรางเปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

5. ผูรับจางบางรายไมปฎิบัติ

ตามสัญญา ทาํใหเกิดความ

ลาชาในการกอสราง 

5.1  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ

งานจาง ติดตาม และตรวจเปน

ระยะๆ อยางตอเนื่อง 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

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. เจาหนาที่ไมเขาใจเกี่ยวกบั

กฎหมายการศึกษา พรบ.

การศึกษา และมาตรฐานการ

จัดการศึกษาอยางแทจริง  ทํา

ใหการปฎิบัติงานลาชา 

 

 

1.1  สรรหาบคุลากรเพิ่มตาม

แผนอัตรากําลงั 

2.1  สงเจาหนาที่เขาอบรมการ

จัดทําและวิเคราะหหลักสูตร 

มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ 

/ประชุมรับทราบนโยบาย 

ระเบียบที่อยางตอเนื่องทุกครั้ง 

3.1 สงเจาหนาที่รับการอบรม/

ประชุมรับทราบนโยบาย 

ระเบียบที่เกี่ยวของอยาง

ตอเนื่องทุกครั้ง 

 

 

 

30 ก.ย. 48/ 

- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวน

การศึกษาฯ 

- นักวิชาการศกึษา 

- ผช.ครูอนุบาล

และปฐมวัยทกุคน 

 
 

0 

(อยูระหวาง

ดําเนนิการ) 

 

 

1. ประเมนิผลจาก

ผูบังคับบัญชา 

2. ประเมนิผลงานจาก

การปฎิบัติงาน 

3. การสอบถามความพึง

พอใจของประชาชนใน

การปฎิบัติงานดาน

การศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

 



แบบติดตาม ค.4 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

3. เพื่อปองกนัและแกไข

ปญหาการปฎิบัติงานที่ไม

เปนไปตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

4. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน

การสงเสริมและสนับสนุน

การศึกษาชุมชน การศึกษา

ปฐมวัย การศึกษา

มัธยมศึกษา เปนไปอยาง

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอบังคับ 

 

 

 

4. การบรหิารจัดการศูนย

พัฒนาเด็กอนบุาลและปฐมวัย

ยังไมไดมาตรฐาน 

5. ระเบียบ ที่เปนแนวทาง

ปฎิบัติงานสงมายงั อบต.ลาชา 

จึงทาํใหเกิดความลาชาในทาง

ปฎิบัติ 

 

 

3.2 ผูบังคับบัญชากํากับ ดูแล 

ติดตาม อยางตอเนื่อง 

4.1 การวางแผนพัฒนา 

ปรับปรุง ซอมแซม กอสราง 

เพิ่มเติม ตามแผนพัฒนา 

5.1  การตรวจสอบสถานการณ

ปจจุบันจาก Internet เพื่อ

เตรียมพรอมลวงหนา และ

ปฎิบัติทันทเีมือ่ไดรับหนังสือ 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ชื่อหนวยงาน  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 

งวดตั้งแต  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2547  ถึงวันที่  30  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2548 
 

วัตถุประสงคของการ

ควบคุม 

จุดออนของการควบคุมหรือ 

ความเสีย่งที่ยงัมีอยู 

การปรับปรุง กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 

สถานการ

ดําเนินการ 

วิธีการติดตามและ

สรุปผลการประเมิน/

ขอคิดเห็น 

5. เพื่อใหการปฎิบัติงาน

สงเสริมและสนับสนนุกฬีา 

นันทนาการ  ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น กิจการ

ศาสนา กิจการเด็กและ

เยาวชน ภูมิปญญาทองถิ่น 

และการพัฒนาการทองเที่ยว 

ใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

อยางมีประสิทธิภาพ 

6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การพัฒนางานเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา 

6. งานดานสงเสริมสนับสนนุ

การศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม มีความหลากหลาย

ในเนื้องาน ทําใหปฎิบัติงานไม

บรรลุตามวัตถปุระสงค

เทาที่ควร 

 

7. ขาดการประสานความ

รวมมือจากองคกรของรัฐ 

องคกรเอกชน และองคกร 

อื่น ๆ  

6.1 การวางแผนการดําเนนิงาน

ลวงหนาอยางชัดเจน 

6.2 กํากบั ติดตาม ประเมินผล

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

6.3 จัดสรรงบประมาณให

เพียงพอตอความจําเปนอยาง

เหมาะสม 

7.1  มีการประชาสัมพันธ  การ

ประสานความรวมมือ   และ

ออกหนงัสือขอความรวมมอื 
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ระดับหนวยรับตรวจ 
ลงชื่อผูจัดทาํ / ผูรายงานแผนการปรับปรุงภายในระดับองคกร  ของ องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย   

จังหวัดเชียงราย 

ตามระเบียบตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงนิแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

 

 

   ลงชื่อ         ผูจัดทํา/พิมพ 

 

  (นางสาวสอิง้มาส    แสงศรี) 

  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 

  30  กันยายน  2548 

   ลงชื่อ รอยโท    ผูจัดทํา/รายงาน 

 

  (กิตติชัย     เจริญยิ่ง) 

  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคาํ 

  30  กันยายน  2548 

 

 

 

ลงชื่อ       ผูตรวจสอบและรายงาน 

 

(นายศิลาฤทธิ ์   กวางทอง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคาํ 

30  กันยายน  2548 

 


