
แบบติดตาม ค.3 
 

ชื่อหนวยงาน    สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2550 
วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

งานบริหารงานทั่วไป 
1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน
งานธุรการ     
งานสารบรรรณ    
งานบริหารงานบุคคล งาน
สนับสนุนและบริการ
ประชาชน  
งานประชาสัมพันธ  
งานอาคารสถานที่  
งานอํานวยการและประสาน
ราชการ และงานกิจการสภา
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 

 
1. เจาหนาที่ขาดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบยีบ 
และขอบังคับในการปฎิบัติงาน 
จึงทําใหเกิดความลาชา และ
ผิดพลาดในทางปฎิบัติ 
 

 
1.1 สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรม/ประชุมรับทราบนโยบาย
และระเบยีบทีเ่กี่ยวของกับงาน
อยางสม่ําเสมอและทุกครั้งที่มี
การจัดการอบรมหรือประชุม 
1.2 ใชมาตรการ/บทลงโทษที่
ชัดเจนสําหรับผูไมปฎิบัติตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และขอบังคับ 
1.3 ผูบังคับบัญชากํากับ ดแูล 
ติดตามการปฎบิัติงานที่สั่งการ
ไปแลวอยางตอเนื่อง 

 
30 ก.ย. 50/ 
- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสํานกังาน
ปลัด 

- เจาหนาที่ธุรการ 
- พนักงานจาง 

ทุกคน 

 
0 

(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

 
1. การประเมนิผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. สอบทานการปฎิบัติงาน
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
3. การสัมภาษณผลการ
ปฎิบัติงาน ปญหาและ
อุปสรรคในการปฎิบัติงาน
ของเจาหนาที ่
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 2 

 
วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่
3. เพื่อปองกันและแกไข
ปญหากาปฎิบตัิงานที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการดานทรัพยากรและ
งบประมาณอยางเหมาะสม
และคุมคา 

2. ระเบียบและขอบังคับทาง
ราชการที่สงมาถึง อบต. มีความ
ลาชา เจาหนาที่จึงปฎิบัติไม
ทันเวลา 
3. ไมมีการวางแผนการ
ปฎิบัติงานไวลวงหนา 
 
 
 
4. การรวมอํานาจการสั่งการ 
การติดตาม ดแูลควบคุมการ
ปฎิบัติงานของเจาหนาที่  

2.1 การตรวจสอบสถานการณ
ปจจุบันจาก Internet เพื่อ
เตรียมพรอมลวงหนา และ
ปฎิบัติทันทีเมือ่ไดรับหนังสอื 
3.1 ประชุมรายงานผลความ
คืบหนาในการปฎิบัติงานและ
การวางแผนงานในแตละ
สัปดาหในวันจันทรของทุก
สัปดาห 
4.1 การแตงตั้งหัวหนา
สํานักงานปลดั เพื่อชวยในการ
ติดตาม ดูแล และแกไขปญหา 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

 5. เจาหนาที่บางคนไมเหน็
ความสําคัญและสนับสนุนการ
ปรับปรุง พัฒนาหนวยงาน 
 
6. การจัดระบบการเก็บหนังสือ
ราชการไมเปนระเบียบ ทาํให
สืบคนยาก 
 
7. การแบงแยกหนาที่ความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่ทีไ่ม
ชัดเจน 

5.1 จัดกิจกรรมสงเสริม
ความสัมพันธในองคกรและ
ทัศนคติที่ดีตอการปฎิบัติงาน 
เชน การเขาคายพักแรม 
6.1 จัดระบบการเก็บหนังสือ
ราชการใหม โดยแบงลักษณะ
ตามแผนงาน ขององคการ
บริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
7.1 วางแผนการปฎิบัติงาน
ประจําเดือนของแตละสวน 
 

   

 
 
 
 
 



แบบติดตาม ค.3 

 4 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

  
 
 
 
8. การใชกระดาษ A4 อยาง
สิ้นเปลือง ไมประหยดั 
9. การไมดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณในการปฎิบัติงาน 
 
 
 
 

7.2 หัวหนาสวนกํากับ ดูแล 
การปฎิบัติงานอยางตอเนื่อง
และชวยแกไขปญหา
ขอบกพรองของงาน 
8.1 จัดทําโครงการประหยัด
พลังงาน 
9.1 กําชับการใชและเก็บรักษา
วัสดุอุปกรณใหเปนระเบียบ 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

งานนโยบายและแผน 
1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน
นโยบายและแผนพัฒนา การ
จัดทําขอบัญญัติ อบต. งาน
กฎหมายและคดี งาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
และงานระบบสารสนเทศ
เปนไปอยางถกูตองตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอบังคับ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่

 
1. เจาหนาทีไ่มเขาใจระเบยีบ
อยางแทจริง ทาํใหการ
ปฎิบัติงานเปนไปอยางลาชา 
2. ความไมตอเนื่องในการ
ติดตามประเมนิผลการดําเนนิ
โครงการตามแผนพัฒนา 
 
 
 
 
3. การโอน แกไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณมตีลอดป 
 

 
1.1  สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมและประชุมเพื่อรับทราบ
นโยบายและระเบียบทกุครั้ง 
2.1 กําชับคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการ
โครงการตามแผนพัฒนาใหมี
การติดตามประเมินผลอยาง
ตอเนื่องและรายงานผลใหที่
ประชุมสภารับทราบอยาง
ตอเนื่อง 
3.1 กําชับการวางแผนเสนอ
โครงการของแตละหนวยงาน 
ควรเปนโครงการที่มีความ
ตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการ
ตั้งงบประมาณ  

 
30 ก.ย. 50/ 
- ปลัด อบต. 
- เจาหนาที่
วิเคราะหฯ 

- คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการตาม

แผนพัฒนา 
- ผช.จนท.บันทึก

ขอมูล 

 
0  

(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

 
1. การประเมนิผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. สอบทานการปฎิบัติงาน
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
3. การสัมภาษณผลการ
ปฎิบัติงาน ปญหาและ
อุปสรรคในการปฎิบัติงาน
ของเจาหนาที ่
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วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุม
หรือความเสีย่งที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

3. เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณใหเปนไปตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 
4. เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการปฎบิัติงานที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 

4. การจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
ไมครอบคลุมตามแผนพัฒนา 
 
 
5. ขาดการเผยแพรผลการ
ประชุมสภาและประชุมอื่นๆที่
เกี่ยวของ ใหเจาหนาที่ใน
องคกรรับทราบ เพื่อเตรียม
ความพรอมสูการปฎิบัติอยาง
ถูกตอง 
6. ความลาชาในการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนา เกิดจากมี
คณะกรรมการหลายชุด 

4.1  วางแผนการจัดทํา
งบประมาณใหสมดุลเพียงพอ
ตอการใชจายตลอด
ปงบประมาณและสอดคลอง
กับแผนพัฒนา 
5.1 ใหหวัหนาสวนทุกคน 
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและ
แผน เขารวมประชุมทุกครั้ง
และใหผูชวยเจาหนาที่บนัทกึ
ขอมูล บันทึกการประชุมเพือ่
พิมพรายงานผลเผยแพรทุกครั้ง 
6.1 การกําชับคณะกรรมการ
การจัดทําแผนพัฒนาให
ดําเนินการตรงเวลาโดยใช
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

 
 
งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน
การคุมครองและบํารุงรักษา
ทรัพยสินของทางราชการ 
สถานที่สาธารณะ การปองกนั
และบรรเทาสาธารณภัย การ
ชวยเหลือและฟนฟู
ผูประสบภัย และการใช
บริการสาธารณประโยชน 
เปนไปอยางถกูตองตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอบังคับ 

 
 
 
 
1. เจาหนาทีไ่มปฎิบัติหนาทีเ่วร
ยามรักษาการณอยางเต็มกําลัง 
เต็มเวลา 
 
 
2. เจาหนาทีย่ังไมคอยมีความรู
ในการปฎิบัตหินาที่เวรยาม
รักษาการณ 
  
3. ยังไมมีเจาหนาทีปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัตาม
ตําแหนง 

วาดวยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 
 
1.1  กําหนดมาตรการ/
บทลงโทษที่ชัดเจนสําหรับผูไม
ปฎิบัติหนาที่เวรยามรักษาการณ 
1.2 ผูตรวจเวรยามรักษาการณ
ตรวจเวรอยางสม่ําเสมอทุกครั้ง 
2.1  จัดอบรม/สงเจาหนาที่เขา
รับการอบรมเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่อง 
3.1  ใหนกัพัฒนาชุมชนที่มี
ความรูทําหนาที่ในระหวางที่
กําลังสรรหาบุคคลเพิ่ม 

 
 
 
 

30 ก.ย. 50/ 
- นายก อบต. 
- ปลัด อบต. 

- เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
 

 
 
 
 

0  
(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
1. การประเมนิผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. การสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนตอการ
ปฎิบัติงานของเจาหนาที ่
3. การสัมภาษณผลการ
ปฎิบัติงาน ปญหาและ
อุปสรรคในการปฎิบัติงาน
ของเจาหนาที ่
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วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่
3. เพื่อใหการใชและดแูล
ทรัพยสินของทางราชการ
เปนไปตามระเบียบของทาง
ราชการอยางคุมคา และเกดิ
ประโยชนสูงสุด 
 
 

 
 

    

 
             ลงชื่อ 
                (นางดารินทร ตารินทร) 
              เจาพนักงานธุรการ รกัษาการในตําแหนง 
               หัวหนาสํานักงานปลัด 
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ชื่อหนวยงาน    สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2550 
วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

งานการเงนิและบัญช ี
1. เพื่อใหการบริการรับเงิน – 
จายเงิน การจดัทําฎีกาเบิก
จายเงินตามงบประมาณและ
เงินนอกงบประมาณ  การ
บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงนิ 
เปนไปอยางถกูตองตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอบังคับ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่

 
1. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบในการ
รับเงิน – จายเงิน และบันทกึ
บัญชีรายรับ – รายจาย และ
ตรวจสอบความถูกตอง เปนคน
เดียวกัน อาจทาํใหเกิดการ
ผิดพลาดในการลงบัญชี และ
ยากแกการตรวจสอบ 
 

 
1.1  ใชมาตรการลงโทษทาง
วินัยที่ชัดเจนสําหรับผูไมปฎิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
1.2 กําชับการบันทึกบัญชีเงนิ
สดบัญชีเงินฝากธนาคาร และ
รับโอน โดยแยกประเภทอยาง
ชัดเจน และบนัทึกใหถูกตอง
เปนปจจุบนั สามารถตรวจสอบ
ไดทันท ี

 
30 ก.ย. 50/ 
- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวนการ
คลัง 

- ผช.จนท.การเงิน
และบัญช ี

 
0 

(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

 
1. การประเมนิผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. สอบทานการปฎิบัติงาน
ดานการรับเงนิ จายเงนิ 
การจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน
และการเก็บรักษาเงิน ตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และมติ
คณะรัฐมนตรี 
3. ตรวจสอบบัญชีรายรับ - 
รายจาย  
4. ตรวจรายงานทางการเงิน 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

  1.3 ใชระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
รับเงิน – การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและ
การตรวจเงนิขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบบั
ที่ 2) พ.ศ. 2548 
1.4 ใชระเบียบของกรม 
การปกครองวาดวยการบันทกึ
บัญชีการจัดทาํทะเบียนและ
รายงานการเงนิขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2543 
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วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

3. เพื่อใหการบันทึกบัญชี
รายรับ – รายจาย เปนไปอยาง
ถูกตอง ครบถวนและเปน
ปจจุบัน 
4. เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการปฎบิัติงานที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และมติคณะรัฐมนตรี 

 
 
 
 
2. มีการใชอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายใหเปนประโยชนแก
ตนเอง 

1.5 การปฎิบัติตามขอบัญญัติ 
อบต. เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําป และงบประมาณ
รายจายเพิ่มเตมิ 
2.1  กําหนดมาตรการ/
บทลงโทษที่ชัดเจนสําหรับผูไม
ปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 
2.2 กํากับ ติดตามดูแลอยาง
ตอเนื่องจากผูบังคับบัญชา/
ผูบริหาร 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

 3. การจายเงนิที่ผิดระเบียบเพื่อ
การเรงดวน 
 
 
 
4. การเบิกจายเงินโดยไมมี
หลักฐานประกอบ เชน 
ใบเสร็จรับเงิน 

3.1 กําชับแตละสวนแจงการยืม
เงิน หรือเบิกจายเงินลวงหนา
กอน 3 วนั เพือ่ใหงานการเงนิ
เตรียมความพรอมในการ
เบิกจาย 
4.1  ตรวจสอบหลักฐานการ
จายเงินเมื่อมีการจายเงินทกุครั้ง 
4.2 จัดใหแตละสวนจัดทําฎกีา
เอง โดยมีหวัหนาสวน
ตรวจสอบหลกัฐานเปนชั้นแรก 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

 
 
 
 

5. ผูยืมเงินมักไมสงเงินใชตาม
กําหนดเวลา และมีการยืมใหม
โดยยังไมใชเงนิยืมเกา 

5.1 กําชับการสงใชเงินยืมเกา
ตามกําหนดเวลา แลวจึงคอยยืม
เงินใหม  
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

งานพัฒนารายไดและการเก็บ
รายได 
1. เพื่อใหการจดัเก็บภาษีอากร 
คาธรรมเนียม การพัฒนา
รายได การควบคุมและเรงรัด
รายได เปนไปอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
2. เพื่อพัฒนาการสรางรายได
ใหแก อบต.อยางถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบยีบ  
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่

 
 
1. ประชาชนผูเสียภาษีบางราย
ยังไมเขาใจการเสียภาษีอากร 
และคาธรรมเนียมตาง ๆ และ
ไมทราบกําหนดเวลาในการเสีย
ภาษ ี
2. การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ที่ดิน โดยไมแจงใหเจาหนาที่
ทราบ 
 

 
 
1.1  ประชาสัมพันธความรู
เกี่ยวกับการเสียภาษีและ
กําหนดเวลาในการเสียภาษแีก
ประชาชนในพื้นที่อยางตอเนื่อง 
1.2  ขยายเวลาการจายภาษแีละ
มีเจาหนาทีไ่ปเก็บภาษีถึงที่บาน 
2.1  กําชับเจาหนาที่หมัน่ตรวจ
ตรา ติดตาม ผูเสียภาษี การ
ติดตามการขึ้นปายของรานคา
ทั้งเกาและใหม เพื่อทําหนังสือ
แจงการเสียภาษีและการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 

 
 

30 ก.ย. 50/ 
- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวนการ
คลัง 

- เจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 

 

 
 

0 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

 
 
1. การประเมนิผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. สอบทานการปฎิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอบังคับ 
3. การสอบถามความเขาใจ
ของประชาชนในการเสีย
ภาษ ี
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

 3. ไมมีแผนทีภ่าษ ี
4. เจาหนาทีไ่มติดตามผูเสียภาษี
ใหเขามายื่นแบบชําระภาษตีาม
กําหนดเวลา 
 

3.1  จัดทําแผนที่ภาษ ี
4.1 กําชับเจาหนาที่หมั่นตรวจ
ตรา ติดตาม ผูเสียภาษี การขึ้น
ปาย รานคาตาง ๆ เพื่อทํา
หนังสือแจงการเสียภาษ ี
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

งานทะเบียนทรัพยสินและ
พัสด ุ
1. เพื่อใหการจดัซื้อจัดจาง
พัสดุ การซอมแซมบํารุงรักษา 
และการควบคมุเก็บรักษา 
เปนไปอยางถกูตองตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอบังคับ 
2. เพื่อใหการควบคุม
ลงทะเบียนและเบิกจายพัสดุ
ครุภัณฑและยานพาหนะ
เปนไปอยางถกูตองตาม
ระเบียบ 

 
 
1. ผูใชพัสดุมีสวนรวมนอยใน
การกําหนดความตองการ 
 
2. การจัดซื้อจดัจางพัสดุเปน
รายเการายเดิม อาจทําใหเกิด
การทุจริตได 
3. การใชทรัพยสินไมตรงตาม
คุณสมบัติของพัสดุ อาจทําให
ทรัพยสินชํารุดกอนเวลา 
4. สถานที่ติดตั้งและเก็บรักษา
ทรัพยสินไมเหมาะสม 
 

  
 

30 ก.ย. 50/ 
- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวนการ
คลัง 

- เจาพนักงานพัสดุ 
- เจาหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย 

 
 

0 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

 
 
1. การประเมนิจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. รายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุจาก
เจาหนาทีต่รวจสอบ  
3. สัมภาษณผูใชพัสดุทุก
สวน 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

3. เพื่อใหการจดัหาทรัพยสิน
ไดคุณภาพตรงตามที่ตองการ 
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่
4. เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการปฎบิัติงานที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 

5. เจาหนาที่ทีร่ับผิดชอบดูแล
ทรัพยสินเพยีงคนเดียว ทําให
ดูแลไมทั่วถึง 
6. ไมมีแผนการจัดซื้อพัสดุของ
แตละสวนอยางชัดเจน ทําให
ซื้อพัสดุไมตรงตามตองการ
และใชอยางฟุมเฟอย 
7. ไมมีแผนการซอมบํารุงรักษา
ทรัพยสินที่ชัดเจน 

5.1 แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ
พัสดุ 
 
6.1 แตละสวนวางแผนการใช
พัสดุประจําป 
 
 
7.1 วางแผนการซอมบํารุง 
รักษาทรัพยสินประจําป 
งบประมาณ 

   

 
                
             ลงชื่อ  
               (นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์) 
                  หัวหนาสวนการคลัง 
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ชื่อหนวยงาน    สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2550 
 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

งานสาํรวจ ออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน
งานสํารวจ ออกแบบและ
ควบคุมอาคารเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่
3. เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการปฎบิัติงานที่ไม 

 
 
1. ขาดกฎหมายควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ที่ใชในการ
ปฎิบัติงาน 
2. ขาดอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 
3. ราคากลางที่กําหนดโดย
สํานักงบประมาณเปนรายป ไม
สอดคลองกับราคาทองถิ่น 

 
 
1.  สรรหากฎหมายควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 สําหรับใชใน
การปฎิบัติงาน 
2.1  วางแผนการจัดซื้อในการ
จัดซื้อพัสดุประจําป 
3.1 ใชราคากลางของตลาด
ทองถิ่น โดยพจิารณาถึงความ
เหมาะสม 

 
 

30 ก.ย. 50/ 
- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวนโยธา 
- พนักงานจางสังกัด

สวนโยธา 
 

 
 

0 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. ประเมินผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. สอบทานการปฎิบัติงาน
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
3. สัมภาษณผลการ
ปฎิบัติงาน ปญหา และ 
อุปสรรคของเจาหนาที ่
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วัตถุประสงคของ 

การควบคุม 
(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. เจาหนาทีไ่มเขาใจกฎหมาย 
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ปฎิบัติงานอยางแทจริง ทําให
เกิดความลาชาในการ
ปฎิบัติงาน 
 
 
 

3.2 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2538 และแกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2547 
4.1 การอบรมทบทวนกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ/ประชุม
รับทราบนโยบายและระเบยีบ
อยางตอเนื่องทุกครั้ง 
4.2 จัดทําสรุปขอกฎหมาย 
ระเบียบในการปฎิบัติงานของ
สวนโยธา 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

 
 
 
งานกอสราง 
1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน
การกอสรางเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่
3. เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการปฎบิัติงานที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 

 
 
 
 
1. ผูรับจางบางรายไมปฎิบัติ
ตามสัญญา ทําใหเกิดความ
ลาชาในการกอสราง 

4.3 กํากับดแูลการปฎิบัติงานให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
จากผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร 
 
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
งานจาง ติดตาม และตรวจเปน
ระยะๆอยางตอเนื่อง 
1.2 พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2543 
 

 
 
 
 

30 ก.ย. 50/ 
- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวนโยธา 
- พนักงานจางสังกัด

สวนโยธา 

 
 
 
 
 

ดําเนนิการแลวเสร็จ
ตามกําหนด) 

 
 
 
 
1. ประเมินผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. สอบทานการปฎิบัติงาน
ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
3. การรายงานผลการ
ตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจงาน
จาง 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

  
 

1.3 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2538 และแกไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2547 

 
 

 
 

 
 

 
 
             ลงชื่อ 
               ( วาที่ ร.อ.เทพพิทักษ สวางเต็ม) 
                หัวหนาสวนโยธา 
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   ชื่อหนวยงาน    สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวนงานยอย 

สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2550 
 

วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

งานบริหารการศึกษา 
1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน
การจัดทําหลักสูตร งาน
มาตรฐานการศึกษา และงาน
สงเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอนเปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่

 
1. การบริหารจักการศูนยพฒันา
เด็กอนุบาลและปฐมวยัยงัไมได
มาตรฐาน 
 
 
2. ระเบียบ ที่เปนแนวทาง
ปฏิบัติงานสงมายัง อบต.ลาชา
จึงทําใหเกิดความลาชาในทาง
ปฏิบัติ 

 
1.1 การวางแผนพัฒนาปรับปรุง
ซอมแซม เพิ่มเติมตาม
แผนพัฒนา 
 
 
2.1 การตรวจสอบสถานการณ
ปจจุบันจาก Internet เพื่อเตรยีม
ความพรอมลวงหนา และ
ปฎิบัติทันทีเมือ่ไดรับหนังสอื 

 
30 ก.ย. 50/ 
- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวน
การศึกษาฯ 

- นักวิชาการศกึษา 
- ผช.ครูอนุบาลและ

ปฐมวัยทกุคน 

 
0 

(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

 
1. ประเมินผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. ประเมินผลงานจากการ
ปฎิบัติงาน 
3. การสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนในการ
ปฎิบัติงานดานการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

3. เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการปฎบิัติงานที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 

3. ระเบียบตางๆและแผนงานมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 สงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมอยางตอเนื่อง 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
1. เพื่อใหการปฎิบัติงานดาน
การสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาชุมชน การศึกษา
ปฐมวัย การศกึษามัธยมศกึษา 
เปนไปอยางถกูตองตาม
กฎหมาย ระเบยีบ และ
ขอบังคับ 
 

 
 
1. งานดานสงเสริมสนับสนุน 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีความหลากหลาย
ในเนื้องาน ทําใหปฏิบัติงานไม
บรรลุตามวัตถุประสงค
เทาที่ควร 
 
2. ขาดการประสานความ
รวมมือจากองคกรของรัฐ 
องคกรเอกชน และองคกรอื่นๆ 

 
 
1.1 การวางแผนการดําเนินงาน
ลวงหนาอยางชัดเจน 
1.2 กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
การดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 
1.3 จัดสรรงบประมาณให
เพียงพอตอความจําเปนอยาง
เหมาะสม 
2.1 มีการประชาสัมพันธ การ
ประสานความรวมมือ และออก
หนังสือขอความรวมมือ 

30 ก.ย. 50/ 
- ปลัด อบต. 

- หัวหนาสวน
การศึกษาฯ 

- นักวิชาการศกึษา 
- ผช.ครูอนุบาลและ

ปฐมวัยทกุคน 

0 
(อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

1. ประเมินผลจาก
ผูบังคับบัญชา 
2. ประเมินผลงานจากการ
ปฎิบัติงาน 
3. การสอบถามความพึง
พอใจของประชาชนในการ
ปฎิบัติงานดานการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

2. เพื่อใหการปฎิบัติงาน
สงเสริมและสนับสนุนกฬีา 
นันทนาการ  ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่น กิจการ
ศาสนา กิจการเด็กและเยาวชน 
ภูมิปญญาทองถิ่น และการ
พัฒนาการทองเที่ยว ใหมกีาร
พัฒนาอยางตอเนื่องอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพัฒนางานเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา 
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฎิบัติงานตามภารกิจของ
เจาหนาที ่

3. ขาดบุคลากรชวยงานใน
บางสวน เชน การกีฬา การจดั
งานประเพณีตางๆ เปนตน 
 
 
 
4. ขาดอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฎิบัติงาน 

3.1 จัดเจาหนาที่ภายใน
หนวยงานมาชวย เชน การจดั
เวที การจดัโตะ เกาอี้ การขน
สิ่งของตางๆที่เกินกําลัง 
3.2 ออกคําสั่งแบงงานให
ชัดเจนและใหทราบโดยทั่ว 
4.1 วางแผนการจัดซื้อในการ
จัดซื้อพัสดุประจําป 
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วัตถุประสงคของ 
การควบคุม 

(1) 

จุดออนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู 

(2) 

การปรับปรุง 
 

(3) 

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ 

(4) 

สถานะ 
การดําเนินการ 

(5) 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน 

ขอคิดเห็น 
(6) 

5. เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาการปฎบิัติงานที่ไม
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ 

     

 
 
             ลงชื่อ 
               (นางสาวสุทราทิพย บุญมี) 
                   นกัวิชาการศึกษา รักษาการในตําแหนง 
              หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 
 


