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แบบ ปอ.3 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วนัที ่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2557 

 

                                          
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 
 

งวด/เวลาทีพ่บ
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1. กจิกรรมด้านกฎหมายและคดี 
วตัถุประสงค์   เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานดา้นกฎหมายและคดี
ความเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

 
-  ยงัไม่มีการสรรหา

เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน
ดา้นกฎหมายและคดี 

 
ในปีงบประมาณ 

2557 

 
- มอบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีด าเนินการดา้นงาน
กฎหมายและคดี  จนกวา่จะมี
การเปิดกรอบนิติกร  ส่ง
บุคลากรเขา้ร่วมการฝึกอบรม
ดา้นกฎหมายและคดี 
 
 
 

 
30-ก.ย.-57 
ปลดั อบต. 

 
- ติดตามประเมินผลจาก 

1.  ค  าสั่งแบ่งงาน 
2.  ค  าสั่งเดินทางไปราช 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 
 

งวด/เวลาทีพ่บ
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

2. กิ จกรรม โครงก าร จัดท า
ประชาคม  เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพฒันาท้องถิ่น 
วตัถุประสงค์   เพื่อใหป้ระชาชนเขา้
ร่วมการจดัท าประชาคม  

 
 
 

-  ประชาชนไม่ให้
ความส าคญัในการท า
ประชาคม  เพื่อจดัท า
แผนพฒันา 3 ปี ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
ในปีงบประมาณ 

2557 

 
 
 

- เรียกประชุมผูน้ า
ชุมชนก่อนด าเนินการจดัท า
ประชาคมแผนพฒันา 3 ปี  
เพื่อใหช่้วยช้ีแจงใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของการท า
ประชาคมวา่มีผลกระทบ
อะไรบา้งต่อหมู่บา้นและ
ชุมชน 
 
 

 
 
 

30-ก.ย.-57 
ปลดั อบต ./
เจา้หนา้ท่ี

วเิคราะห์นโยบาย
และแผน 

 
 
 

- ติดตามประเมินผลจาก 
รายงานการประชุมผูน้ าชุมชน
ก่อนการจดัท าแผนพฒันา 3 ปี 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 
 

งวด/เวลาทีพ่บ
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

3. กิ จ ก รรมปก ป้ อง เทิ ด ทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์   สร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 
วตัถุประสงค์   เพื่อใหป้ระชาชน
เกิดความรักในสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ และเกิดความ
สามคัคีกนัในชาติ  

 
 
 

-  ประชาชนเกิดความ
แตกแยกกนั  ไม่สามคัคี
ปรองดองกนั 

- ประชาชนมีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวกกนัอยา่ง
ชดัเจนในเร่ืองของการเมือง 

 
 
 
ในปีงบประมาณ 

2557 

 
 
 

- จดัท าโครงการ
เก่ียวกบัการส่งเสริมการ
เทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริยแ์ละสร้าง
ความปรองดองสมานฉนัทใ์ห้
มากกวา่เดิม 
 
 

 
 
 

30-ก.ย.-57 
ปลดั อบต. 

 
 
 

- ติดตามประเมินผลจาก 
รายงานผลการด าเนินโครงการ
เก่ียวกบัการปกป้องเทิดทูน
สถาบนัพระมหากษตัริย ์ สร้าง
ความปรองดองสมานฉนัท ์
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 
 

งวด/เวลาทีพ่บ
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
วตัถุประสงค์   เพื่อใหป้ระชาชนใน
ต าบลพิปูนไดมี้ความปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น  และช่วยให้
ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด  

 
 

-  ประชาชนอาจไม่
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการ
ลกัเล็กขโมยนอ้ยจากผูท่ี้เสพ
ยาเสพติด  ซ่ึงไม่มีเงินในการ
ซ้ือยาเสพติด 

 
 
ในปีงบประมาณ 

2557 

 
 

- จดัท าโครงการในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 
 
 

 
 

30-ก.ย.-57 
ปลดั อบต./

หวัหนา้ส านกังาน
ปลดั/เจา้หนา้ท่ี

วเิคราะห์ 
 
 
 
 
 

 
 

- ติดตามประเมินผลจาก 
รายงานผลการด าเนินโครงการใน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 
 

งวด/เวลาทีพ่บ
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

5. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
วตัถุประสงค์   เพื่อใหก้ารเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปดว้ย
ความถูกตอ้งตามระเบียบฯท่ี
ก าหนด  

 
 

-  การเบิกจ่ายเงินมี
ความผดิพลาดบ่อย 

สาเหตุ 
1.  เจา้หนา้ท่ีไม่ได้

ตรวจสอบเอกสารให้
ถูกตอ้งก่อนอนุมติัเบิก
จ่ายเงิน 

2. เจา้หนา้ท่ียงัไม่ได้
ตรวจสอบงบประมาณท่ี
มีอยูใ่หเ้พียงพอกบั
รายจ่าย 
 
 

 
 
ในปีงบประมาณ 

2557 

 
 
1. ก าชบัเจา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผดิชอบตรวจสอบ
เอกสารใหถู้กตอ้งและมีเงิน
งบประมาณเพียงพอท่ี
จะตอ้งเบิกจ่ายก่อนเสนอขอ
อนุมติัเบิกจ่ายเงิน 

2. มีการตรวจสอบ
เอกสารทุกคร้ังโดยหวัหนา้
ส่วนการคลงัทั้งก่อนขอ
อนุมติัเบิกจ่าย และหลงัจาก
จ่ายเงินใหแ้ก่ผูรั้บเงินแลว้ 
และลงลายมือช่ือก ากบัเม่ือ
ตรวจสอบเอกสารแลว้
ถูกตอ้งทุกฎีกา 

 
 

30-ก.ย.-57 
หวัหนา้ส่วนการ

คลงั 
 
 
 
 
 

 
 

- ติดตามประเมินผลจาก 
หนา้ฎีกาท่ีมีการอนุมติัเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 
 

งวด/เวลาทีพ่บ
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

6. กิจกรรม ด้านระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (E-LAAS) 
วตัถุประสงค์    
1.  เพื่อใหก้ารท างานเป็น

มาตรฐานเดียวกนั 
2. สามารถตรวจสอบขอ้มูลได้

รวดเร็ว เป็นปัจจุบนั 
3. ผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งสามารถตรวจสอบ
สถานะการเงินไดต้ลอดเวลา 

 
 

-  ความเส่ียงการใช้
งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ยงัไม่สามารถน ามาใชง้าน
ไดจ้ริง 

สาเหตุ 
1.  เจา้หนา้ท่ียงัไม่สามารถ

บนัทึกขอ้มูลลงระบบได ้
2. ขอ้มูลบางส่วนยงัไม่เป็น

ปัจจุบนัท าใหบ้นัทึก
ขอ้มูลในระบบไม่ได ้
 
 

 
 
ในปีงบประมาณ 

2557 

 
 
1. จดัเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็น

ต่อการใชง้านระบบบญัชีฯ
ใหเ้ป็นปัจจุบนั  และบนัทึก
ขอ้มูลลงระบบใหเ้รียบร้อย 

2 ด าเนินการบนัทึก
ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งลง
ระบบ (E-LAAS) 

 
 

30-ก.ย.-57 
หวัหนา้ส่วนการ

คลงั 
 
 
 
 
 

 
 

- ติดตามประเมินผลจาก 
1. ไดมี้การบนัทึกขอ้มูลลง

ระบบบญัชีฯ 
2. มีการอพัเดตขอ้มูลเป็น

ปัจจุบนั 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 
 

งวด/เวลาทีพ่บ
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

7. กิจกรรม ด้ านการ จัด เก็บ
รายได้ 
วตัถุประสงค์   เพื่อใหก้ารจดัเก็บ
รายไดเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
ถูกตอ้งเป็นธรรมและสามารถ
จดัเก็บภาษีใหไ้ดค้รบถว้นทุกปี 

 
 

1. ผูเ้สียภาษีบางราย
ไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีไม่
สะดวกท่ีจะเดินทางเพื่อ
จ่ายภาษีได ้จึงท าใหมี้ยอด
ภาษีคา้งช าระ 

2. ไม่สามารถติดต่อผู ้
เสียภาษีไดเ้น่ืองจากท่ีอยู่
ไม่ถูกตอ้งชดัเจน 

 
 
 

 
 
ในปีงบประมาณ 

2557 

 
 
1. มีการประชาสัมพนัธ์

ก าหนดการช าระภาษี 
2. ด าเนินการจดัท าแผน

ท่ีภาษี 
3. ตรวจสอบฐานขอ้มูล

ภาษีใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 
 

30-ก.ย.-57 
หวัหนา้ส่วนการ
คลงั/เจา้หนา้ท่ี
จดัเก็บรายได ้

 
 
 
 
 

 
 

- ติดตามประเมินผลจาก 
1. รูปถ่ายการประชาสัมพนัธ์

ก าหนดการช าระภาษี 
2. ทะเบียนแผนท่ีภาษี 
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กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม 
 

ความเส่ียงทีย่ังมีอยู่ 
 

งวด/เวลาทีพ่บ
จุดอ่อน 

การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

8. กจิกรรมด้านการก่อสร้าง 
วตัถุประสงค์   เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานดา้นมาตรฐานการ
ก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคต์ามระเบียบกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
- งานลา้ชา้ไม่เป็นไป

ตามก าหนดระยะเวลา 
 

 
ในปีงบประมาณ 

2557 

 
- สรรหาบุคลากรตาม
แผนอตัราก าลงัในต าแหน่ง
ท่ีวา่งไดก้ าหนดไวม้าช่วย
แบ่งเบาภาระในดา้นงานช่าง 

 
30-ก.ย.-57 

หวัหนา้ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 

 
- ติดตามประเมินผลจาก 
ใหมี้ผูม้าด ารงต าแหน่งนายช่าง
โยธา 

 

  
ลายมือช่ือ................................................. 

          (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพปูิน 

                                วนัที ่  30   เดือน  กนัยายน พ.ศ.   2557 


