
แบบ ปอ. ๓ 
ชื่อหน่วยรับตรวจ : องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

รายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕61 

 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

1. กิจกรรม 

- การจัดท าประชาคม เพื่อให้

ประชาคมมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด 

ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาใน

ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 

 

๑. ประชาชนเข้าร่วมการประชุม

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท า

แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปีน้อยมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของ

ประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด 

ส.ค. – ก.ย      

๒๕61 

๑. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชน

ตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ

วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม 
เช่น การจับสลากรางวัล ส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรม 
เป็นต้น 

 

๓๐ กันยายน ๒๕61

ปลัด,รองปลัดฯ,

หัวหน้าส านักปลัด , 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

 

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

2. กิจกรรม 

งานพัฒนาและสวัสดิการ

สังคม   

      

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ประชาชน ผู้มีสิทธิ์

ได้รับสิทธิ์สวัสดิการที่ทั่วถึง  

๑. การรับ ขึ้นทะเบียนฯ ปัญหา

ด้านการประชาสัมพันธ์ของ

หมู่บ้านให้ผู้มีสิทธิ์  ทราบ

เกี่ยวกับสิทธิ์ของตนเอง และ

ปัญหาการสื่อสารภาษาระหว่าง

เจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ์ ฯ 

2.  การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ มีปัญหา

เรื่องความปลอดภัยในการ

เบิกจ่ายเพราะต้องเบิกจ่ายมา 

เป็นเงินสดจากธนาคาร  เพื่อน า

จ่ายให้แก่ผู้รับฯแต่ละหมู่บ้าน  

ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์

ของหมู่บ้าน  และปัญหาการ

สื่อสารภาษาระหว่างเจ้าหน้าที่

และผู้รับเบี้ยฯ 

ปี 2561 ประสานผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา อบต. , อสม. 

ให้ส ารวจผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยฯ  ในชุมชนและท า

หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยฯ

เตรียม เอกสารเพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนเมื่อถึง

ช่วงเวลารับขึ้นทะเบียน   ประสาน ธนาคารเพ่ือ

ออกมาบริการ เปิดบัญชีเงินฝาก ของผู้สูงอายุ  

และผู้พิการ ที่ประสงค์ในการเปิดบัญชีเงินฝาก 

พร้อมที่จะรับเงินโอนจาก อบต.   ประสาน 

สมาชิก อบต. / ผู้ใหญ่บ้าน  ในการอ านวยความ

สะดวกในการรักษาความปลอดภัยใน    ในการ

สื่อสารกับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในแต่ละหมู่บ้าน

ของตนเอง 

 

๓๐ กันยายน  ๒๕61

รองปลัดฯ , นักพัฒนา

ชุมชน 

 



  
แบบ ปอ. ๓ 

 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

3. กิจกรรม 

การก าจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก  

เห็นความส าคัญของการ

ก าจัดขยะท่ีถูกต้อง  และ

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้าน

สุขภาพอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม 

  

 1.  ประชาชนไม่ตระหนัก  ไม่

เห็นความส าคัญของการก าจัด

ขยะที่ถูกต้อง 

2.  ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฎิกูล 

 

 

ปี 2561   1. รณรงค์  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอย  ท าให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ในด้านสุขภาพอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม 

  2. อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและน า

กลับมาใช้ใหม ่

  3. อบรมให้ความรู้ในการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 

 

 

๓๐ กันยายน  ๒๕61

ปลัด,รองปลัดฯ , 

หัวหน้าส านักปลัด, 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน,นักจัดการ

งานทั่วไป,นักพัฒนา

ชุมชน,  

 



 แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

4. กิจกรรม 

- การป้องกันและช่วยเหลือ

ประชาชนจากโรคติดต่อ 

วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัย

ไข้เจ็บ 

  

 ๑. ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ระบาดในเขตพื้นที ่เนื่องจาก

ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการ

ป้องกัน ๕ ป.   

  

 

พ.ค. – ส.ค. 

๒๕61 

 ๑.ส่งเสริม/อบรมโครงการและป้องกันไข้เลือดออก

อย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสนับสนุนซื้อทรายอะเบท 

น้ ายาพ่นหมอกควัน น้ ามันส าหรับพ่นหมอกควัน 

ตามแผนก าหนด ปีละ 3 คร้ัง พ่นเดือนพฤษภาคม

และเดือนสิงหาคม ของทุกปีและกรณีฉุกเฉินต้อง

ได้รับหนังสือจากโรงพยาบาลปัว 

 

๓๐ กันยายน  ๒๕61

ปลัด,รองปลัด , 

หัวหน้าส านักปลัด, นัก

จัดการงานทั่วไป 

 

  

 

 

 



 
แบบ ปอ. ๓ 

 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

5. กิจกรรม 

  - กิจกรรมป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

วัตถุประสงค ์

-  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของยาเสพติดในกลุ่ม

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 

 

 

๑. มีการแพร่ระบาดของยาเสพ

ติดในกลุ่มวัยรุ่น 

๒. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ

ในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า 

ผู้เสพ 

 

               
ตุลาคม 
๒๕61 

 ๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง

อย่างต่อเนื่อง                                           

๒. ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา , 

กีฬาต้านยาเสพติด, กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น 

๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุด

เสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเก่ียวกับยา

เสพติด 

๓๐  กันยายน  ๒๕61

ปลัด, รองปลัดฯ , 

หัวหน้าส านักปลัด , 

นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน,นักจัดการ

งานทั่วไป , เจ้า

พนักงานป้องกันฯ 

 

 

 

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

6. กิจกรรม 

    ด้านงานส่งเสริมการเกษตร 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่  

ในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพเกษตร

ได้รับความรู้ในการบริหาร

จัดการด้านการเกษตรอย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม และมีรายได้

จากผลผลิตทางการเกษตร

เพิ่มข้ึน 

๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน

การเกษตร 

๒. ประชาชนประสบปัญหาด้าน

การเกษตร จากภัยธรรมชาติ 

อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 

  เมษายน  ๒๕

61 

๑. ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร        

๒. ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัย

ธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 

๓๐ ก.ย. ๒๕61      

รองปลัด ,นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

 

 

 

 
 



แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 
7. กิจกรรม 
งานการเงินและบัญช ี
 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อให้มีการตรวจสอบฏีกามีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนท าการเบิกจ่าย
และการเก็บฏีกาหลังการเบิกจ่ายให้
เรียบร้อย ปลอดภัยง่ายในการ
ตรวจสอบ 
 
8.  กิจกรรม 
การบริหารงานพัสด ุ
 
 
วัตถุประสงค์การควบคุม 
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

๑. การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน การจัดเก็บฏีกา
ยังไม่เป็นระบบระเบียบ 
อยากต่อการสืบค้น 
 
 
 
 
 
 
1.ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ มีการปรับปรุง
ระบบซึ่งบางครั้งระบบ
ใช้งานไม่ได้อีกท้ังงานมี
ปริมาณมากต้องเร่ง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้
ง่าย 
 
 

งวดสิ้นสุด  
ก.ย.61 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

งวดสิ้นสุด 
 ก.ย. 61 

 

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย 

 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้อ านวยการ
กองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 

  
 
 
 
 

1. ผู้ดูแลระบบจัดซื้อจัดจ้างต้องพัฒนาระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐให้มีเสถียรภาพ พร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา  

2. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติงาน

พัสดุไว้อย่างเป็นล าดับขั้นตอนเพื่อการด าเนินงานที่

ถูกต้องและเป็นระบบ 
 

ก.ย. 6๑ 

หัวหน้าหน่วยงานผู้วาง

เบิก ,ผู้ช่วย จนท.การเงิน

และบัญช ี

จพง.การเงินและบัญชี , 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 

ธ.ค.  6๑ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ,  เจ้า

พนักงานพัสดุ  และ

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่

พบจุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

9. กิจกรรมงานจัดเก็บรายได ้

วัตถุประสงค์การควบคุม 

 เพื่อให้การบริการรับเงินเป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามกฏหมายระเบียบและ

ข้อบังคับ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การจัดเก็บภาษีอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ 

บางครั้งการลงพื้นที่

จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบ

ต้องเซ็นชื่อออก

ใบเสร็จรับเงินจะเกิด

ความเสี่ยงการถือเงินสด

ไว้ในมือระหว่างที่มีการ

จัดเก็บ 

 

 

งวดสิ้นสุด 

ก.ย.60 

 
๑. ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ละเอียด
รอบคอบในการประเมินภาษีให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
2.  มีการให้บริการในการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่  และมีหนังสือแจ้งติดตามทวงถามให้มา
ช าระภาษีภายในห้วงเวลาที่ก าหนด 
3.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 

ต.ค.   61 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ

รายได,้นักวิชาการ

จัดเก็บรายได,้

ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปอ. ๓ 
 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 

๑0. กิจกรรม 

ด้านการบริหารงานกองช่าง 

 

 

วัตถุประสงค์การควบคุม 

๑. เพื่อให้งานกองช่างมีประสิทธิภาพ

สนองตอบความต้องการของประชาชน 

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ราคาวัสดุก่อสร้างของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด  ข้อมูลราคา
เผยแพร่ไว้ไม่ครอบคลุม  ท าให้ผู้มี
หน้าที่ค านวณราคากลางต้องสืบ
ราคาวัสดุพาณิชย์จากส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงที่เผยแพร่
มากกว่าหนึ่งจังหวัด  และหากไม่มี
ข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้  ให้ใช้ราคา
วัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น  โดยต้อง
จัดท าบันทึกแสดงรายละเอียดของ
การสืบและการก าหนดราคา
ประกอบไว้ในเอกสารการค านวณ
ราคากลาง 
 
 
 

ต.ค.60 – ก.ย. 
61 

 

-  แต่งตั้งผู้มีความรู้ด้านช่างเป็น
คณะกรรมการก าหนดราคากลางให้
เพียงพอต่อจ านวนโครงการที่จะ
ด าเนินการ 
 
-  ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
ค านวณราคากลางให้มากข้ึน 
 

30  กันยายน  
2561            

ผอ.กองช่าง 
  

 

 



 
       แบบ ปอ. ๓  

 

 กระบวนการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(๑) 

 ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

 

 

(๒) 

งวด / เวลาที่พบ

จุดอ่อน 

 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

 

 

 

(๔) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

(๕) 

หมายเหตุ 

 

 

 

(๖) 
๑1. กิจกรรม 
งานบริหารการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

 -  เพื่องานบริหารการศึกษาและงาน

ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยถูกต้องตามข้อกฎหมายก าหนด 

1.  จ านวนเด็กเล็กเพ่ิมข้ึนทุกปี 
2.  กิจกรรมด้านอาคารสถานที่   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีขนาดคับ
แคบไม่เพียงพอต่อจ านวนเด็กที่
เพ่ิมข้ึน 

 

ต.ค.60 – ก.ย. 
61 

 

จ ากัดจ านวนเด็กไม่รับจ านวนเด็ก
เล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานของครู
ต่อ 1  คน 

 

30  กันยายน   
๒๕61 ปลัด

อบต. ,
ผู้อ านวยการ
กองการศึกษา 

 

      
 

                  
          (ลงชื่อ) 

                                                         (นายประกอบ     แสนทรงสิริ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง 

                                                        วันที่  ๓๐   เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕61  


