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   แบบ ปอ.  2               
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
                         ณ  วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
องค์การบิรหารส่วนต าบลวอแก้ว 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
-ส านักปลัด 

1. งานบริหารงานทั่วไป  
2. งานนโยบายและแผน   
3. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

-กองคลัง 
1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียน

พาณิชย์ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

กองช่าง 
1. งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร  
2. งานสาธารณูปโภค 

องค์การบิรหารส่วนต าบลวอแก้ว 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 - มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่ 275 / 
2559 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

2.การประเมินความเสี่ยง 
-ส านักปลัด 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
        1. การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีมาตรฐานหรือไม่ 

         2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบลวอแก้ว
หรือไม่ 
2. งานนโยบายและแผน  

1. จัดท าแผนและงบประมาณ  การจัดท าแผน
และงบประมาณตรงกับความต้องการของประชาชน
หรือไม่ 

2. จัดประชุมประชาคม ประชาชนมีความ
เข้าใจและให้ความส าคัญกับการจัดท าประชาคม หรือไม่  
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องคก์าร
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือไม่ 

 

2.การประเมินความเสี่ยง 
-ส านักปลัด 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
        1. การบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบางกิจกรรมและตกเกณฑ์บางกิจกรรม 

         2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการ
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ต าบล
วอแก้ว 
2. งานนโยบายและแผน  

1. จัดท าแผนและงบประมาณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้วได้จัดท าแผนและงบประมาณตรงกับ
ความต้องการของประชาชน 

2. จัดประชุมประชาคม ประชาชนมีความเข้าใจ
และให้ความส าคัญกับการจัดท าประชาคม  
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว มีการด าเนินการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ 
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-กองคลัง 
-การเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ายเปน็ไปตาม
แผนการเบิกจ่ายเงนิหรือไม่ 
-การจัดหา พัสดุด าเนินการตามแผนจัดหาพสัดุหรือไม่ 
-กิจกรมการเบิกจ่าย  ผ่านระบบ e-laas และการบันทึก
ข้อมูล ผ่านระบบ e-plan  จัดท าตามห้วงเวลาที่ก าหนด
หรือไม่ 
-การจัดท าฎีกา เบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ย มีความ ถูกต้อง
และรวดเร็วหรือไม่ 
กองช่าง 
1.การออกแบบ  เขียนแบบมีความถูกต้องและรวดเร็ว
หรือไม่ 
 

 
-กองคลัง 
     -เบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ายเปน็ไปตามแผนการ
เบิกจ่ายเงิน 
     -จัดหาพัสดุ บางครั้งไม่ได้ด าเนินการตามแผน 
      -กิจกรมการเบิกจ่าย  ผ่านระบบ e-laas และการบนัทึก
ข้อมูล ผ่านระบบ e-plan  ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ในการด าเนนิการมีไม่เพียงพอ 
     -การจัดท าฎีกา เบิกจา่ยงบประมาณรายจ่าย ขาดการ
สอบทานของส่วนราชการ ท าให้เกิดการแก้ไข เกิดการล่าช้า 
กองช่าง 

- ปริมาณงานมีมาก ท าให้ การออกแบบ เขียน
แบบยังมีความผิดพลาด และล่าช้า 
 

3.กิจกรรมการควบคุม 
-ส านักปลัด 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
        1. ด าเนินการให้การบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว มี
มาตรฐานครบทุกข้อ 

         2. จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แก่ผู้น าชุมชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวอแก้ว 
2. งานนโยบายและแผน  

1. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนและงบประมาณให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 

2. ชี้แจ้งเหตุผลและความจ าเป็นของการจัดท า
เวทีประชาคมให้ประชาชนได้รับทราบ 
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เวลาเกิดภัยพิบัติแก่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบล 
วอแก้ว 
-กองคลัง 
-การมอบหมายงาน  กองคลัง 
-การจัดท าแผน รายจา่ย แผนการจัดหาพัสดุ 
-จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้าฝึกอบรมเพิม่เติม เกี่ยวกับการเบิกจ่าย  
ผ่านระบบ e-laas และการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ e-plan   
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ  หน่วยงานกบักับดูแล  
 
 
 

3.กิจกรรมการควบคุม 
-ส านักปลัด 
1. งานบริหารงานทั่วไป 
        1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว มีมาตรฐานครบทุกข้อ 

         2. ผู้น าชุมชน เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้วรู้ถึงโทษภัย และวิธีการป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้มากยิ่งข้ึน 
2. งานนโยบายและแผน  

1. ประชาชนมีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนและงบประมาณมากยิ่งขึ้น 

2. ประชาชนต าบลวอแก้วเห็นความส าคัญของ
การจัดท าเวทีประชาคม และเข้าร่วมเวทีประชาคมเพ่ือ
เสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     ประชาชนต าบลวอแก้วรู้จักวิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเวลาเกิดภัยพิบัติเบื้องต้น และสามารถแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองได้ 
-กองคลัง 
-มีการมอบหมายงาน  กองคลัง 
-มีการจัดท าแผน การใช้จา่ยเงินงบประมาณ แผนการจัดหา
พัสด ุ
-มีการจัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย  ผ่านระบบ e-laas และการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ 
e-plan   
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ  หน่วยงานกบักับดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากร 
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กองช่าง 
-การมอบหมายงาน  กองช่าง เพ่ือให้การปฏิบัติงานได้
ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
กองช่าง 
-ออกแบบ  เขียนแบบมีความถูกต้องและรวดเร็ว และ
เป็นไปตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการก าหนด 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  
ประกาศ   เสียงตามสาย   เว็บไซต์  และแผ่นผับ  

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  
ประกาศ   เสียงตามสาย   เว็บไซต์  และแผ่นผับ  

5. การติดตามประเมินผล 
-การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รายงานความ 
ก้าวหน้า  ตามโครงการ/กิจกรรม  
- การวัดผล และประเมินผล  ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 
-การประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณ   
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินงาน 

5. การติดตามประเมินผล 
-มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รายงาน
ความก้าวหน้า  ตามโครงการ/กิจกรรม  
- มีการวัดผล และประเมินผล  ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-มีการประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณ    
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินงาน 
 

         ชื่อผู้รายงาน................................................................... 
        (นายอินจันทร์   ทันวิสัย) 

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
วันที.่...7.... เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ. ....2560..... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

                         ณ  วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2560 
แบบ ปอ. 3 

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ งวดเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานบริหารงานทั่วไป 
1.กิจกรรม  
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

-การแพร่ระบาดของยาเสพติด กระจายลง
สู่ทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มเยาวชนด้วย  เป็น
ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไมม่ีอ านาจหน้าท่ีใน
ด้านการปราบปรามผู้คา้ยาเสพติด  ท าให้ยาเสพ
ติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา
อื่นๆ ตามมากอีกมากมาย เช่น การลักขโมย  
การปล้นทรัพย์  การทะเลาะ 

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

- ส่งเสริมการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล วอแก้ว 
เช่น  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด    
-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ โทษ 
และ พิษภัย ของยาเสพติด 
 

30  ก.ย. 61 
หัวหน้าส านักปลัด 

 

งานบริหารงานทั่วไป 
2.กิจกรรม  
การบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้การปฏิบัติงานใน
ด้าน งานบริหารสถานศึกษา
เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต าบล วอแก้ว ยังไม่ได้มาตรฐาน 
2. ขาดบุคลากรในสายงานด้านการศึกษา 
3.ครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความสามารถ
ในสายงาน 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความคับแคบ 
  

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

1.  ขอรับการบรรจุเจ้าหน้าที่ในสาย
งานการศึกษา 
2. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการ
ฝึกอบรม ในสายงานที่ปฏิบัติ 
3.ก่อสร้าง /ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ เด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

30  ก.ย. 61 
หัวหน้าส านักปลัด 
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แบบ ปอ. 3 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ งวดเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ยาเสพติดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ 
เบาบางลงจนหมดสิ้นโดยเร็ว  
 

วิวาท  ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต่างไม่ม่ันใจใน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 -สนับสนุนงบประมาณ แก่หน่วยงาน 
ของทางภาครัฐ  และองค์กรภาค
ประชาชน  ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  

งานนโยบายและแผน   
3.กิจกรรม  
จัดท าแผนและงบประมาณ 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้การด าเนินงานใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
งบประมาณประจ าปี และ 
การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา  มีประสิทธิภาพ  
ถูกต้อง ตามระเบียบฯ 

-ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
ต าบล 
วอแก้ว มีจ านวนมาก แต่งบประมาณใน
การพัฒนามีอย่างจ ากัดท าให้แผนพัฒนา
ไม่สอดคล้องกับศักยภาพงบประมาณใน
แต่ละปี  
 

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

-จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
ผู้น าหมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนา และงบประมาณ 
-จัดล าดับความส าคัญจากปัญหาความ
ต้องการของประชาชนส่วนใหญ่มา
ก่อน 
เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

31  ต.ค. 61 
นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
/ 

หัวหน้าส านักปลัด 
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แบบ ปอ. 3 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ งวดเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานนโยบายและแผน   
4.กิจกรรม  
 การจัดประชุมประชาคม 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้การด าเนินการจัด
ประชุมประชาคม เกิดการมี
ส่วนร่วม ในการร่วมคิด  
ร่วมแก้ปัญหา ของอปท. 
อย่างถูกต้อง  และเป็นไป
ตามระเบียบฯ 

-ประชาชนขาดความเข้าใจ และไม่เห็น
ความส าคัญ ของการจัดท าแผน  
-มีจ านวนโครงการ มากเกินไป ไม่
สอดคล้อง กับงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

-ให้มีการแสดงความคิด หลากหลาย 
วิธี  เช่นการส่งเสริมให้มีนักวิจัย
ท้องถิ่นจากคนที่อยู่ในชุมชน ปรับปรุง
รูปแบบการจัดท าประชาคม เป็นการ
พูดคุยแบบเป็นกันเองเพ่ือให้ได้ข้อมูล
จากประชาชนที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน แล้วจึงประมวลผลมา
เป็นข้อมูลในการจัดท าเวทีประชาคม
เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

31  ม.ค. 61 
นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 
/ 

หัวหน้าส านักปลัด 

 

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
5.กิจกรรม  
 งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้ปฏิบัติงาน  ด้านการ
ป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย เกิดความ 

-ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
การเตรียมความพร้อมกับการรับ
สถานการณ์ที่เกิดภัยพิบัติขึ้นในชุมชน 
-ขาดผู้มีจิตอาสามาเป็น  
อปพร.  เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ 

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

-จัดท าโครงการอบรม สาธิตการ
ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย ประจ าปี 
-จัดท าโครงการฝึกอบรม อปพร.  
ประจ าปี 

30  ก.ย. 61 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

/ 
หัวหน้าส านักปลัด 
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     แบบ ปอ. 3 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ งวดเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

รวดเร็ว ในการช่วยเหลือ 
ประชาชน ได้อย่างทันท่วงที 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  
และเป็นไปตามระเบียบฯ 

      

งานการเงินและบัญชี 
6.กิจกรรม  
การบันทึกบันบัญชี และการ
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้การรับเงิน การฝาก
เงิน  และการเก็บรักษาเงิน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
2.เพ่ือป้องกันการทุจริต 
3.เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อ 
บกพร่องจากการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ 
4.เพ่ือให้ผู้รับเงินส่งเงิน
ภายในก าหนดเวลา 

-ระบบการบันทึกบัญชี  e-laas  ของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง 
อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
ด าเนินงาน 
-ระบบการการติดต่อสื่อสารอินเตอร์เน็ต 
มีการขัดข้องบ่อยคลังท าให้เกิดปัญหาใน
การบันทึกบัญชีในระบบ e-laas  
 

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

- สรรหา บุคลากร  ผู้ปฎิบัติหน้าที่  
เกี่ยวกับการเงิน และบัญชี เพิ่ม 
-จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับ ระบบการบันทึกบัญชี             
e-laas  ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเป็น
ประจ าเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ปรับสถานการณ์ท างานให้
เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์มุ่งเรียนรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
-จัดให้มีการแสดงระบบบัญชีรายรับ 

รายจ่าย และรายงานทางการเงินเป็น
ประจ าทุกวัน 

30  ก.ย. 61 
นักวิชาการเงินและ

บัญชี 
/ 

ผอ.กองคลัง 
 

 

 



25 

แบบ ปอ. 3 
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ งวดเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

5.เพ่ือให้การบริการงานด้าน
การรับเงิน จ่ายเงิน และการ
ควบคุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามระเบียบ 

  -ติดตั้งระบบเครื่องรับสัญญาณ 
อินเทอร์เน็ต ภายในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว เพ่ือแก้ไข
ปัญหาระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ขัดข้อง 

  

งานการเงินและบัญชี 
7. กิจกรรม  
 งานการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้ควบคุมการเบิกจ่าย 
เงินตามงบประมาณและเงิน 
นอกงบประมาณปฏบิัติ  
ถูกต้องตามระเบียบและ 
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อป้องกันการทุจริต 
3.เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อ 
บกพร่องจากการไม่ปฏบิัต ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ 

1. ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบในเอกสาร ไม่
ครบถ้วน 
2.ระบบการควบคุม การบันทึกบัญชีไม่
รัดกุม และไม่เป็นปัจจุบัน 
  

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

1.ก าชับ เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าเอกสารการ
เบิก-จ่าย  ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ประกอบฎีกา ให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบ ก่อนอนุมัติ
จ่ายเงินงบประมาณ 
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทาน
ระบบควบคุมทางบัญชี และรายงานให้
เป็นปัจจุบัน 
 
 

30  ก.ย. 61 
ผอ.กองคลัง 
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แบบ ปอ. 3 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ งวดเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ และงานทะเบียน
พาณิชย์ 
8. กิจกรรม  
 การพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้  
(ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรม 
เนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง)  
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมาย ข้อบังคับ 
 และมติคณะรัฐมนตรี  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.จัดท าประกาศให้ผู้อยู่ใน 
เกณฑ์เสียภาษีมายื่นแบบ 
แสดงรายการทรัพย์สิน 

1.มีฐานข้อมูล (ลูกหนี้ภาษี)ไม่เป็นปัจจุบัน
ท าให้มี ภาษีค้างช าระในแต่ละปีเป็น
จ านวนมาก 
2.การส ารวจภาษีไม่ครบถ้วน 
 

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย  
แผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี
ประจ าปี 
2. จัดท าแผนการออกส ารวจภาษีให้
ครบถ้วน 
3.จัดท าฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 
 

30  ก.ย. 61 
เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
/ 

ผอ.กองคลัง 
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แบบ ปอ. 3 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ งวดเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ และงานทะเบียน
พาณิชย์ 
9. กิจกรรม  
 การพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้  
(ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรม 
เนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง)  
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมาย ข้อบังคับ 
 และมติคณะรัฐมนตรี  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.จัดท าประกาศให้ผู้อยู่ใน 
เกณฑ์เสียภาษีมายื่นแบบ 
แสดงรายการทรัพย์สิน 

1.มีฐานข้อมูล (ลูกหนี้ภาษี)ไม่เป็นปัจจุบัน
ท าให้มี ภาษีค้างช าระในแต่ละปีเป็น
จ านวนมาก 
2.การส ารวจภาษีไม่ครบถ้วน 
 

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย  
แผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี
ประจ าปี 
2. จัดท าแผนการออกส ารวจภาษีให้
ครบถ้วน 
3.จัดท าฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 
 

30  ก.ย. 61 
เจ้าพนักงานจัดเก็บ

รายได้ 
/ 

ผอ.กองคลัง 
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แบบ ปอ. 3 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

ความเสี่ยงทีมี่อยู่ งวดเวลาที่พบจุดอ่อน การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานก่อสร้างออกแบบ
และควบคมุอาคาร 
10กิจกรรม  
ก่อสร้างออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้การควบคุมการ
ก่อสร้าง  การส ารวจ การ
ออกแบบ การเขียนแบบ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมาย 
 

1.มีเวลาน้อยในการตรวจสอบรายละเอียด
ออกแบบประมาณการ 
2.เจ้าของอาคารไม่เข้าใจข้อก าหนด ตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ 
3.ปริมาณงานมีเยอะ ท าให้ การออกแบบ  
เขียนแบบยังมีความผิดพลาด  และล่าช้า 

สิ้นสุดงวด 
30 กันยายน  2560 

1.ใช้เวลาในการตรวจสอบแบบแปลน
ให้มีความละเอียดมากขึ้น 
2.ให้ความรู้ด้าน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
กับประชาชนในพ้ืนที่ 
3.แบ่งงานให้กับเจ้าหน้าที่ในกองช่าง 
ในการออกแบบเขียนแบบ ของแต่ละ
หมู่บ้าน เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด และ
ไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้าของงาน 

30  ก.ย. 61 
นายช่างโยธา 

/ 
ผอ.กองช่าง 

 

 

 
 
 ชื่อผู้รายงาน................................................................... 

(นายอินจันทร์   ทันวิสัย) 
ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

วันทีวั่นที.่...7.... เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ. ....2560..... 
 

 


