
แบบ ปส. 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลอาวพะยูน 

  ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ เทศบาลตําบลอาวพะยูน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทาน

พบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการทีก่ําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความพียงพอและสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

  ขาพเจาไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ เทศบาลตําบลอาวพะยูน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ การสอบทานไดปฏิบัติอยางสมเหตุสมผล และระมัดระวังอยางรอบคอบ ผลการสอบทาน

พบวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามวิธีการทีก่ําหนด ระบบการควบคุมภายในมีความพียงพอและสามารถ

บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน อยางไรก็ตามมีขอสังเกตที่มีนับสําคัญดังน้ี 

๑.ขาดการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหยากตอการคนหา 

๒.ขาดเครื่องมืองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.ประชาชนไมใหความรวมมือในการประชุมประชาคม 

๔.พื้นที่อาคารสํานักงานไมเพียงพอกบัจํานวนพนักงาน  

๕.การใชรถยนตสวนกลางบางครั้งไมมกีารกรอกใบขออนุญาต 

๖.การดําเนินโครงการฯไมมปีระสทิธิภาพ 

๗.การจัดหาพสัดุไมเปนไปตามแผนและไมจัดลําดับความสําคัญเรงดวน 

๘.การเปลี่ยนระเบียบกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจางใหมทําใหเจาหนาทีม่ีความสบัสน 

๙.ประชาชนบางสวนอยูนอกพื้นที่ ทําใหการจัดเกบ็ภาษีไดไมครบถวน 

๑๐.มีการจางบุคคลภายนอกมาจัดเก็บคานํ้าประปา ทําใหขาดการเรงรัดหน้ีสินอยางเพียงพอทําใหยังม ี

   หน้ีคาง 

๑๑.ขาดงบประมาณในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ 

๑๒.ขาดงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานดานงานชาง 

๑๓.การจัดการเรียนการสอนยังไมทั่วถึงตอจํานวนนักเรยีน 

๑๔.สถานที่ไมเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 

  

                                                          

 

 

     ลายมือช่ือ 

                        (นางพนิดา  เมฆเฉลิม) 

                             ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลอาวพะยูน 

                                                                              วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 



แบบ ปอ.๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  นายอําเภอปากพะยูน/ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง/ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดพัทลุง 

  เทศบาลตําบลอาวพะยูน ไดประเมินผลการควบคุมภายในสาํหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.

๒๕๖๐ ดวยวิธีการที่เทศบาลตําบลอาวพะยูนกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ

ดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช

ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรกัษาทรพัยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย ความรั่วไหล การสิ้นเปลือง 

หรือการทจุริตดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงานและดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ มติคณะรฐัมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบยีบปฏิบัติของฝายบรหิาร 

  จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ เทศบาลตําบลอาวพะยูน สําหรบัปสิ้นสดุวันที่ 

๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค

ของการควบคุมภายในตามทีก่ลาวในวรรคแรก 

  อน่ึง การควบคุมภายในยังคงมจีุดออนที่มีนัยสําคัญดังน้ี 

 ๑.ขาดการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหยากตอการคนหา 

๒.ขาดเครื่องมืองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.ประชาชนไมใหความรวมมือในการประชุมประชาคม 

๔.พื้นที่อาคารสํานักงานไมเพียงพอกบัจํานวนพนักงาน 

๕.การใชรถยนตสวนกลางบางครั้งไมมกีารกรอกใบขออนุญาต 

๖.การดําเนินโครงการฯไมมปีระสทิธิภาพ 

๗.การจัดหาพสัดุไมเปนไปตามแผนและไมจัดลําดับความสําคัญเรงดวน 

๘.การเปลี่ยนระเบียบกฎหมายเกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจางใหมทําใหเจาหนาทีม่ีความสบัสน 

๙.ประชาชนบางสวนอยูนอกพืน้ที่ ทําใหการจัดเกบ็ภาษีไดไมครบถวน 

๑๐.มีการจางบุคคลภายนอกมาจัดเก็บคานํ้าประปา ทําใหขาดการเรงรัดหน้ีสินอยางเพียงพอทําใหยังม ี

   หน้ีคาง 

๑๑.ขาดงบประมาณในการปฏิบัติงานตามโครงการตางๆ 

๑๒.ขาดงบประมาณในการจัดซื้อยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานดานงานชาง 

๑๓.การจัดการเรียนการสอนยังไมทั่วถึงตอจํานวนนักเรียน 

๑๔.สถานที่ไมเอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน 

                                                            

                                      

                                            ลายมือช่ือ 

                                                       (นางอทิติ  เมฆสุวรรณ) 

               ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลอาวพะยูน 

      วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



แบบ ปอ.๒ 

ชื่อหนวยงาน  เทศบาลตําบลอาวพะยูน 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

๑.สภาพแวดลอมการควบคุม  

  ผูบริหารและบุคลากรมทีัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน   สภาพแวดลอมการควบคุมของเทศบาลตําบลอาวพะยูน 

ซึ่งหนวยงานมีการมีการกําหนดงานและหนาที่ความรบัผดิ มีการควบคุมการปฏิบัติงานและปฏิบัติตามระเบียบตาม 

ชอบของพนักงานเทศบาล ลกูจางประจํา และพนักงาน หนังสือสัง่การในการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการปฏิบัติ 

จางตามภารกิจของแตละกองเปนไปตามวัตถุประสงคและ งานและดําเนินการตามระเบียบฯ ขอกําหนดและขอกฎ - 

เปาหมายขององคกร บุคลากรแตละคนทราบถึงบทบาท หมาย โดยมีการนํามาปฏิบัติอยางเครงครัด 

อํานาจหนาที ่และความรับผิดชอบของตนตอการควบคุม  

ภายใน ผูบริหารใหความสําคัญกับความซื่อสัตย และจริย-  

ธรรม ในการปฏิบัติงาน และรูปแบบการทํางานของผูบริ -  

หารเหมาะสมตอการพัฒนาการควบคุมภายใน ที่มีประ -  

สิทธิผล จัดใหมีการปรบัปรุงคุณภาพในองคกร มีการจัด  

โครงสรางองคกร และสายงานการบังคับบญัชาที่ชัดเจน  

และเหมาะสม  

๒.การประเมินความเสี่ยง  

   การกําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคที่ชัดเจน ทั้งใน   มีการแตงต้ังกรรมการในการปฏิบัติงานเพือ่ใหระบบการ 

ระดับองคกรและระดับกจิกรรม ระบุความเสี่ยงที่มผีลกระ ปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพ โดยเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน 

ทบตอประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการบรรลุวัตถุ ไดเสนอความคิดเห็นในการประเมินความเสี่ยง 

ประสงค การประเมินความเสี่ยงคํานึงถึงวัตถุประสงคโดย  

รวมขององคกร และปจจัยเสี่ยง ทัง้จากปจจัยภายใน และ  

ปจจัยภายนอกหนวยงาน มีการวิเคราะหความเสี่ยง และ  

การบริหารความเสี่ยงทีเ่หมาะสม  

๓.กิจกรรมการควบคุม  

  หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับการควบคุมสําหรับ   เจาหนาที่มกีารปฏิบัติตามนโยบายและทําหนาที่ตามที ่ที ่

แตละกิจกรรม มีการระบหุนาที่ซึง่ตองแบงแยกออกจาก ไดรับมอบหมายอยางเครงครัดมีความเขาใจในกจิกรรมที ่

กัน และมีการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อแบงแยกหนาที่ให ควบคุมและมคีวามเขาใจในการปฏิบัติงาน 

เหมาะสม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทีท่ําใหมั่นใจวาเมื่อ  

นําไปปฏิบัติแลวจะเกิดผลสําเรจ็ตามทีฝ่ายบริหารกําหนด  

ไว กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะช้ีใหผูปฏิบัติงานเห็นความ  

เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความระมัด  

ระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  



- ๒ - 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

๔.ขอมลูสารสนเทศ  

  มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติงาน   มีการนําระบบคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ตมาใชในการ 

การรายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน การปฏิบัติ รายงานทางการเงิน และการรับรูขอมลูขาวสาร เพือ่นํามา 

ตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติตางๆที่ใชในการควบคุม ใชปฏิบัติงานของหนวยงาน 

และดําเนินกจิกรรมขององคกร  

๕.การติดตามประเมินผล  

  องคกรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และ   มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยูเปนประจําและหลัก 

ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน จากการปฏิบัติงานมีการประเมินผลและสรุปผล การทํา 

เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยาง งานของแตละฝาย หาขอบกพรองและทางแกไข 

ตอเน่ืองและเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ ปฏิบัติงาน  

ตามปกติของฝายบริหารและผูมหีนาทีเ่กี่ยวของ  
 
ผลการประเมินโดยรวม 

เทศบาลตําบลอาวพะยูน มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ ๕ องคประกอบ มปีระสิทธิผลและเพียงพอ ทีจ่ะทํา

ใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเรจ็ตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน จึงไดกาํหนดวิธีการและแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายในที่

เหมาะสมไวแลว 

         

          (ลายมือช่ือ) 

                                                                                               (นางอทิติ  เมฆสุวรรณ) 

                                                                                   ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลอาวพะยูน 

                                                                             วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปอ.๓ 

ช่ือหนวยงาน  เทศบาลตําบลอาวพะยูน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
งวด/เวลาที่ 

พบจุดออน 
การปรับปรุงการควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

๑.สํานักปลัด      

“กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิ      

ภาพการปฏิบัติงาน       

งานธุรการ”      

วัตถุประสงค      

- เพื่อใหการปฏิบัติงานมี - การจัดเก็บขอมูลไมเปนระบบ ทําใหยากตอการ ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐ - แตงตั้งเจาหนาที่เพื่อชวยงานดานธุรการ ก.ย.๖๑ - 

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว  คนหา  และแบงงานใหจาหนาที่ธุรการแตละคนเก็บ เจาหนาที่ธุรการ  

ทันเวลา   อยางเปนหมวดหมู   

“กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิ      

ภาพการปฏิบัติงาน      

งานบรรเทาสาธารณภัย”      

วัตถุประสงค      

- เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน - ขาดเครื่องมืองานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐ - จัดตั้งงบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือ ก.ย.๖๑ - 

บรรเทาสาธารณภัย มีประ   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดย หัวหนาฝาย  

สิทธิภาพมากขึ้น   ทยอยซ้ือและจัดซ้ือเครื่องมือที่งบประมาณ ปกครอง  

   นอยๆกอน   



แบบ ปอ.๓ 

ช่ือหนวยงาน  เทศบาลตําบลอาวพะยูน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
งวด/เวลาที่ 

พบจุดออน 
การปรับปรุงการควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

“กิจกรรมการมีสวนรวมใน      

การจัดทําแผนพัฒนาทอง      

ถิ่น”      

วัตถุประสงค      

- เพื่อใหการจัดทําแผน - ประชาชนไมใหความรวมมือในการประชุม ต.ค.๕๙ - มีการประสัมพันธ วัน เวลา และสถานที่ ก.ย.๖๑ - 

พัฒนาทองถิ่น มีประสิทธิ ประชาคม พ.ค.๖๐ ใหประชาชนรับทราบถึงวันประชาคมแลว ผช.นักวิเคราะห  

ภาพ มากขึ้น   และมีการตั้งงบประมาณ เพื่อใชจายใน นโยบายและแผน  

   โครงการเชน อาหารวาง แกผูเขารวมประ   

   ชุมประชาคม แตประชาชนที่เขารวมประชุม   

   ประชาคมยังนอย   

“กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่การ      

ปฏิบัติงาน ของพนักงาน      

เทศบาล”      

วัตถุประสงค      

- เพื่อใหพนักงานปฏิบัติงาน - พื้นที่อาคารสํานักงานไมเพียงพอกับจํานวน ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐ - ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการตอเติม/ ก.ย.๖๑ - 

มีความคลองตัว และเพิ่ม พนักงาน  ซอมแซมอาคารสํานักงาน หัวหนาสํานักปลัด  



แบบ ปอ.๓ 

ช่ือหนวยงาน  เทศบาลตําบลอาวพะยูน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
งวด/เวลาที่ 

พบจุดออน 
การปรับปรุงการควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

พื้นที่การจัดเก็บเอกสารมาก      

ขึ้น      

“กิจกรรมการปฏิบัติตาม      

ระเบียบฯการใชรถยนต      

สวนกลาง”      

วัตถุประสงค      

 - เพื่อใหการใชรถยนต  - การใชรถยนตสวนกลางบางครั้งไมมีการกรอกใบ ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐  - กําชับ และแจงทุกคนที่ใชรถยนตสวน ก.ย.๖๑ - 

สวนกลาง เปนระบบ ตาม ขออนุญาต (บางครั้งคราว) กลาง ใหกรอกใบขออนุญาตใชรถทุกครั้งเม่ือ รองปลัดเทศบาล  

ระเบียบฯการใชรถยนต   มีการใชรถ   

สวนกลาง      

“กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิ      

ภาพการดําเนินงานตาม      

โครงการ”      

วัตถุประสงค      

- เพื่อใหการดําเนินงานตาม  - การดําเนินโครงการไมมีประสิทธิภาพ ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐  - ดําเนินการรายงานผลการดําเนินการของ ก.ย.๖๑  

โครงการมีประสิทธิภาพ   แตละโครงการฯ ปลัด/รองปลัด/ผอ.กอง  



แบบ ปอ.๓ 

ช่ือหนวยงาน  เทศบาลตําบลอาวพะยูน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดอืน กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
งวด/เวลาที่ 

พบจุดออน 
การปรับปรุงการควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

๒.กองคลัง      

“กิจกรรมดานการเงินและ      

บัญชี”      

วัตถุประสงค      

 - เพื่อใหการรับและเบิกจาย - ไมมีความเส่ียงที่เปนสําคัญ การควบคุมที่มีอยู - ก.ย.๖๑  

เงินและการเก็บรักษาเงิน  เพียงพอ   - เจาพนักงานการเงิน  

เปนไปดวยความถูกตอง     และบัญช ี  

และรายงานผลการดําเนิน     - นักวิชาการเงินและ  

งานภายในเวลาที่ระเบียบ    บัญช ี  

กําหนดไว     - ผูอํานวยการกองคลัง  

“กิจกรรมงานทะเบียน      

ทรัพยสินและพัสด”ุ      

การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง      

วัตถุประสงค      

 - เพื่อใหการปฏิบัติงานดาน  - การจัดหาพัสดุไมเปนไปตามแผนและไมจัดลําดับ ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐  - แจงแตละกองตองใหความสําคัญการดํา- ก.ย.๖๑  

การพัสดุเปนไปดวยความ ความสําคัญเรงดวน  เนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนการจัดหาพัสดุ  - นักวิชาการพัสดุ  



แบบ ปอ.๓ 

ช่ือหนวยงาน  เทศบาลตําบลอาวพะยูน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
งวด/เวลาที่ 

พบจุดออน 
การปรับปรุงการควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

ถูกตองตามกฎหมายและ  - มีการเปล่ียนระเบียบกฎหมายเก่ียวกับการจัดซ้ือ  ประจําป  - ผูอํานวยการกองคลัง - 

ระเบียบที่เก่ียวของกับการ จัดจางใหมทําใหเจาหนาที่มีความสับสน   - ใหหัวหนาหนวยงานยอยแตละกองตรวจ   

จัดซ้ือจัดจางทุกฉบับ   สอบงบประมาณกอนวามีเพียงพอที่จะ   

   ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางหรือไม   

    - ใหผูที่เก่ียวของเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง   

   ศึกษาระเบียบฯใหมใหเขาใจ   

“กิจกรรมพัฒนาการ      

จัดเก็บรายได”      

วัตถุประสงค      

 - เพื่อใหการจัดเก็บรายได  - ประชาชนบางสวนอยูนอกพื้นที่ ทําใหการจัดเก็บ ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐  - สรางความเขาใจใหกับประชาชนใหเกิดจิต ก.ย.๖๑ - 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ภาษีไดไมครบถวน  สํานึกและเขาใจบทบาทขององคกรปกครอง   - หัวหนาฝายพัฒนา  

 - เพื่อใหการจัดเก็บภาษี   สวนทองถิ่น รายได  

มีความครบถวน ถูกตอง    - มีหนังสือแจงติดตามทวงถามใหมาชําระ - ผูอํานวยการกองคลัง  

ไมมีลูกหน้ีคางชําระ และ   ภาษี   

ไมมีปญหาในการติดตาม      

ทวงหน้ี จะไดนําเงินภาษีมา      



 

แบบ ปอ.๓ 

ช่ือหนวยงาน  เทศบาลตําบลอาวพะยูน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
งวด/เวลาที่ 

พบจุดออน 
การปรับปรุงการควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

พัฒนาองคกรตอไป  - มีการจางบุคคลภายนอกมาจัดเก็บคานํ้าประปา ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐ - - - 

 ทําใหขาดการเรงรัดหน้ีสินอยางเพียงพอทําใหมีหน้ี     

 คาง     

๓.กองชาง      

“กิจกรรมการพัฒนาตําบล      

ดานโครงสรางพื้นฐาน”      

วัตถุประสงค      

- เพื่อพัฒนาดานโครงสราง - ขาดงบประมาณในการปฏิบัติงานตามโครงการ ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐  - จัดทําโครงการตามงบประมาณที่มีอยาง ก.ย.๖๑ - 

พื้นฐานในการใหบริการ ตางๆ  จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูอํานวยการ  

ประชาชน    - จัดสงโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน กองชาง  

   งบประมาณจากหนวยงานตางๆอยางตอ-   

   เน่ือง   

      

      

 



แบบ ปอ.๓ 

ช่ือหนวยงาน  เทศบาลตําบลอาวพะยูน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
งวด/เวลาที่ 

พบจุดออน 
การปรับปรุงการควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

“กิจกรรมการจัดซื้อยาน-      

พาหนะในการปฏิบัติงาน      

กองชาง”      

วัตถุประสงค      

- เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมี  - ขาดงบประมาณในการจัดซ้ือยานพาหนะที่ใชใน ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐  - จัดหางบประมาณในการจัดซ้ือพาหนะ ก.ย.๖๑ - 

ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  การปฏิบัติงาน  เพื่อปฏิบัติงานดวยวิธีตางๆ ผูอํานวยการ  

และทันเวลา    กองชาง  

๔.กองการศึกษา      

“กิจกรรมดานการจัดการ      

ศึกษาระดับการศึกษาข้ัน      

พื้นฐาน โรงเรียนอนุบาล      

อาวพะยูน”      

วัตถุประสงค      

 - เพื่อใหนักเรียนไดรับการ - การจัดการเรียนการสอนยังไมทั่วถึงตอจํานวน ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐ - ขอรับการจัดสรรอัตราครูจากกรมสงเสริม ก.ย.๖๑ - 

ศึกษาระดับการศึกษาตาม นักเรียน  การปกครองทองถิ่นตามเกณฑมาตรฐาน ผูอํานวยการ  

ความพรอมและความตอง   การศึกษา กองการศึกษา  



แบบ ปอ.๓ 

ช่ือหนวยงาน  เทศบาลตําบลอาวพะยูน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 

ดานของงานที่ประเมิน 

และวัตถุประสงคของ 

การควบคุม 

ความเส่ียงที่ยังมีอยู 
งวด/เวลาที่ 

พบจุดออน 
การปรับปรุงการควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 

ผูรับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

การของทองถิ่นอยางทั่วถึง - สถานที่ไมเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน ต.ค.๕๙ - ก.ย.๖๐ - ขอรับการจัดสรรอาคารเรียน ศน.ศท. ก.ย.๖๑ - 

   อนุบาล ๘จากกรมสงเสริมการปกครองทอง ผูอํานวยการ  

   ถิ่น กองการศึกษา  

      

                                                                                                                                                                                           

    ชื่อผูจัดทํา   

                             นางพนิดา  เมฆเฉลิม 

                                                                                                                                                                                                  ตําแหนง  ปลัดเทศบาลตําบลอาวพะยูน 

                                                                                                                                                                               วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 


