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ส านักงานปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน          
     สภาพแวดล้อมภายใน 
          ตามค าสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่สลองใน  ส านักงานปลัดมีภารกิจทั้งสิ้น 10 งาน เมื่อ
ส ารวจและประเมินแล้ว มีระบบการควบคุมภายในที่
ค่อนข้างเพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคือ 
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือตาม
กฎหมายนั้น จะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัย
พิบัติแล้วเท่านั้น ท าให้เกษตรกรบางรายที่ยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนฯ ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมาย 
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
          (1) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน มีเขต
พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบทั้ งหมด 26 หมู่ บ้ าน   ประชากร 
26,740 คน  3,626 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 
269.30 ตร.กม. (168,312 ไร่) จึงมีพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบมาก และเป็นที่ราบสูง มีอาณาเขตติดกับ
ชายแดนของประเทศเมียนมาร์ ท าให้การเดินทางไปให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่ชาวบ้านเป็นไปอย่าง
ยากล าบาก   
          (2) หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ผู้ประสบภัยพิบัติด้าน
การเกษตรต้องมีพ้ืนที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงตั้งแต่ 1 ไร่
ขึ้นไป จึงจะได้รับการช่วยเหลือ ส่งผลให้ผู้ประสบภัยพิบัติ
ด้านการเกษตรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีเสียหายจริงไม่ถึง 1 ไร่ 
ไม่ได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมาย 
 
 

ผลการประเมิน    
          ส านักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน  
ออกเป็นภารกิจงานประจ า 10 งาน คือ 1. งาน
บริหารงานทั่วไป 2. งานการเจ้าหน้าที่ 3. งานนโยบาย
และแผน 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5. งาน
สวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์ 6. งาน
กฎหมายและคดี 7. งานส่งเสริมการเกษตร 8. งาน
ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 9. งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 10. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ของมาตรฐ านการควบคุมภาย ใน  ตามระ เบี ยบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยง
ในภารกจิ 2 งาน คือ 1. งานส่งเสริมการเกษตร (กิจกรรม
การให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน) 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน และกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด : กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด) จากการ
ติดตามผลพบว่า  
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          (3) ในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้
ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และเมื่อถึง
ฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาด
แคลนน้ า หรือเกิดไฟป่า ท าให้พืชพันธุ์การเกษตรได้รับ
ความเสียหาย 

     1.2 กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน 
     สภาพแวดล้อมภายใน 

          (1 )  ด้ านประสิทธิภ าพของบุคลากร คื อ 
เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจาก 
อบต. ล่าช้า ประชาชนไม่พอใจกับการบริการของทาง
ราชการ เนื่องจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เรื่อง การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
          (2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่รับผิดชอบ การสั่ง
ใช้ก าลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก อปพร. 
ส่วนใหญ่ เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่  เมื่อถึงช่วงฤดูฝนก็มักไป
ประกอบอาชีพของตน จึงท าให้มีก าลังในการปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอและท าให้เกิดความล่าช้าในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
          (3) ขาดวัสดุ - อุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนไดอ้ย่างทั่วถึง เนื่องจากจ ากัดด้วย
งบประมาณท่ีจะสามารถน ามาด าเนินงานได้ 
 
 

     1. กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีการควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านท าแนวกัน
ไฟในช่วงฤดูร้อนเพื่อป้องกันอัคคีภัย 
     (2) รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยง
การท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์ในช่วง
ฤดูฝน 
          แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุง
การควบคุมต่อไป 

     2. กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน   
          ประชาสัมพันธ์เตือนภัยก่อนเกิดภัยพิบัติเพ่ือให้
ชาวบ้านเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติที่จะ
เกิดขึ้น  แต่ในบางพ้ืนที่มีความยากล าบากในการเดินทาง
ไปช่วยเหลือ ท าให้ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ทันท่วงท ียังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุง
การควบคุมต่อไป 
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          สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
          (1) เนื่องจากภัยธรรมชาติ ช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลม
แรง ท าให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย ต้นไม้ข้างทางหักโค่น และ
น้ าป่าไหล่หลากท่วมถนนท าให้พ้ืนผิวถนนได้รับความเสียหาย
เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก และเมื่อ
ถึงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า
ในการอุปโภค – บริโภค 
          (2) ในการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามกฎหมายนั้น ภัยพิบัติจะต้อง
เกิดกับคนจ านวนมากและเกิดเป็นบริเวณกว้าง ท าให้ชาวบ้านที่
ได้รับความเสียหายเพียงหนึ่งหลังคาเรือนไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

     1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 
กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
     สภาพแวดล้อมภายใน 
          อบต.แม่สลองใน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด : กิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดขึ้นทุกๆ 
ปี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพ้ืนที่ที่มีปัญหา
ยาเสพติด โดยในการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดมา
เข้ารับการบ าบัดนั้น จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้น า
ชุมชน เพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากกว่า อบต. แต่มัก
ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 

     สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
          ภายหลังจากเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด ผู้ที่เคยเข้ารับ
การบ าบัดมักกลับไปเสพยาเสพติดอีก ซึ่งอาจมีสาเหตุจาก
ปัญหาครอบครัว การไม่มีงานท าเป็นหลักแหล่ง โดยเฉพาะ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับชายแดนจะมีความเสี่ยงในเรื่องยาเสพ
ติดมากกว่าหมู่บ้านอื่น 
 
 

     3. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด : กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด 
     (1) ประสานกับผู้ที่มีอ านาจ เช่น นายก อบต.
แม่สลองใน หรือนายอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ในการสั่ง
การเพ่ือให้ผู้น าชุมชนเกิดความย าเกรงและตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายตามหนังสือสั่งการ 
     (2) หลังการบ าบัดยาเสพติด อบต.แม่สลองใน 
ได้จัดโครงการอบรมสร้างอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการ
บ าบัดยาเสพติด เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพ
ติดมีความรู้ในการประกอบอาชีพและไม่หันไปพ่ึง
ยาเสพติดอีก 

ข้อสรุป 
          พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : กิจกรรมบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม ต้องด าเนินการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   
          เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ภัย
ธรรมชาติในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้ผลิตผลทางการ
เกษตรได้รับความเสียหาย และเมื่อถึงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า และเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง 
ท าให้พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหาย 
          ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ยังไม่เพียงพอและ
ทั่วถึง นอกจากนี้ หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติด้านการเกษตรตามกฎหมายนั้น ต้องเป็นความเสียหายโดย
สิ้นเชิง และมีพ้ืนที่ความเสียหายทางการเกษตร 1 ไร่ขึ้นไปจึงจะ
ได้รับความช่วยเหลือ ท าให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายทางการ
เกษตรไม่ถึง 1 ไร่ ไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

     2.2 กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน   
          เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ภัย
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มีมรสุม พายุพัดเข้า ท าให้เกิด
น้ าป่าไหลหลาก และดินสไลด์ปิดขวางถนน ท าให้การคมนาคม
เป็นไปด้วยความล าบาก 
          ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้านประสิทธิภาพ
ของบุคลากร โดยบุคลากรขาดความรู้/ ทักษะในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ  
          นอกจากนี้ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ ายเงินทดรองราชการเ พ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 นั้น ภัยพิบัติจะต้อง
เกิดกับประชาชนจ านวนมากและเกิดเป็นบริเวณกว้าง จึงท าให้
ชาวบ้านจ านวนน้อยที่ประสบภัยพิบัติไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
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     2.3 กิจกรรมการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด : 
กิจกรรม บ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
          เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ภายหลัง
การเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด ผู้ที่เคยเข้ารับการบ าบัดมักกลับไป
เสพยาเสพติดอีก ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากปัญหาครอบครัวและการ
ไม่มีงานท าเป็นหลักแหล่ง โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับ
ชายแดนจะมีความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติดมากกว่าหมู่บ้านอ่ืน 
          ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ด้านการติดต่อ
ประสานงาน เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดมาเข้ารับการบ าบัดนั้น จะต้องมี
การติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชน เพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับ
ชาวบ้านมากกว่า อบต. แต่มักไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
          กรณีเกิดไฟป่าในช่วงฤดูร้อน เกิดพายุฝน ลมแรง ในฤดูฝน 
ท าให้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหาย  
               -  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านท าแนวกันไฟ
ในช่วงฤดูร้อนเพ่ือป้องกันอัคคีภัย 
               -  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการ
ท าเกษตรกรรมในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์ในช่วงฤดูฝน 
               -  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์จาก
ประชาชน กรณีเกิดเหตุการณ์/ภัยพิบัติต่างๆ 

     3.2 กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 
          (1) กรณีเกิดมรสุมลมพายุพัดเข้ามาในพ้ืนที่ อบต. ท าให้
น้ าป่าไหลหลากและเกิดดินสไลด์ปิดถนน ท าให้การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความล าบาก ประชาชนไม่สามารถเดินทางไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง
ได ้
               -  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์จาก
ประชาชน กรณีเกิดเหตุการณ์/ภัยพิบัติต่างๆ 
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               -  ประชาสัมพันธ์และเร่งจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินสไลด์ และคัดเลือกประชาชน 2 
คน/หมู่บ้าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยในการ
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนภัยในการเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์ตรวจวัดระดับน้ าปริมาณน้ าฝน โดยแจ้งให้
ก านัน ผู้ใหญาบ้าน เพ่ือแจ้งประชาชนได้ทันทีเมื่อมีสาธารณภัย 
ทางหอกระจายข่าว หรือไซเรนแบบมือหมุน เมื่อคาดว่าจะเกิด
น้ าป่าไหลหลาก เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านอพยพไปยัง
สถานที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ก าหนดไว้ และเพ่ือให้ประชาชน
เกิดความตระหนัก สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ข้ึน 

          (2) กรณีบุคลากรขาดความรู้/ทักษะในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ ท าให้ช่วยเหลือ
ประชาชนล่าช้า 
               -  เ ร่ ง รั ดด า เนิ นการฝึ กอบรม เ พ่ิ มสมาชิ ก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร้อยละ 2 ของ
จ านวนประชากร เพ่ือเป็นก าลังหลักในหมู่บ้าน/ต าบล และ
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น
ในพ้ืนที ่
               -  ตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งที่เรียกใช้
งาน 
               -  พัฒนาเจ้าหน้าที่ โดยไปฝึกอบรมสัมมนาทุกครั้ง
ที่มีการอบรมเสริมความรู้ในการช่วยเหลือประชาชนจากภัย
ธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
               -  ด าเนินการตามาตรการ นโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไว้แล้ว ทั้งในระยะก่อน
เกิดภัย ขณะเกิดภัย และภายหลังการเกิดภัยอย่างเคร่งครัด 
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     3.3 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : 
กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
          (1) กรณีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ติดยาเสพติดมา
เข้ารับการบ าบัดนั้น จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับผู้น า
ชุมชน เพราะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากกว่า อบต. แต่มัก
ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
               -  ประสานกับผู้ที่มีอ านาจ  เช่น  นายก อบต.แม่
สลองใน หรือนายอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ในการสั่งการเพ่ือให้ผู้น า
ชุมชนเกิดความย าเกรงและตั้งใจปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ     
          (2) กรณีผู้เข้ารับการบ าบัดกลับไปเสพยาเสพติดอีก 
ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปัญหาครอบครัว การไม่มีงานท าเป็นหลัก
แหล่ง โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับชายแดนจะมีความ
เสี่ยงในเรื่องยาเสพติดมากกว่าหมู่บ้านอื่น 
               -  หลังเสร็จสิ้นโครงการการบ าบัดยาเสพติด อบต.
แม่สลองใน ได้จัดโครงการอบรมสร้างอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการ
บ าบัดยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดมีความรู้ใน
การประกอบอาชีพและไม่หันไปพ่ึงยาเสพติดอีก 

4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
     4.1 กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   
          (1) น าระบบ internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ จึ งสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่ งการได้
ทันทีทันใด  
          (2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทาง
เสียงตามสาย แผ่นพับ จัดประชุมในหมู่บ้าน หอกระจายข่าว 
เช่น ประกาศให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการท าเกษตรกรรมในพ้ืนที่
เสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์ในช่วงฤดูฝน 
          (3) ประชาสัมพันธ์โครงการจัดท าแนวกันไฟในช่วงฤดู
ร้อนเพ่ือป้องกันอัคคีภัยให้แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ 
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     4.2 กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน 
          (1) น าระบบ internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้ทันทีทันใด 
          (2) การประสานงานภายในและภายนอกของส านักงาน
ปลัด เช่น  
               -  การติดต่อประสานงานภายในส านักงานปลัด 
แจกจ่ายให้ส านัก/กองที่รับผิดชอบในทันทีที่ ได้รับหนังสือ 
ภายในไม่เกิน 3 วันนับจากวันที่ลงรับ 
               -  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง การป้องกันภัยธรรมชาติ/สาธารณภัยต่างๆ จัดการ
ฝึกอบรมในเรื่อง การป้องกันภัยแก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน เพ่ือให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาภัยต่างๆ 
          (3) การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
การติดต่อประสานงานกรณีเกิดภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ จะใช้
โทรศัพท์ โทรสารติดต่อกับส านักงานป้องกันและบรรเมาสา
ธารณภัยจังหวัดพัฒนา อ าเภอ และจังหวัด ฯลฯ ตลอดเวลา ทั้ง
ก่อนเกิดเหตุ เ พ่ือจะได้ทราบเหตุการณ์และแจ้งเตือนภัย
ประชาชนได้ทันท่วงที ส่วนการติดต่อประสานงานระหว่างมีภัย
ในกรณีการคมนาคมถูกตัดขาด ก็สามารถใช้โทรสารเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารได้ 

     4.3 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :  
กิจกรรม บ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด 
          (1) การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร
กับผู้น าชุมชน เพื่อสรรหาผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด เพราะ
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากกว่า อบต.  
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5. วิธีการติดตามประเมินผล 
          ใช้แบบรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ และแบบ
ประเมินโครงการ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จากการติดตาม
ประเมินผล พบว่า 1. กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2. กิจกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และ 3. 
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :  กิจกรรม 
บ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี
จุดอ่อนอยู่ที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อยต่อไป  

ส่วนการคลัง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบ 
1.1 กิจกรรมด้านการรับเงิน การน าส่งเงิน วิเคราะห์ 2 
แนวทาง คือ วิเคราะห์จาก 

- ภารกิจงานประจ า 
- สภาพแวดล้อมภายใน 
- สภาพแวดล้อมภายนอก 

     (1) วิเคราะห์จากภารกิจงานประจ า ตามโครงสร้างใน
ค าสั่งแบ่งงาน ภารกิจการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 4 งาน 
ดังนี้ 
          (1.1) งานการเงินและบัญชี มีพนักงานส่วนต าบล
ซึ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 1 คน และท างานไม่ เต็มที่
เนื่องจากป่วยบ่อยและลาคลอดเป็นเวลานาน และมีลูกจ้าง
ภารกิจ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน 1 
คน ที่เพ่ิงท างาน ประสบการณ์ในการท างานเพียง 5 เดือน 
ท าให้ระบบการควบคุมภายในมีความเสี่ยง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการประเมิน  
          พบว่าส่วนการคลังมีภารกิจตามโครงสร้าง
และค าสั่งแบ่งงาน 4 งาน คือ 1. งานการเงินและ
บัญชี 2. งานจัดเก็บรายได้ 3. งานพัสดุ 4. งาน
ธุรการ การประเมินระบบควบคุมภายในตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 พบว่า งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บ
รายได้ และงานพัสดุ มีระบบควบคุมภายในไม่
เพียงพอ พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการ
บริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงใน
ภารกิจ 4 กิจกรรม คือ 
     -  กิจกรรมด้านการรับเงินและการบัญชี 
     -  กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
     -  กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
     -  กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร 
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          (1.2) งานจัดเก็บรายได้ มีพนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นข้าราชการ จ านวน 1 คน งานหลักต้อง
ตั้งรับผู้มาเสียภาษีและคอยบริการจดทะเบียนพาณิชย์ในส านักงาน โดยไม่มีการออกส ารวจพ้ืนที่ที่ต้อง
เสียภาษีเพ่ิมเติม  
          (1.3) งานพัสดุ มีพนักงานส่วนต าบลซึ่งเป็นข้าราชการจ านวน 2 คน คือ หัวหน้าส่วนการ
คลัง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และมีพนักงานส่วนต าบล เป็นข้าราชการ 1 คน ประกอบ
กับภารกิจงาน จัดซื้อจัดจ้างมีมาก เมื่อส ารวจประเมินควบคุมภายในของภารกิจ พบว่ามีระบบควบคุม
ภายในที่ไม่เพียงพอพบความเสี่ยง 
     (2) วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 
          ตามค าสั่งแบ่งงานของส่วนการคลังของส่วนการคลังที่   1098/2557  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 
2557 พบว่า นางศุภกานต์ ปัญญาศักดิ์  ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ และปฏิบัติงานด้านควบคุมตรวจสอบงาน การเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ และ
งานธุรการ เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอ  
     (3) วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
          (3.1) สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ตั้งอยู่อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย ประมาณ 64 กิโลเมตร และสภาพที่ต้องเป็นภูเขาสูง อยู่ในเขต
ป่าสงวนและเป็นพ้ืนที่พิเศษ ที่ดินไม่มีโฉนด และมีเขตพ้ืนที่ที่ติดกับชายแดนของประเทศเมียนมาร์  
ซึ่งถือว่าการเดินทางค่อนข้างล าบาก 
          (3.2) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยบริบทของ
พ้ืนที่ก็ไม่สามารถจัดเก็บภาษีท้องที่ได้ และพ้ืนที่มีแต่ป่าเขา ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านเล็กๆ ที่ท าเป็น
เพิงไม้มุงหญ้าคาไม่แข็งแรง และไม่มีป้ายชื่อ ท าให้ไม่มีการส ารวจพ้ืนที่ที่ต้องเสียภาษีเพ่ิม ซึ่งถือเป็น
ความเสี่ยงของงานจัดเก็บรายได ้
 
 
 

ข้อสรุป  
          
จุด อ่อนและ
ค ว า ม เ สี่ ย ง
ตามภารกิจทั้ง 
4  กิ จ ก ร ร ม
ดั ง ก ล่ า ว
ข้ า ง ต้ น  ใ น
ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร
ติ ด ต า ม
ประเมินผลไม่
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์
จ า เ ป็ น ต้ อ ง
วางแผนการ
ควบคุมต่อไป 
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          (3.3) กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว พบว่า จากการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน พบว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการมา
บรรจุเข้าท างานไม่ถึง 2 ปี ก็ขอย้าย ซึ่งท าให้งานที่รับผิดชอบไม่ได้
ต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง 
          (3.4) กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร โดยท าการ
วิ เคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ ย งด้ าน
ประสิทธิภาพและจริยธรรมของบุคลากร เนื่องจาก  
             3.4.1 จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
             3.4.2 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ไม่สามารถออกพ้ืนที่
เพ่ือส ารวจแหล่งเสียภาษีเพ่ิมเติมได้ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมการด้านการเงินและบัญชี      
          มีจุดอ่อนคือ มีรายงานทางการเงินและบัญชี งบกระทบ
ยอด ตั้งแต่ปี 2548 มียอดไม่ตรงกับยอดบัญชีธนาคาร ซึ่งได้
ด าเนินการรื้อข้อมูลเก่าแล้ว แต่ไม่สามารถหาสาเหตุว่า เจ้าหน้าที่
การเงินคนเดิมไม่ได้ลงบัญชีไว้หรือด าเนินการตรวจสอบ ซึ่งท าให้
เกิดปัญหาด้านการปฏิบัติงาน  
2.2 กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้  
          มีจุดอ่อน คือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ไม่สามารถออก
ส ารวจภาษีเพ่ิมเติม ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของงานจัดเก็บรายได้ 
2.3 กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
          จากการเมินระบบควบคุมภายใน พบว่า มีระบบการ
ควบคุมภายในที่มีความเสี่ยง 
2.4 กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร 
     2.4.1 เป็นความเสี่ยงด้านจ านวนบุคลากรซึ่งมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 ด้านการเงินและบัญชี 
     -  ออกค าสั่งแบ่งแยกหน้าที่การท างาน 
     -  เพ่ิมจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

     -  แบ่งแยกหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับเงินและเจ้าหน้าที่บันทึก
บัญชีเป็นคนละคนกัน และสามารถสอบทานการปฏิบัติงานของ
กันและกันได้ 
3.2 ด้านการจัดเก็บรายได้ 
    -  ออกค าสั่งแบ่งแยกหน้าที่การท างาน 
    -  ส ารวจพื้นที่เพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้เสียภาษี 
    -  เร่งรัดการจัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมาย 
    -  จัดท าแบบ กค.1 และ กค.2 ตามระเบียบ 
    -  จัดท าทะเบียนคุมรายได้ทุกประเภท 
    -  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
    -  เพ่ิมจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
    -  ปรับปรุงระบบงานจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ 
3.3 กิจกรรมควบคุมสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
    -  มีการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าตอบแทน(โบนัส) 
3.4 กิจกรรมการควบคุมด้านการพัฒนาบุคลากร 
    -  จัดโครงการศึกษาดูงาน อบรม  
3.5 กิจกรรมด้านการบันทึกบัญชี 
    -  แบ่งแยกการท างานด้านการรับเงินและการบันทึกบัญชี
ออกจากกันโดยให้เป็นคนละคนกัน 
    -  พัฒนาการใช้งานระบบโปรแกรม e-LAAS ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 น าระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติงานราชการ  
     4.2 การประสานงานภายในและภายนอก 
          -  การติดต่อประสานงานภายในองค์กร มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับเงินและน าส่งเงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน 
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          -  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
เทศบาล อบต.ใกล้เคียง ท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และ
หน่วยงานราชการต่างๆ  
     4.3 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
อบต.แม่สลองในมีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ส าหรับติดต่อ
ประสานงาน ท าให้การติดต่องานราชการเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์  

5. วิธีการติดตามและประเมินผล 
          ด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ

รายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง  

กองช่าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ   
มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม คือ  
          -  อุปกรณ์ที่ ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการ
ปฏิบัติงาน    
          -  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้อง
ตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1.2 กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง  
          การประมาณราคากลางให้อยู่ในมาตรฐานราคา
พาณิชย์จังหวัด และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคากลางอย่างสม่ าเสมอ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 
          สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง ได้
วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ปรากฏ
ตามค าสั่งแบ่งงานในภารกิจ  2 งาน คือ 
          1. งานก่อสร้าง 
          2. งานออกแบบ และควบคุมอาคาร 
          โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ผลการ
ประเมิน พบว่า การติดตามประเมินผลยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่เกิดขึ้น
ใหม่ในกิจกรรมอ่ืน คือ งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
และการค านวณประมาณการช่าง ซึ่งมีการติดตามและ
ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเสี่ยง
ลดลง 
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แบบ ปอ. 2 

50 

2.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
          -  งบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อมีจ ากัด เนื่องจาก
ต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอ่ืนๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่
ทนทาน และอายุการใช้งานนาน ซึ่งจ าเป็นต้องประหยัด
งบประมาณอีกทางหนึ่ง 
          -  เจ้ าหน้าที่ ผู้ ปฏิบัติ ง านไม่ ได้ ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจ
เกดิอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นท่ีได้ 
2.2 กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง  
          - ผู้มีหน้าที่ก าหนดราคากลางขาดประสบการณ์
ทางด้านการก าหนดราคากลางในการก่อสร้าง 
          -  การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและไม่เป็นไปตามราคาพาณิชย์
จังหวัด 
          -  อัตราขึ้นลงของน้ ามันเชื้อเพลิงมีการปรับราคา
อย่างต่อเนื่อง ท าให้ค่าแรงงานมีการปรับราคาขึ้นลงตาม
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง             

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
          -  จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
          -  ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
      
 
 
 

ต้องมีการบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
ได้มาตรฐานซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ งภายในและ
ภายนอก และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่
มีความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          กิจกรรมการควบคุมองกองช่างต้องมีการ
ติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่ างต่อ เนื่ อง 
เนื่องจากเกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชน 
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3.2 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
          -  จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดราคากลาง
เข้ารับการอบรม เพ่ือได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เปลี่ยนแปลง และให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
          -  ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในการก าหนดราคากลางภายใน
หน่วยงาน      

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
          1. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและ
ช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่
เสมอ 
          2. ผู้บริหารได้รับการรายงานข้อมูลจากแหล่งภายใน
และภายนอกท่ีเหมาะสม 
          3. ผู้ปฏิบัติงานได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ชัดเจนและทันเวลา 
          4. มีระบบการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจที่ดีระหว่างบุคคลที่มีหน้าที่ในงานที่เกี่ยวข้องกัน 
หรือระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
          5. การรายงานหรือการให้ข้อมูลมีการจัดล าดับชั้น
ความลับของข้อมูลและบุคคลที่ควรได้รับ 

5. การติดตามและประเมินผล 
          -  มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่องและเหมาะสม 
          -  มีการรายงานผลความคลาดเคลื่ อนของการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
          -  มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

          มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่
บ า ง ค รั้ ง เ กิ ด ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร คข อ ง ร ะบ บ
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง และสัญญาณไม่ครอบคลุม
ทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

          การติดตามประเมินผลของกองช่างมี
การความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจาก
หั วหน่ ว ยหน่ ว ย ง านย่ อย  ผู้ บั ง คั บบัญชา
ตามล าดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
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ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 กิจกรรมการบริหารการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
     1.2 กิจกรรมอาคารสถานที่ 
     1.3 กิจกรรมการบริหารการศึกษาตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึน     
     สภาพแวดล้อมภายใน 
            ตามค าสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สล
องใน มีภารกิจงานทั้งสิ้น 3 งาน เมื่อส ารวจและประเมิน
ระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่าระบบ
ควบคุมภายในมีความเพียงพอ  แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่
ไม่ร้ายแรง กล่าวคือ ยังมีความเสี่ยงในด้านสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ ไม่มีแผนการจัด
กิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์ กับกลุ่มชุมชนในพ้ืนที่ รวมทั้ง
การจัดการแข่งขันกีฬา ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล 
และปริมาณของงานที่ปฏิบัติมากกว่าปริมาณของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน 
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
            เกิดจากสถานที่ตั้ง และระเบียบกฎหมายใหม่ที่เป็น
ปัญหาต่อการปฏิบัติภารกิจ ขาดพ้ืนที่ด าเนินการจัดการ
แข่งขันที่เป็นศูนย์กลาง ท าให้การเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
ของประชาชนไม่สะดวกและห่างไกล 

2. การประเมินความเสี่ยง 
   ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์
ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกตามภารกิจงานประจ าแล้ว ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ  
ดังต่อไปนี้ 
     1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการแข่งขันกีฬา ทั้ ง
กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล 
     2. ยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการเรียนการสอน 
     3.  การจัดกิจกรรมต่างๆ ยังมีปัญหาในการจัดงาน 
เนื่องจากกองการศึกษามีคนไม่เพียงพอต่อการจัดงานต่างๆ 

ผลการประเมิน 
        ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี
ภารกิจตามโครงการและค าสั่งแบ่งงาน 3 งาน คือ 
1. งานบริหารการศึกษา 2. งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 3. งานกีฬาและสันทนาการ   
         จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งาน คือ 1. งานส่งเสริม
การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จากการติดตาม
ผล พบว่า  
1. กิจกรรมการบริหารการศึกษาและพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่ เพียงพอแล้ว 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง   
      โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็ก
เล็กยังไม่ได้มาตรฐาน 
2. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดการด้านความคิด 
อารมณ์  และความเจริญเติบโต 
      แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่
สลองในยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
การสอนเด็กในระดับปฐมวัย ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่
ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
     1. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 
     2. เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดการด้านความคิด อารมณ์ 
และความเจริญเติบโต 
     3. การจัดการเรียนการสอนควรมีมาตรฐานที่ชัดเจน 
     4. ขอความร่วมมือจากพนักเทศบาลมาช่วยออกแรงในการ
ช่วยจัดงานต่างๆ 

4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
         น าระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติ
ราชการ  เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ โดยไม่
ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการมาศึกษาและจัด
วางควบคุมภายในในการด าเนินงานต่างๆ ดังนี้ 
          (1) การส ารวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมในระบบ Internet เพ่ือทราบข้อมูลที่ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
          (2) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาผ่านทางเว็บไซต์
ของทาง อบต. วิทยุชุมชนในท้องถิ่น เสียงตามสายของหมู่บ้าน 
และประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬาในเขตพ้ืนที่เพ้ือให้ค าปรึกษาและขอ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป 
         (3) การติดต่อประสานงานภายใน  อบต. แม่สลองใน 
ระหว่างส่วนต่างๆ โดยใช้ระบบ Wireless  Lan เพ่ือเป็นการ
สื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร งานของ
แต่ละส่วนราชการ 
         (4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการ
แข่งขันกีฬาและให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมแข่งขัน 
 

ข้อสรุป 

      พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม ต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในต่อไป 

2. กิจกรรมอาคารสถานที่ มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้
ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่  
สลองในได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1. น าเข้าประชุมผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณจัดสรรสร้างอาคารเรียน 
2. ส่งครูผู้ ดูแลเด็กเข้ารับการอบรมเ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น 
ข้อสรุป 
       พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมอาคาร
สถานที่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในต่อไป 

3. กิจกรรมการบริหารการศึกษาตามภารกิจที่
เพิ่มขึ้น  มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  
     โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. สรรหาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุเข้าใน
ปฏิบัติงานในส่วนการศึกษาฯ 
2 .  ส่ ง บุ ค ล าก ร เ ข้ า รั บ ก า รอบ รม เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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5. วิธีการติดตามประเมินผล 
        ใช้การสังเกตการตรวจสอบการท างาน เป็น
เครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้
แบบสอบทานการปฏิบัติ งานช่วยในการติดตาม
ประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น 
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อสรุป 
       พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมการบริหาร
การศึกษาตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม ต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในต่อไป 

สรุปผลการประเมิน จากการวิเคราะห์ส ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน พบจุดอ่อนที่เป็น
ความเสี่ยงของ ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง กองช่าง และส่วนการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 12 กิจกรรม  ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จ านวน  3  กิจกรรม ดังนี้ 
1.1  กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีจุดอ่อน

ของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 
1.1.1  เกิดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ โดยในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้

ผลิตผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และเมื่อถึงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ า 
และเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง ท าให้พืชพันธุ์การเกษตรได้รับความเสียหาย 
             1.1.2  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ยังไม่เพียงพอและท่ัวถึง  

1.1.3  หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรตามกฎหมาย 
ต้องเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิง และมีพ้ืนที่ความเสียหายทางการเกษตร 1 ไร่ขึ้นไปจึงจะได้รับความช่วยเหลือ 
ท าให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายทางการเกษตรไม่ถึง 1 ไร่ ไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

1.2  กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  มีจุดอ่อนของการควบคุม
หรือความเสี่ยง ดังนี้ 
        1.2.1  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท า
ให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจาก อบต. ล่าช้า ประชาชนจึงไม่พอใจกับการบริการของทางราชการ เนื่องจาก
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1.2.2  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่
รับผิดชอบ การสั่งใช้ก าลังยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก อปพร. ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและ
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนก็มักไปประกอบอาชีพของตน จึ งท าให้มีก าลังในการ
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและท าให้เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
             1.2.3  ขาดวัสดุ – อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากจ ากัดด้วยงบประมาณที่จะสามารถน ามาด าเนินงานได้ 
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1.2.4  ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนจะมีพายุฝน ลมแรง ท าให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 

ต้นไม้ข้างทางหักโค่น และน้ าป่าไหล่หลากท่วมถนน ท าให้พ้ืนผิวถนนได้รับความเสียหาย เป็นอันตรายต่อ
ประชาชนที่สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก และเมื่อถึงฤดูแล้ง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าใน
การอุปโภค – บริโภค 
             1.2.5  ในการจ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตาม
กฎหมายนั้น ภัยพิบัติจะต้องเกิดกับคนจ านวนมากและเกิดเป็นบริเวณกว้าง ท าให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย
เพียงหนึ่งหลังคาเรือนไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

1.3  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :  กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา
เสพติด มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 
       1.3.1  การติดต่อประสานงานกับผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ติด
ยาเสพติดมาเข้ารับการบ าบัดมักไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
             1.3.2  ภายหลังจากเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด ผู้เข้ารับการบ าบัดมักกลับไปเสพยาเสพ
ติดอีก ซึ่งอาจมีสาเหตุจากปัญหาครอบครัว การไม่มีงานท าเป็นหลักแหล่ง โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับ
ชายแดนจะมีความเสี่ยงในเรื่องยาเสพติดมากกว่าหมู่บ้านอ่ืน 

2. ส่วนการคลัง  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จ านวน  4  กิจกรรม  ดังนี้ 
2.1  กิจกรรมด้านการรับเงินและการบัญชี มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

2.1.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ป่วยบ่อยและลาคลอดเป็นเวลานาน ท า
ให้ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ 

2.1.2  มีรายงานทางการเงินและบัญชี งบกระทบยอด ตั้งแต่ปี 2548 มียอดไม่ตรงกับ
ยอดบัญชีธนาคาร ซึ่งได้ด าเนินการรื้อข้อมูลเก่าแล้ว แต่ไม่สามารถหาสาเหตุว่า เจ้าหน้าที่การเงินคนเดิมไม่ได้
ลงบัญชีไว้หรือด าเนินการตรวจสอบ ซึ่งท าให้เกิดปัญหาด้านการปฏิบัติงาน 

2.2  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
        2.2.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้  ต้องปฏิบัติหน้าที่หลัก คือ ตั้งรับผู้มาเสีย
ภาษี และคอยบริการจดทะเบียนพาณิชย์ในส านักงาน ท าให้ไม่สามารถออกส ารวจพื้นที่ที่ต้องเสียภาษีเพ่ิมเติมได้ 
       2.2.2  บริบทของพ้ืนที่ก็ไม่สามารถจัดเก็บภาษีท้องที่ได้ และพ้ืนที่มีแต่ป่าเขา ร้านค้า
ส่วนใหญ่จะเป็นร้านเล็กๆ ที่ท าเป็นเพิงไม้มุงหญ้าคาไม่แข็งแรง และไม่มีป้ายชื่อ ท าให้ไม่มีการส ารวจพ้ืนที่ที่ต้อง
เสียภาษีเพ่ิม ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงของงานจัดเก็บรายได้ 

2.3  กิจกรรมด้านการจัดหาพัสดุ มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
2.3.1  ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดหาพัสดุ  มีข้าราชการจ านวน 2 คน คือ หัวหน้าส่วนการ

คลัง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีปริมาณ
งานมาก เมื่อส ารวจประเมินการควบคุมภายในของภารกิจ พบว่ามีระบบควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอพบความเสี่ยง 

2.3.2  เจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการมาบรรจุเข้าท างานไม่ถึง 2 ปี ก็ขอย้าย ซึ่งท าให้งานที่
รับผิดชอบไม่ได้ต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยง 
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2.4  กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

   2.4.1  จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
           2.4.2  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ไม่สามารถออกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจแหล่งเสียภาษีเพ่ิมเติม

ได ้

3. กองช่าง  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จ านวน  2  กิจกรรม  ดังนี้ 
3.1  กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  

ดังนี้ 
              3.1.1  อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย 
สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน    
             3.1.2  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

3.1.3  งบประมาณรายจ่ายส าหรับซื้อมีจ ากัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการ
ด้านอ่ืนๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ทนทาน และอายุการใช้
งานนาน ซึ่งจ าเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง 
             3.1.4  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าให้
ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ท าให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะอาจเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ 
  3.2  กิจกรรมด้านการค านวณประมาณการช่าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  
ดังนี้ 
   3.2.1  ผู้มีหน้าที่ก าหนดราคากลางขาดประสบการณ์ทางด้านการก าหนดราคากลางใน
การก่อสร้าง 
             3.2.2  การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและไม่
เป็นไปตามราคาพาณิชย์จังหวัด 

           3.2.3  อัตราขึ้นลงของน้ ามันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ค่าแรงงานมี
การปรับราคาขึ้นลงตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จ านวน 3 กิจกรรม  
ดังนี้ 

4.1  กิจกรรมการบริหารการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความ
เสี่ยง ดังนี้ 
   4.1.1  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐาน 
   4.1.2  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดพัฒนาการด้านความคิด อารมณ์ และความ
เจริญเติบโต 
   4.1.3  การด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้  
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 4.2  กิจกรรมอาคารสถานที่ 

4.2.1  อาคารเรียนยังไม่ได้มาตรฐาน 
4.2.2  การจัดสื่อการเรียนการสอนยังไม่ได้มาตรฐาน 

  4.3  การบริหารการศึกษาตามภารกิจที่เพิ่มข้ึน 
   4.3.1  ในการท างานเกิดข้อผิดพลาดบ่อย 

4.3.2  ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
4.3.3  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ต้องไปด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง  ตามแบบ ปอ.3  
ต่อไป 

 
 
 

       ลายมือชื่อ..........................................ผู้รายงาน  
    ( นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล ) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
                 วันที่  20  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
 

 


