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ส านักปลัด 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 กิจกรรมการจัดท าประชาคม  (การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน) 
     สภาพแวดล้อมภายใน 
          ตามค าสั่งแบ่งงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
แม่ สลองใน  ส านักปลัดมีภารกิจทั้งสิ้น 10 งาน เมื่อ
ส ารวจและประเมินแล้ว มีระบบการควบคุมภายในที่
ค่อนข้างเพียงพอ แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้าง กล่าวคือ การ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน
เป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างล าบาก เพราะชาวบ้านใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาชนเผ่า ท าให้สื่อสารกันไม่ค่อย
เข้ า ใจ ต้องอาศัยผู้ น าหมู่ บ้ านเป็นล่ ามแปลภาษา  
นอกจากนี้ โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมมีเป็นจ านวนมาก 
ท า ให้ โ ค ร งการตามแผนพัฒนาไม่ ส ามารถบร รลุ
วัตถุประสงค์ได้เท่าท่ีควร   
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
          (1) องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน มีเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 27 หมู่บ้าน ประชากร 25,551 
คน 7,710 ครัวเรือน เนื้อที่ประมาณ 269.30 ตร.กม. 
(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2559) มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ
มาก ความต้องการของประชาชนจึงมีมากเช่นกัน  ดังนั้น 
จึงต้องบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาจ านวนมากเพ่ือ
รองรับการน าโครงการไปจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อไป เพราะหากไม่มีไว้ในแผนพัฒนา
แล้ว โครงการที่ประชาชนต้องการก็ไม่สามารถที่จะน ามา
ด าเนินการได ้
          (2) ความสามารถของผู้น าชุมชนในการเชิญชวน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งพบว่าชุมชน
แต่ละแห่งยังขาดการประชุมประชาคมที่ถูกต้องและเป็น
ทางการ  

ผลการประเมิน    
          ส านักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน  
ออกเป็นภารกิจงานประจ า 10 งาน คือ  
1. งานบริหารงานทั่วไป   
2. งานการเจ้าหน้าที่   
3. งานนโยบายและแผน   
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
5. งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชน และสังคมสงเคราะห์   
6. งานกฎหมายและคดี   
7. งานส่งเสริมการเกษตร   
8. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข   
9. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
10. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
          จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบ
ความเสี่ยงในภารกิจ 3 งาน คือ 
     1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน) 
     2. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     3. กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์  
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1.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     สภาพแวดล้อมภายใน 
          (1) ด้านจ านวนบุคลากร คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองในขาดแคลนบุคลากรในการท างานด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงท าให้ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือจาก อบต. ล่าช้า 
          2) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ใน
หมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่รับผิดชอบ การออกค าสั่ง
เรียกใช้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก อปพร. 
ส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและประกอบอาชีพเกษตรกร
เป็นส่วนใหญ่ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนก็มักไปประกอบอาชีพของ
ตน จึงท าให้มีก าลังในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและท าให้
เกิดความล่าช้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

     สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
          (1) สภาพพ้ืนที่ของต าบลแม่สลองในเป็นภูเขาสูง 
เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ ท าให้การเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่
ได้รับความเสียหายใช้ระยะเวลานาน และในบางพ้ืนที่ไม่
สามารถเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากถนน
หนทางไม่เอ้ืออ านวย 

1.3 กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 
     สภาพแวดล้อมภายใน 
          (1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการออกพ้ืนที่จ่ายเบี้ยฯ 
แต่ละครั้ง  
     สภาพแวดล้อมภายภายนอก 
          (1) ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บางคนไม่เปิดบัญชี
เงินฝากธนาคาร เจ้าหน้าที่จึงต้องลงพ้ืนที่เพ่ือจ่ายเบี้ยฯ ท า
ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินล่าช้า 
          (2) สภาพพ้ืนที่ของต าบลแม่สลองในเป็นภูเขาสูง 
การออกพ้ืนที่จ่ายเบี้ยฯ จึงค่อนข้างยากล าบาก และใช้
ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน จึงจะจ่ายครบ 

จากการติดตามผลพบว่า 
1. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่สลองใน มีการควบคุมที่ เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 
     1. จัดประชุมเ พ่ือสร้างความเข้าใจระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้น าชุมชน และประชาชนใน
พ้ืนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น         
     2. จัดล าดับความส าคัญของโครงการก่อนหลังที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 
     แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ยังไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการตามที่บรรจุไว้ในแผน
ฯ เนื่องจากผู้บริหารสั่งการให้ด าเนินโครงการที่จ่าย
ขาดเงินสะสมเป็นส่วนใหญ่ 
2. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ 

3. กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 
     1. ประชาชนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากหันมาเปิดบัญชี
เงินฝากธนาคารมากขึ้น จึงท าให้สะดวกต่อการจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพฯ 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน) 
     1. การสื่อสารกับชาวบ้านค่อนข้างล าบาก เพราะชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เป็นชาวชนเผ่าซึ่งใช้ภาษาชนเผ่าในการติดต่อสื่อสาร
กัน จึงฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง 
     2. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมมีเป็นจ านวนมาก ท าให้
โครงการตามแผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
เท่าท่ีควร 

2.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
     2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที เพราะ
สภาพพ้ืนที่ของต าบลแม่สลองในเป็นภูเขาสูง ท าให้การเดินทาง
ไปยังพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายใช้ระยะเวลานาน และในบาง
พ้ืนที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจาก
ถนนหนทางไม่เอ้ืออ านวย 
     3. ปัญหาในการสั่งใช้ก าลัง อปพร. ในเขตพ้ืนที่ 

2.3 กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 
     (1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการออกพ้ืนที่จ่ายเบี้ยฯ ในแต่
ละเดือน 
     (2) ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บางรายไม่มีบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เจ้าหน้าที่จึงต้องลงพ้ืนที่เพ่ือจ่ายเบี้ยฯ ท าให้ผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินล่าช้า 
     (3) สภาพพ้ืนที่ของต าบลแม่สลองในเป็นภูเขาสูง การออก
พ้ืนที่จ่ายเบี้ยฯ จึงค่อนข้างยากล าบาก และใช้ระยะเวลา
ประมาณ 2-3 วัน จึงจะจ่ายครบ 
 

ข้อสรุป 
          พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรม
การจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน)  กิจกรรม
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   และ
กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม ต้องด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในต่อไป 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน) 
     1. จัดประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร 
พนักงาน อบต. ผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
     4. จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของปัญหาในการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนา 

     5. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาช่วยคิด ช่วยท า ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
     6. จัดท าโครงการหมู่บ้านน าร่องในการเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องตามที่ระเบียบฯ 
ก าหนด 

3.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (1) เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเพ่ือช่วยงานด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
     (2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์จาก
ประชาชน กรณีเกิดเหตุการณ์/ภัยพิบัติต่างๆ 
     (3) ประชาสัมพันธ์และเร่งจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินสไลด์ และคัดเลือกประชาชน 2 
คน/หมู่บ้าน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครแจ้งเตือนภัยในการ
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือนภัยในการเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์ตรวจวัดระดับน้ าปริมาณน้ าฝน โดยแจ้งให้
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือแจ้งประชาชนได้ทันทีทางหอกระจาย
ข่าวเมื่อมีสาธารณภัย 
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3.3 กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 
     (1) ประชาสัมพันธ์และให้ค าแนะน าแก่ประชาชนรายที่ยัง
ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์
ของการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพฯ 
     (2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือท าหน้าที่แจกเบี้ยยัง
ชีพฯ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 
     (3) ก าหนดแผนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ในแต่ละเดือน
ว่าจะต้องเบิกจ่ายภายในวันใด เพ่ือมิให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเกิด
ความล่าช้าเกินกว่าวันที่ 10 ของเดือน 

4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
4.1 กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน) 
     (1) น าระบบ internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ 
     (2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกรูปแบบให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง 

4.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     (1) น าระบบ internet มาช่วยในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการได้
ทันทีทันใด 
     (2) การประสานงานภายในส านักปลัด เมื่อได้รับหนังสือขอ
ความช่วยเหลือจากประชาชน เจ้าหน้าที่ธุรการต้องส าเนา
เอกสารดังกล่าวส่งเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทันทีท่ีไดล้งรับหนังสือแล้ว 
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     (3) การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร การ
ติดต่อประสานงานกรณีเกิดภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ จะใช้
โทรศัพท์ โทรสารติดต่อกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด และอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ตลอดเวลา ทั้งก่อน
และหลังเกิดเหตุ เ พ่ือทราบเหตุการณ์และแจ้งเตือนภัย
ประชาชนได้ทันท่วงที  

4.3 กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 
     (1) การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับผู้น าชุมชน เพ่ือ
นัดหมายการลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ 
     (2) ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ ในแต่ละปีงบประมาณผ่านทาง website และ
facebook ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

5. วิธีการติดตามประเมินผล 
          องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในด้านต่างๆ เพ่ือติดตามประเมินผล และน ามา
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนในให้ดี
ขึ้นต่อไป 
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กองคลัง 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีผลกระทบ 
1.1 กิจกรรมด้านการเงิน  
     (1) วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน 
          การจัดเก็บฎีกา พบว่ามีเอกสารฎีกาบางฉบับที่
เบิกจ่ายแล้ว เอกสารประกอบฎีกายังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ท า
ให้ไม่สามารถเก็บเอกสารเข้าท่ีเก็บได้เป็นจ านวนมาก     
          วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
          ผู้มีอ านาจลงนามตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง 
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอ านาหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ และน าราคาที่เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างมาเป็นข้อท้วงติงในการตรวจรับ 
     (2) การประเมินความเสี่ยง 
          เนื่องจากปัญหาการจัดเก็บฎีกาไม่ได้ผลดี ท าให้ฎีกา
ขาดความสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องเร่งรัดการ
จัดเก็บฎีกาที่ค้างรอผู้มีอ านาจลงนามให้ครบถ้วนอยู่เป็น
จ านวนมาก 
     (3) กิจกรรมการควบคุม 
-  ให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
การประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง อธิบายรายละเอียด ระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการทราบ  
-  เห็นควรจัดอบรมความรู้ในเรื่อง การตรวจรับพัสดุและการ
ตรวจการจ้าง การเงิน การคลัง โดยเชิญวิทยากรจากจังหวัด
มาบรรยาย 
 

ผลการประเมิน  
          พบว่าส่วนการคลังมีภารกิจตามโครงสร้าง
และค าสั่งแบ่งงาน 4 งาน คือ  
1. งานการเงิน  
2. งานการบัญชี  
3. งานจัดเก็บรายได้  
4. งานทะเบียนและพัสดุ   
          การประเมินระบบควบคุมภายในตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
พบว่า งานบัญชี งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
งานจัดเก็บรายได้ มีระบบควบคุมภายในเพียงพอ 
และไมพ่บจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง 
          พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง ต้องบริหาร
จัดการความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุง 
จ านวน 1 กิจกรรม คือ งานการเงิน 
ข้อสรุป  
          จุดอ่อนและความเสี่ยงใน 1 ภารกิจดังกล่าว
ข้างต้น การด าเนินการติดตามประเมินผลยังไม่
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
จึงจ าเป็นต้องวางแผนการควบคุมต่อไป 
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    4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ประชาสัมพันธ์โดยการถ่ายเอกสารระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อศึกษา 
     4.2 น าระบบ Internet line หรือ facebook มาช่วยใน
การปฏิบัติงานราชการ 

     5. วิธีการติดตามและประเมินผล 
          ปรับปรุงงระบบการจัดเก็บฎีกาให้ทันภายใน 1 
อาทิตย์ หลังจากจ่ายเช็คเสร็จเรียบร้อย และสามารถค้นหาฎีกา
ได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 5 นาที/ 1 ฎีกา  
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กองช่าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง 
     สภาพแวดล้อมภายใน 
        เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการประมาณราคางานก่อสร้าง
ขาดทักษะและความช านาญในการประมาณราคาก่อสร้าง
ท าให้ประมาณราคาออกมาไม่ครอบคลุมปริมาณงานที่จะ
ด าเนินงาน 
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
        พบความเสี่ยงในด้านการประมาณราคาก่อสร้างซึ่งมี
ความถูกต้องตามระเบียบแต่ ไม่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 

1.2 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
     สภาพแวดล้อมภายใน 
        บุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุมงานก่อสร้าง 
เนื่องจากโครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาฯ และโครงการ
ก่อสร้างที่จ่ายขาดจากเงินสะสมมีเป็นจ านวนมาก แต่
บุคลากรที่ท าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างมีเพียงหนึ่งคน ท า
ให้การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน และไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 
     สภาพแวดล้อมภายนอก 
        ในช่วงฤดูฝน เกิดพายุและฝนตกหนัก ผู้รับจ้างไม่
สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ท าให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานตาม
สัญญาจ้างล่าช้า    
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน    
          กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็นภารกิจงานประจ า ๓ งาน คือ  
1. งานก่อสร้าง  
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
  
          จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
พบ ว่ า  ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ยั ง ไ ม่ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม และพบจุดอ่อนที่
เกิดขึ้นใหม่ในกิจกรรม คือ กิจกรรมการประมาณ
ราคางานก่อสร้าง และกิจกรรมด้านการควบคุมงาน
ก่อสร้ า ง  ซึ่ งมี การติดตามและตรวจสอบจาก
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเสี่ยงลดลง 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง 
     (1) ผู้มีหน้าที่ก าหนดราคากลางขาดประสบการณ์
ทางด้านการก าหนดราคากลางในการก่อสร้างและทักษะใน
การใช้เครื่องมือสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการ และการสืบค้นข้อมูล ท าให้การ
ประมาณการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจใน
อนาคต แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ก็มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินโครงการและการสรรหาผู้รับจ้างด้วยเช่นกัน 
     (๒) การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและไม่เป็นไปตามราคาพาณิชย์
จังหวัด 
     (๓) อัตราขึ้นลงของน้ ามันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ค่าแรงงานมีการปรับราคาขึ้นลงตามราคา
น้ ามันเชื้อเพลิง 
     (๔) การผันผวนของราคาสินค้าเก่ียวกับการก่อสร้างใน
ตลาดที่สูงขึ้น             

2.2 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
     (๑) งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบส่วนใหญ่ไม่ผ่านการ
ตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง เนื่องจากงานไม่ได้
มาตรฐานและไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 
     (๒) บุคลากรผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานมีปริมาณไม่
เพียงพอกับปริมาณโครงการก่อสร้างซึ่งมีจ านวนมาก      
 

          การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง  พบว่ามี
การควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองในได้ด าเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการประมาณ
ราคาก่อสร้าง  

          แต่อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการประมาณราคา
ก่อสร้างยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ใน
ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  และกิจกรรม
การควบคุมงานก่อสร้างยังมีบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็น
ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ ท าให้มีความเสี่ยงที่ต้องมี
การวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง 
     (1) ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ 
การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ  ( IT) 
เพ่ือให้การค านวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดท าข้อบัญญัติ
สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากที่สุด 
     (2) ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง 
3.2 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
     (๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการก าหนดราคากลาง
เข้ารับการอบรม เพ่ือได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เปลี่ยนแปลง และให้เจ้าหน้าที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติมใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
     (๒) ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ในการก าหนดราคากลางภายใน
หน่วยงาน 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (๑) น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ และ 
update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ 
     (๒) มีระบบ Internet และระบบเครือข่าย Network 
(LAN)  สามารถสืบค้นข้อมูลและการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ทั้ง
หน่วยงาน ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดในการใช้งานของ
ระบบแต่ละบุคคล เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการใช้งานระบบ Wireless Lan 
ภายในองค์กร 
 
 

          กิจกรรมการควบคุมของกองช่างต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลทุกระยะอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และเป็นกิจการที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง 

           

 

 

 

 

 

 

           

          มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่
บางครั้งเกิดปัญหาอุปสรรคของระบบอินเตอร์เน็ต
ขัดข้อง และสัญญาณไม่ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต้องมี
การปรับปรุงต่อไป 
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5. การติดตามและประเมินผล 
     (๑) มีการติดตามและก ากับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละ
กิจกรรมจากผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
     (๒) มีการรายงานปัญหาและผลความคลาดเคลื่อนของการ
ด าเนินงาน และมีการปรับปรุง แก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอ 
     (๓) มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกัน 
 

          การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการ
ความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัว
หน่วยหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
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กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้ 
          (๑) บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาด
ประสบการณ์ด้านการสอนเด็กปฐมวัย 
          (๒) ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการ
ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ และยังขาดอุปกรณ์
สนามเด็กเล่น 
๑.๒ กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน  ดังนี้     
          (1) งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากปัจจัย
เสี่ยง ขาดแคลนบุคลากร และบุคลากรที่มีอยู่ได้รับ
มอบหมายงานด้านอ่ืนนอกเหนือจากงานในหน้าที่จึงท าให้มี
ปริมาณงานมาก  

๒. การประเมินความเสี่ยง 
เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ   
          (๑) ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบหลักสูตร
ปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจต่อ
พฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
จิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก 
          (๒) สนามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานส าหรับการจัด
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย และ
ยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจากงบประมาณ
และความพร้อมด้านอ่ืนๆ ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนาการของ
เด็ก 

 

ผลการประเมิน 
          กองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ได้แบ่ง
โครงสร้างงานและการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ งานคือ 
1. งานบริหารการศึกษา  
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
          จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต า ม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ พบ
จุดอ่อนในภารกิจงานด้านการส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  คือ  กิจกรรมด้านงานบริหาร
การศึกษา  และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องน าไปจัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปี
ถัดไป 
 
ผลการประเมิน 
          การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และ
เพียงพอ โดยการแต่งตั้งนักจัดการงานทั่วไป รักษา
ราชการแทนนักวิชาการศึกษา เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ก ากับดูแลและช่วยงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยผลการปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือน าความรู้
มาพัฒนาเด็กเล็กในต าบล  รวมถึงมีการปรับปรุง
อาคารสถานที่ให้มีความเหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนต่อไป  
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๓. กิจกรรมการควบคุม  
          (๑) บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตราก าลังเพื่อ
แบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน 
          (๒) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน 
          (๓) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการด้านสนาม
เด็กเล่น 
          (๔) รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุง
สถานที่ให้กว้างขวางข้ึน 

4. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
          (๑) น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ
และหนังสือสั่งการ เพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การได้ทันที 
          (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
          (๓) ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารกับ
ส่วนราชการอ่ืนๆ 

5. การติดตามและประเมินผล 
          (1) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานใน
หน้าที่ ให้ มีความชัดเจน และให้ เจ้าหน้าที่ส ารวจข้อมูล
นักเรียนเป็นรายภาคเรียนเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 

          (2) ศึกษากฎหายและระเบียบใหม่ๆ อยู่ เสมอ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
ต้องติดตามก ากับดูแล 

          การควบคุมที่มีอยู่ ของกองการศึกษาฯ 
เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมีค าสั่งแบ่งงานที่
ชัดเจน  แต่ผลการประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่เสม 

 

 

 

          ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกองการศึกษาฯ มีความครอบคลุมทุกด้านและมี
การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกใน
ระดับดีตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

 

 

 
 
 

          ก า รติ ดตามและการประ เมิ น ผลกา ร
ตรวจสอบของกองการศึกษาฯ มีความเหมาะสม 
และเพียงพอ 
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สรุปผลการประเมิน  จากการวิเคราะห์ส ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในพบจุดอ่อน
ที่เป็นความเสี่ยงของ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  ๘  กิจกรรม  ดังนี้ 

1. ส านักปลัด มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จ านวน  3  กิจกรรม ดังนี้ 
1.1  กิจกรรมการจัดท าประชาคม (การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน) มี

จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 
1.1.1  การสื่อสารกับชาวบ้านค่อนข้างล าบาก เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวชนเผ่าซึ่งใช้

ภาษาชนเผ่าในการติดต่อสื่อสารกัน จึงฟังภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง 
            1.1.2  โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมมีเป็นจ านวนมาก ท าให้โครงการตามแผนพัฒนาไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้เท่าท่ีควร 

1.2  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 
       1.2.1  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท าให้ ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
   1.2.2  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ทันท่วงที เพราะสภาพพ้ืนที่ของต าบลแม่สลองใน
เป็นภูเขาสูง ท าให้การเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายใช้ระยะเวลานาน และในบางพ้ืนที่ไม่สามารถเดิน
ทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากถนนหนทางไม่เอ้ืออ านวย 
            1.2.3  ปัญหาในการสั่งใช้ก าลัง อปพร. ในเขตพ้ืนที ่

1.3  กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือ
ความเสี่ยง ดังนี้ 
  1.3.1  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการออกพ้ืนที่จ่ายเบี้ยฯ ในแต่ละเดือน 

1.3.2  ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บางรายไม่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เจ้าหน้าที่จึงต้องลงพ้ืนที่
เพ่ือจ่ายเบี้ยฯ ท าให้ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินล่าช้า 

๑.3.3  สภาพพ้ืนที่ของต าบลแม่สลองในเป็นภูเขาสูง การออกพ้ืนที่จ่ายเบี้ยฯ จึงค่อนข้าง
ยากล าบาก และใช้ระยะเวลาประมาณ 2 - 3 วัน จึงจะจ่ายครบ 

2.  กองคลัง  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จ านวน  ๑  กิจกรรม  ดังนี้ 
2.1  กิจกรรมด้านการเงิน  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

2.1.1  การจัดเก็บฎีกา มีเอกสารฎีกาบางฉบับที่เบิกจ่ายแล้ว แต่เอกสารประกอบฎีกายังไม่
ครบถ้วน ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถเก็บเอกสารเข้าที่เก็บได้เป็นจ านวนมาก 

2.1.2  ผู้มีอ านาจลงนามตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
อ านาหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และน าราคาท่ีเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นข้อท้วงติงในการตรวจ
รับ 
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3. กองช่าง  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จ านวน  2  กิจกรรม  ดังนี้ 
3.1  กิจกรรมการประมาณราคางานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 

             3.1.1  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการประมาณราคางานก่อสร้างขาดทักษะและความช านาญในการ
ประมาณราคาก่อสร้างท าให้ประมาณราคาออกมาไม่ครอบคลุมปริมาณงานที่จะด าเนินงาน 
            ๓.1.2  การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและไม่เป็นไป
ตามราคาพาณิชย์จังหวัด 

๓.1.3  อัตราขึ้นลงของน้ ามันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ค่าแรงงานมีการปรับ
ราคาข้ึนลงตามราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

๓.1.4  การผันผวนของราคาสินค้าเก่ียวกับการก่อสร้างในตลาดที่สูงขึ้น 
 3.2  กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง  มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง  ดังนี้ 
  3.2.1  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจากโครงการก่อสร้างตาม
แผนพัฒนาฯ และโครงการก่อสร้างที่จ่ายขาดจากเงินสะสมมีเป็นจ านวนมาก แต่บุคลากรที่ท าหน้าที่ควบคุมงาน
ก่อสร้างมีเพียงหนึ่งคน ท าให้การควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ส่งผลให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน และไม่
ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 
            ๓.2.2  งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบส่วนใหญ่ไม่ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เนื่องจากงานไม่ได้มาตรฐานและไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 
            ๓.2.3  บุคลากรผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานมีปริมาณไม่เพียงพอกับปริมาณโครงการก่อสร้างซึ่ง
มีจ านวนมาก 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีกิจกรรมที่ได้วางแผนการปรับปรุง จ านวน  ๒  กิจกรรม  ดังนี้ 

4.๑  กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้ 
  4.1.1  บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ด้านปฐมวัย 
  4.1.2  สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 

4.2  กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
4.2.1  สัดสว่นบุคลากรกับปริมาณงานไม่สัมพันธ์กัน กล่าวคือ ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน 

ซึ่งบางครั้งท าให้งานล่าช้าและขาดความละเอียดรอบคอบ 
4.2.2  การจัดสื่อการเรียนการสอนยังไม่ได้มาตรฐาน 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ต้องไปด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุง ตามแบบ ปอ.
3  ต่อไป 

 
 
 

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