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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมนิ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

ส านักปลัด 

1. กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
(การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สลองใน) 

วัตถุประสงค ์
     -  เพื่อรับทราบปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลแม่ 
สลองใน 
     -  เพื่อให้ประชาชนมสี่วน
ร่วมกับอบต.แม่สลองใน จัดท า
บริการสาธารณะ 
 

     -  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สลองในเปน็ไปใน
ลักษณะที่ค่อนข้างล าบาก เพราะ
ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาชน
เผ่า ท าให้สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ ต้อง
อาศัยผู้น าหมู่บ้านเป็นล่ามแปลภาษา   
     -  โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมมี
เป็นจ านวนมาก ท าให้โครงการตาม
แผนพัฒนาไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคไ์ด้เท่าที่ควร 

ม.ค. -  มี.ค. 
255๙ 

     -  จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ
ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน อบต. ผู้น า
ชุมชน และประชาชนในพืน้ที่เก่ียวกับการ
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     -  จัดล าดบัความส าคัญของโครงการ
ก่อนหลังที่บรรจุไว้ในแผนพฒันา 

3๑ พ.ค. 2559 
 

นายจิระกร ขันแก้ววงศ ์
นักวิเคราะห์ฯ 

 
นายพิมาน วรรณโชต ิ
หัวหน้าส านักปลัด 
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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมนิ
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม  

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2. กิจกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

วัตถุประสงค ์
     -  เพื่อให้การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
     -  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพือ่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
 

     -  ด้านจ านวนบุคลากร คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สลองในขาดแคลน
บุคลากรในการท างานดา้นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จึงท าให้ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือจาก อบต. ลา่ชา้ 

     -  สภาพพื้นที่ของต าบลแมส่ลองในเป็น
ภูเขาสูง เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ ท าให้การ
เดินทางไปยงัพื้นทีด่ังกล่าวใช้ระยะเวลานาน 
และในบางพืน้ที่ไมส่ามารถเดินทางเข้าไปให้
ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากสภาพถนนงไม่
เอ้ืออ านวย 

 

ต.ค. 2558 - 

ก.ย. 2559 

     -  ประชาสัมพนัธ์เตือนภัยก่อน
เกิดภัยพิบัติเพื่อให้ชาวบ้านเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ
ที่จะเกิดขึ้น 

     -  เปิดรับสมัครพนักงานจา้ง
เพื่อช่วยงานดา้นการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

     -  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน 
กรณีเกิดเหตุการณ์/ภัยพิบัติต่างๆ 

30 ก.ย. 2559 
นายนิติกร ศรีวิไชย  

จนท.ป้องกันฯ 
 

นายพิมาน วรรณโชต ิ
หัวหน้าส านักปลัด 
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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

3. กิจกรรมการแจกเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 

วัตถุประสงค ์
     -  เพื่อให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผูป้่วยเอดส์ มีหลัก 
ประกันด้านรายได้มากข้ึน 
     -  เพื่อให้ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผูป้่วยเอดส์ได้รับ
การดูแลและให้ความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
     -  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในชุมชนและท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

     -  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการออกพื้นที่
จ่ายเบี้ยฯ ในแตล่ะเดือน 
     -  ผู้มีสิทธไิด้รับเงินสงเคราะห์บางรายไม่
เปิดบัญชีเงนิฝากธนาคาร เจ้าหน้าที่จงึต้องลง
พื้นที่เพื่อจ่ายเบี้ยฯ ท าให้ผู้มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ได้รับเงนิล่าช้า 
     -  สภาพพื้นที่ของต าบลแมส่ลองในเป็น
ภูเขาสูง การออกพื้นที่จ่ายเบี้ยฯ จึงค่อนข้าง
ยากล าบาก และใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 
วัน จึงจะจ่ายครบ 

ต.ค. 255๘ – 

ก.ย. ๒๕๕๙ 

     -  ประชาสัมพนัธ์และให้ค าแนะน า
แก่ประชาชนรายที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ให้เห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการเปิดบญัชีเงินฝาก
ธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพฯ 
     -  ก าหนดแผนการเบิกจา่ยเงินเบี้ย
ยังชีพฯ ในแตล่ะเดือนวา่จะต้องเบิก 
จ่ายภายในวันใด เพื่อมิให้การจ่ายเบี้ย
ยังชีพเกิดความลา่ชา้เกินกว่าวนัที่ 10 
ของเดือน 
 

30 ก.ย. 2559 

 
น.ส.ฬัฎติกาญจน์  

จันทร์สมบตัิ  
นักพัฒนาชุมชน 

 
นายพิมาน วรรณโชต ิ
หัวหน้าส านักปลัด 
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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านขอ

งานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม  

(1) 

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

กองคลัง 

1. กิจกรรมด้านการเงิน 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค ์
     -  เพื่อให้การจัดเก็บฎีกามี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ 
     -  เพื่อให้การจัดเก็บฎีกามี
ประสิทธผิล สามารถค้นหาได้
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นย า 
 

     -  เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถ
จัดเก็บฎีกาได้ครบถ้วน 100% 
ในแต่ละเดือน 

 ต.ค. 2558 - 
ก.ย. 2559 

 

 

      -  สร้างความเข้าใจให้กับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตน 
     -  มีการประชาสัมพันธ์ ระเบียบ 
กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

๓๐ ก.ย. 2559 

 
เจ้าหน้าที่การเงิน 

การติดตามประเมินผล 
ใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. 
ห า ก พ บ จุ ด อ่ อ น จ ะ ไ ด้ ท า
แผนการปรับปรุงเพื่อให้การ
ด าเนินงานในด้านการเงินและ
บั ญ ชี บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ ฯ 
กฎหมายที่ก าหนดไว้ 
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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงาน 

ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม  (1) 

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

กองช่าง 

1. กิจกรรมการประมาณราคางาน
ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค ์
     -  เพื่อให้การส ารวจออกแบบ
และประมาณราคาคา่ก่อสร้างเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ แมน่ย า และเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต. และ
ประชาชน 
     -  เพื่อควบคุมราคากลางใหอ้ยู่ใน
มาตรฐานราคาพาณิชยจ์ังหวัด และ
การก าหนดราคากลางค่าก่อสรา้งให้มี
ความยุติธรรมและไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อทางราชการ 
 

จุดอ่อน 
     -  การประมาณราคาถูกต้อง
ตามระเบียบแตไ่ม่สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจในระหว่างจัดซือ้
จัดจ้าง 

สาเหต ุ
     -  การผันผวนของราคาสนิค้า
เก่ียวกับการก่อสร้างในตลาดที่
สูงขึ้น 

ต.ค. 2558 – 
ก.ย. ๒๕๕๙ 

  

     -  ก าชับเจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติ งานให้
ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจาก
หน่วยงานต่างๆ โดยใชส้ารสนเทศ (IT) 
เพื่อให้การค านวณราคาคา่ก่อสร้างขณะ
จัดท าข้อบัญญัตสิอดคล้องกับความเป็น
จริงในอนาคตมากทีสุ่ด 
     -  ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการ
ใช้ระบบสารสนเทศเก่ียวกับการประมาณ
ราคาก่อสร้าง 
 

30 ก.ย. 2559 
 

กองช่าง 
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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถปุระสงค์
ของการควบคุม  (1) 

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2. กิจกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

วัตถุประสงค์ 
     -  เพื่อให้งานก่อสร้างเป็น 
ไปอย่างมปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธผิล 
     -  เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สงูสุดจากงานก่อสร้าง  
 
 
 
 
 

     -  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ควบคุมงานก่อสร้าง เนื่องจาก
โครงการก่อสร้างตามแผนพัฒนาฯ 
และโครงการก่อสร้างที่จ่ายขาดจาก
เงินสะสมมีเป็นจ านวนมาก แต่
บุคลากรที่ท าหน้าที่ควบคุมงาน
ก่อสร้างมีเพียงหนึ่งคน ท าให้การ
ควบคุมงานก่อสร้างไม่ทั่วถึง ส่งผลให้
ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน 
และไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 
     -  งานก่อสร้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบ
ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการตรวจรับจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เนื่องจากงานไม่ได้มาตรฐานและไม่
ถูกต้องตามสัญญาจ้าง 
 

ต.ค. 2558 – 
ก.ย. ๒๕๕๙ 

     -  จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการ
ก าหนดราคากลางเข้ารับการอบรม เพื่อ
ได้ทราบกฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ ที่
เปลี่ยนแปลง และให้เจ้าหน้าที่ศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเร่ืองที่เก่ียวข้อง
อย่างสม่ าเสมอ 
     -  ป ร ะ ชุ ม เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ
คณะกรรมการก าหนดราคากลางเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการก าหนดราคา
กลางภายในหน่วยงาน 
 

30 ก.ย. 2559 
 

ผอ.กองช่าง 

 
นายช่างโยธา 
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ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ

งานที่ประเมินและวัตถปุระสงค์
ของการควบคุม  (1) 

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

กองการศึกษาฯ 
1. กิจกรรมงานบริหาร
การศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
     -  เพ่ือใหง้านบริหาร
การศึกษาและงานส่งเสริม
การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามข้อ
กฎหมายก าหนด 

ความเสี่ยง  
     -  การจัดการศึกษาปฐมวัยยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

ปัจจัยเสี่ยง 
     -  บุคลากรที่เป็นพนักงาน
จ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการ
สอนเด็กปฐมวัย 
      -  ด้านสถานที่ ภายใน
บริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียง
บางส่วน สถานที่คับแคบ และยัง
ขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 
 

ต.ค. 2558 
 

     -  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มี
ทักษะมากข้ึน 
     -  จัดหาอุปกรณ์ส าหรับ
พัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น 
     -  รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีด
ขวาง เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้
กว้างขวางขึ้น 

30 ก.ย. 2559 

 นายนนทพัทธ์   
พงศ์พีเมียร์ 

นักจัดการงานทั่วไป 
รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษาฯ 

 
นายเสฏฐี  สุริยะ 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ติดตามประเมินผล 
     แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจศูนย์
พัฒนา เด็ ก เล็ ก  ควบคุมดูแลในกา ร
ปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง 
หากพบจุดอ่อนจะได้ท าแผนการปรับปรุง
เพื่อด าเนินงานด้านการจัดการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้บรรลุ วั ตถุประสงค์  ถู กต้ องตาม
ระเบียบฯ กฎหมายที่ก าหนดไว้ 
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(ลงชื่อ)..........................................................ผู้รายงาน 
         (นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 
วันที่  ๑๗  เดือน ตุลาคม  2559 

 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 

กระบวนการปฏิบัตงิาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมนิและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม    (1) 

ความเสี่ยงที่ยังอยู่ 
(2) 

งวดเวลา 
ที่พบจุดอ่อน 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
(4) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
(5) 

หมายเหตุ 
(6) 

2. กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์
     -  เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อ
กฎหมายก าหนด 
 

ความเสี่ยง 
     -  งานล่าช้าไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค ์

ปัจจัยเสี่ยง  
     -  ขาดแคลนบุคลากร 
     -  บุคลากรที่มีอยู่ได้รบั
มอบหมายงานด้านอื่น
นอกเหนือจากงานในหนา้ที่ใน
ปริมาณที่มาก 

 
ต.ค. 255๘ 

 

     -  บรรจุบุคลากรให้ครบ
ตามต าแหน่งเพื่อรับผดิชอบงาน
นั้นโดยตรง 
 

30 ก.ย. 2559 

นายนนทพทัธ์   
พงศ์พีเมียร ์

นักจัดการงานทั่วไป  
รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการ 
กองการศึกษาฯ 

 
นายเสฏฐี  สุริยะ 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 

 
 
 
 


