
หนังสอืรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

เรยีน   ผูอํานวยการสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิจังหวัดลําปาง/ ผูวาราชการจังหวัดลําปาง/

นายอําเภอแมเมาะ 

เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดประเมนิผลการควบคุมภายใน  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 

เดอืน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕ ๙ ดวยวธิีการทีเ่ทศบาลตําบลแมเมาะกําหนด โดยมวีัตถุประสงคเพื่อ

สรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนนิงาน จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน

ดานประสทิธผิลและประสทิธภิาพของการดําเนนิงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถงึการดูแลรักษา

ทรัพยสนิ การปองกันหรอืลดความผิดพลาด ความเสยีหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลอืงหรอืการทุจรติ

ดานความเช่ือถอืไดของรายงานทางการเงนิและการดําเนนิงาน และดานการปฏบิัตติามกฎหมาย  

ระเบยีบขอบังคับ  มตคิณะรัฐมนตรแีละนโยบาย  ซึ่งรวมถงึระเบยีบปฏบิัตขิองฝายบรหิาร 

จากผลการประเมนิดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลแมเมาะ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดอืน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕ ๙ เปนไปตามระบบการควบคุมภายใน                               

ที่กําหนดไวมคีวามเพยีงพอ และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรก 

  อนึ่ง  การควบคุมภายในยังคงมจุีดออนที่มนัียสําคัญ  ดังนี้  

๑. สํานักปลัด   พบวา ยังคงมจุีดออน คอื 

  1) กิจกรรมการพัฒนาระบบงานสารบรรณอเิลคทรอนกิส  พบวา มคีวามเสีย่ง

ในการลงบันทกึขอมูลในระบบสารบรรณอเิลคทรอนกิสไมเปนปจจุบันและไมครอบคลุมทัง้องคกร,  

มกีารบันทกึเฉพาะการรับเอกสาร และเครื่องคอมพวิเตอรที่ใชงานสารบรรณมหีนวยความจํานอย 

ทําใหการดําเนนิการลาชา 

  2) กจิกรรมจัดระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลเปนระบบสารสนเทศ  

พบวา เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหปฏบิัตงิานดานงานบุคคลในเรื่องที่ไมไดรวบรวมระเบยีบ

หลักเกณฑไวใหเปนปจจุบัน อาจปฏบิัตงิานลาชากวาที่ระยะเวลากําหนดหรอือาจปฏบิัตงิาน 

บกพรองได 

   3) กจิกรรมการใหความชวยเหลอืประชาชนเมื่อเกดิสาธารณภัย  พบวา . 

การเขาถงึจุดเกดิเหตุที่อยูหางจากศูนยปฏบิัตกิารปองกันฯ ทําใหลาชา ซึ่งเมื่อมกีารแจงเหตุและ            

ชุดปฏบิัตกิารจะออกเดนิทางและเขาถงึจุดเกดิเหตุ เชน ไฟไหม หรืออุบัตเิหตุทางถนน บางครัง้                 

ไมสามารถไปทันการณหรอืชวยเหลอืชีวติผูประสบภัยได ทําใหเกดิความสูญเสยีขึ้น , การปฏบิัตงิาน

ดานปองกนัฯ ปจจุบันไดมกีารมอบหมายภารกจิจากสวนกลางลงมาหรอืขอใหทาง อปท.ไดสนับสนุน

หรอืเปนหนวยหลักในพื้นที่ในการทํางาน ทําใหมภีารกจิเพิ่มขึ้นเปนประจําทุกป ทําใหชุดปฏบิัตงิาน

ตองรับภารกจิหลายดาน และการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกยังไมเกดิประสทิธภิาพดี 

แบบ ปอ. ๑ 
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รวมถงึการขอสนับสนุนชุดปฏบิัตงิาน  ซึ่งเกดิความลาชาในการเดนิทางที่มรีะยะทางที่ไกล ทําใหการ

ชวยเหลอืผูประสบภัยไมทันทวงท ี

   4) กจิกรรมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนา ๓ ป 

ไปสูการปฏบิัติ  พบวา การขับเคลื่อนแผน พัฒนาที่มโีครงการจํานวนมาก  ซึ่งไมสอดคลองกับ

งบประมาณที่ อปท. สามารถดําเนนิการได และการพจิารณาการจัดลําดบัความสําคัญ ความจําเปน

เรงดวนของโครงการเพื่อบรรจุในแผน ของคณะกรรมการแผนฯ ยังไมมปีระสทิธภิาพ 

   5.)  กจิกรรมการจัดทําเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําป  พบวา        

การตัง้งบประมาณในป 2560 ของสวนราชการไดมกีารประมาณการการใชจายที่สูง ซึ่งกระทบตอ               

งบบรหิารและงบประมาณทําใหมีการตัดงบประมาณ ทําใหการพจิารณาจัดทํารางรายจาย

งบประมาณลาชาไป  และรายละเอยีดของโครงการประเภทงบลงทุนขาดการประมาณการที่ชัดเจน

ทําใหวงเงินงบประมาณไมแนนอนจงึยากตอการพจิารณางบประมาณ 

   ๖) กิจกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของสํานักปลัด  พบวา เจาหนาที่ไม

ใสใจในกระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดสงเอกสารการจัดวางระบบควบคุม

ภายในไมเปนไปตามหวงระยะเวลาที่ไดกําหนดไว 

   ๗) กิจกรรมดานการสอบสวน  พบวา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนการ

สอบสวนไดรับมอบหมายใหปฏบิัตภิารกจิดานอื่นอกีจํานวนมาก ทําใหการสอบสวนขาดความ

ตอเนื่องและเกดิความลาชา และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนมเีพยีง 1 อัตรา ซึ่งไมเพยีงพอตอ

ภารกจิทไีดรับมอบหมาย 

๒. กองคลัง   พบวา ยังคงมจุีดออน คอื 

    ๘) กจิกรรมการสํารวจงานแผนที่และทะเบยีนทรัพยสนิ  พบวา การ

ปฏบิัตงิานดานสํารวจงานแผนที่ภาษฯี ยังขาดความตอเนื่องและเปนประจํา ทําใหขอมูลที่ไดลาชา             

ไมทันกาล, อยูชวงเปลี่ยนถายการใช โปรแกรมแผนที่ภาษฯี ของกรมฯ และพบขอมูลในระบบ GIS                           

เดมิไมไดมกีารปรับฐานขอมูลแปลงแบงแยก จึงเกดิความลาชาไมทันกาล , มกีารเปลี่ยนผูถอืครอง

ที่ดนิ และการแบงแยกแปลงที่ดนิจํานวนมาก และขาดความรูและเทคนิคการใชโปรแกรมสารสนเทศ

ภูมศิาสตร GIS ที่จะนํามาใชกับโปรแกรม (Ltaxgis) ซึ่งจะทําใหงานรวดเร็วขึ้น 

   ๙) กจิกรรมดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  พบวา มลีูกหนี้คางชําระภาษี

ทุกป, ฐานขอมูลภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ ภาษปีาย ยังไมเปนปจจุบัน  และเจาหนาที่ไมไดรับการ

สนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมเนื่องจากโครงการอบรมเปนของหนวยงานอื่นจัด ผูบรหิารจงึสั่งให

ชะลอไมใหสงเจาหนาที่เขารวมการฝกอบรม 

    ๑๐) กจิกรรมการจัดหาพัสดุครุภัณฑ  พบวา ไมไดดําเนนิกจิกรรมตาม

แผนการจัดหาพัสดุ ที่จัดทําไว, เลื่อนระยะเวลาในการจัดทําโครงการ, จัดทําโครงการกระช้ันชิดใกล

สิ้นปงบประมาณจนเกนิไปไมสามารถดาํเนนิการไดทัน  และ ไมบอกรายละเอยีดความตองการ                      

ของ วัสดุ อุปกรณที่จะใหดําเนนิการจัดหา 
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   ๑๑) กจิกรรมรับจดทะเบยีนเกี่ยวกับทะเบยีนพาณชิย  พบวา  เจาหนาที่ขาด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับงานดานทะเบยีนพาณชิยเนื่องจากตองปฏบิัตงิานดานจัดเก็บรายไดซึ่งเปน

งานหลัก จึงไมมเีวลาที่จะศกึษาหาความรูดานงานทะเบยีนพาณชิยอยางเต็มที่ ,  การปรับปรุง

ฐานขอมูลผูจดทะเบยีนพาณชิย ยังไมเปนปจจุบัน เนื่องจากยังไมไดบันทกึขอมูลผูประกอบการ

พาณชิยที่ทําระบบมอืกอนป 2554 ที่ อบจ.โอนภารกจิ ใหเขาระบบออนไลน   และมคีวามไมชัดเจน

ของแผนงานในการปฏบิัตงิาน ภารกจิงานทะเบยีนพาณชิยวาหนวยงานไหนเปนผูรับผิดชอบ 

   ๑๒) กจิกรรมการควบคุมพัสดุ  พบวา  วัสดุ ครุภัณฑที่อยูในความดูแลของ

หนวยงานผูใชอยูไมเปนที่ กระจัดกระจายยากแกการตรวจสอบประจําปเสี่ยงตอการสูญหาย ,  

ตดิตามหาพัสดุไมพบไมมผูีรับผิดชอบ (อยูตามหมูบาน)   และผูรับผิดชอบ (ผูใหญบาน) ไมยอมลงช่ือ

ในใบยมืพัสดุ โดยอางวาไดรับพัสดุมาจากผูรับผิดชอบคนเดมิไมครบตามจํานวนในบัญชี      

   13) กจิกรรมการตรวจสอบพสัดุประจําป  พบวา หนวยงานที่รับผิดชอบ           

บางหนวยไมไดใหความรวมมอืในการนําตรวจ ทําใหคณะกรรมการฯ ไม สามารถตามหาพัสดุ                            

บางรายการได จงึทําใหหาพัสดุไมพบเปนจํานวนมาก  และพัสดุบางรายการสามารถซอมและ               

นํากลับมาใชงานไดแตแทงชํารุดและจําหนาย 

   14) กจิกรรมการจําหนายพัสดุ  พบวา ไมมสีถานที่จัดเก็บพัสดุที่อยูใน

ระหวางการรอจําหนายเสี่ยงตอการสูญหาย 

  3.กองชาง  พบวา ยังคงมจุีดออน คอื 

   15) กจิกรรมงานกอสราง   พบวา  สาธารณสมบัตทิี่เปนโครงสรางพื้นฐาน 

สิ่งกอสรางตางๆ ไมไดรับการดูแลรักษาและไมไดใชประโยชนใหเกดิความคุมคาปลอยใหรกรางและ

ทรุดโทรม 

   16) กจิกร รมการคํานวณประมาณการชาง พบวา ผลการคํานวณประมาณการ             

มคีวามผิดพลาด เปนบางครัง้ที่แตละรายการไมตรงกับยอดรวมของงบประมาณ 

   17) กจิกรรมการจัดเก็บเอกสาร  พบวา หนังสอืราชการหรอืเอกสาร               

มจํีานวนมากคนหาเอกสารไดยาก เนื่องจากแฟมเอกสารที่จัดเก็บมมีากเกนิไป  

  4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม พบวา ยังคงมจุีดออนคอื 

   18) กจิกรรมงานรักษาความสะอาด  พบวา นักทองเที่ยวยังทิ้งขยะมูลฝอย

ในที่สาธารณะทําใหเกดิความสกปรก 

   ๑๙) กจิกรรมงานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ  พบวา เปนโรคที่ตดิตอ

แพรกระจายไดงายประชาชนยังไมตระหนักถงึความรุนแรงของโรคและยังละเลยในการทําลายแหลง

เพาะพันธุในบานของตนเอง 

   20 ) กจิกรรมงานสัตวแพทย  พบวา ปรมิาณวัคซนีและยาคุมกําเนิดที่ใชไป

ไมตรงกับบัญชีรายช่ือผูมาขอรับบรกิาร , บางครัง้สุนัข/แมวดิ้น ทําใหฉดีพลาด แตไมไดทําการบันทกึ

ไว ทําใหเมื่อเสร็จสิ้นการออกหนวย จํานวนยาที่ใชไมตรงกับรายช่ือที่มาขอรับบรกิาร , จํานวนผูมารอ
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รับบรกิารมจํีานวนมากทําใหผูมารับบรกิารไมรอลงทะเบยีนรายช่ือสุนัข/แมว แตนําสุนัข/แมวไปฉดี

วัคซนีกอน  และองคกรไดรับความเสยีหายในทางใดทางหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและ

ระเบยีบ 

   21) กจิกรรมการแพทยแผนไทย  พบวา เกดิการสูญหายของ OPD Care 

และรายละเอยีดไมชัดเจนเนื่องจากรบีเรงในการบันทกึขอมูล  และบุคลากรของหนวยงานไมเพยีงพอ

ตอการใหบรกิารและยังไมผานการอบรมหลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย 

   22) กจิกรรมงานดานพัสดุและทรัพยสนิ พบวา สถานที่จัดเก็บพัสดุ

ครุภัณฑมไีมเพยีงพอ ทําใหการจัดเก็บไมเปนระเบยีบเรยีบรอย ทําใหการดูแลครุภัณฑไมมี

ประสทิธภิาพเทาที่ควร  

   23) กจิกรรมการเกษยีนหนังสือราชการ การเสนอแฟมและการจัดเก็บ

เอกสาร  พบวา การเสนอแฟมเอกสารยังไมเปนระบบเนื่องจากเจาหนาที่ยังขาดทักษะและ

ประสบการณในการทํางานที่ทําอยู 

  5.กองกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พบวา ยังคงมจุีดออนคอื 

   ฝายบรหิารการศึกษา 

   1 .งานโรงเรยีนสถานศึกษา  

1.1กลุมงานบรหิารวชิาการ 

24) กจิกรรมการสงเสรมิพัฒนาผูเรยีนเต็มตามศักยภาพทางดานรางกาย  

พบวา มพีื้นที่ที่กําหนดใหเปนสนามเด็กเลน เพื่อใหนักเรยีนไดใชในกจิกรรมกลางแจงและออกกําลัง

เพื่อพัฒนาการของเด็ก และมกีารใชสนามเด็กเลนและลานหนาอาคารเรยีนเปนพื้นที่ในการจัด

กจิกรรมใหแกนักเรยีน 

   25) กจิกรรมปรับปรุงหลักสูตร  พบวา ผูปกครองไมเขาใจหลักการจัด

กจิกรรมการเรยีนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย  และบุคลากรครูยังขาดความม่ันใจในการพูด

ภาษาอังกฤษและจําคําศัพทภาษาอังกฤษบางคํายังไมได 

1.2 กลุมงานบรหิารท่ัวไป 

26) กจิกรรมงานรักษาความปลอดภัย พบวา ผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏบิัตหินาที่

เวรยาม ยังขาดความระมัดระวังในการดูแลพื้นที่บรเิวณโรงเรยีน  และโรงเรยีนมพีื้นที่กวาง มอีาคาร

เรยีนและอาคารประกอบจํานวนหลายอาคาร ยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 

1.3 กลุมงานบรหิารงบประมาณ 

   27) กจิกรรมการจัดทําทะเบยีนครุภัณฑ  พบวา เจาหนาที่มปีระสบการณ

ในการจัดทําทะเบยีนคุมพัสดุและครุภัณฑในระดับที่นอย ซึ่งตองใชระยะเวลาในการสั่งสม

ประสบการณเพิ่มเตมิ , การจัดทําทะเบยีนคุมพัสดุและครุภัณฑยังมบีางสวนไมเปนระบบซึ่งเสี่ยงตอ

การสูญหาย และการตดิตามพัสดุครุภัณฑที่ถูกยมืไปใชงานอาจมกีารลมืบันทกึลงในสมุดยมืซึ่งยาก

ตอการตดิตามตรวจสอบ 
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1.4 กลุมงานบรหิารบุคลากร 

28) กจิกรรมการสงเสรมิพัฒนาบุคลากรครูใหมคีุณภาพ  พบวา  บุคลากร

ครูบางคนเรยีนจบไมตรงตามสาขาการจัดการศกึษาปฐมวัย , บุคลากรครูบางคนไมมโีอกาสไดศกึษา

ตอเพราะสถาบันการจัดการศกึษาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยไมเปดทําการสอนในภาคพเิศษ  และ

บุคลากรครูบางคนไมไดเขารับการอบรมในเรื่องงานที่ไดรับมอบหมายพเิศษ 

1.5 งานการเงินและบัญช ี

29) กจิกรรมพัฒนาดานการจัดทําบัญชีแกเจาหนาที่การเงนิและบัญชี  

พบวา เจาหนาที่มกีารจัดทําเอกสารการเงินและบัญชีแตอาจยังไมถูกตองตามระเบยีบการเงินและ

บัญชี และเจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารการเงนิและบัญชีในบางเรื่อง 

    2.งานการศึกษาปฐมวัย 

    30 ) กจิกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กงานอาคารสถานที่การพัฒนาและ

สิ่งแวดลอม พบวา สัดสวนพื้นที่ของหองเรยีนตอจํานวนเด็กไมไดมาตรฐานเนื่องจากมจํีานวนเด็กตอ

หองมากเกนิไป  และในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มกีารประกาศรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลตําบลแมเมาะทําใหมนัีกเรยีนเพิ่มขึ้น 

31) กจิกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กงานเทศบาลตําบลแมเมาะ งานอาคาร

สถานที่การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอม  พบวา การจัดกิจกรรมแตละครัง้จะมผูีปกครองใหความ

รวมมอืเขารวมกจิกรรมเปนจํานวนมาก การใช พัดลมจงึไมสามารถระบายความรอนไดดพีอ อาจจะ

ใหเกดิความไมปลอดภัยตอเด็กและผูรวมกจิกรรมและทําใหกจิกรรมไมบรรลุวัตถุที่วางไวอยาง

สมบูรณ 

   32) กจิกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กงานเทศบาลตําบลแมเมาะ งานอาคาร

สถานที่การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอม  พบวา หองน้ําไมเพยีงพอเนื่องจากหองน้ําบางหองชักโครก

ชํารุด ฝารองน่ังแตก ชักโครกบางตัวไมสามารถกดได  และในการใ ชหองน้ําในชวงเวลาพักเที่ยง          

ตอนเลกิเรยีนจะเกดิปญหาในการใชงานพรอมกัน 

   33) กจิกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กงานเทศบาลตําบลแมเมาะ งานอาคาร

สถานที่การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดลอม  พบวา หองน้ําไมไดมาตรฐานตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็ก 

และไมสามารถรองรับและอํานวยความสะดวกในดานการบรกิารหองน้ําในชวงที่มกีารจัดกจิกรรม

ตางๆ ภายในศูนยรวมกบัผูปกครองและชุมชน 

   34) กจิกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กงานเทศบาลตําบลแมเมาะ งานอาคาร

สถานที่การพัฒนาพื้นทีแ่ละสิ่งแวดลอมความปลอดภัยในอาคารและทรัพยสนิ  พบวา ชวงเวลา

กลางคนืไมมเีจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  

   35) กจิกรรมงานการเงินและบัญชีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล              

แมเมาะ  พบวา เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจและไมไดรับการอบรมเกี่ยวกับงานการเงนิและบัญชี 

และเกดิความลาชาในการจัดทําเกี่ยวกับงานการเงนิและบัญชีเนื่องจากขาดความรูความเขาใจ 
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   6. กองสวสัดกิารสังคม พบวา ยังคงมจุีดออน คอื 

36) กจิกรรมการอุดหนุนงบประมาณใหสภาเด็กและเยาวชน  พบวา การ

สนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเงนิอุดหนุนที่ไมสามารถทําไดเนื่องจากสภาเด็กและเยาวชนระดับ

ตําบลไมไดถูกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย 

37) กจิกรรมการสงเสรมิและพัฒนากลุมอาชีพ  พบวา กลุมไมสามารถ

ขยายกจิการและพัฒนาคุณภาพสนิคาไดเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนปจจัยอยางพอเพยีงและ

ตอเนื่อง , กลุมยังไมมเีครอืขายที่เขมแข็งเพื่อสรางอํานาจตอรองทําใหการจําหนายผลผลติไดนอย

และราคาถูก  และระบบการบรหิารจัดการกลุมยังไมดพีอซึ่งจะสงผลใหกลุมมคีวามคดิขัดแยง

แตกแยกจนอาจนําไปสูการยุบยกเลกิกลุมได 

   38) กจิกรรมการจายเบี้ยยังชีพการจัดทําฐานขอมูลผูมสีทิธรัิบเงิน             

เบี้ยยังชีพ พบวา การตรวจสอบรายช่ือผูมสีทิธิ์ รับเงินที่เสยีชีวติแลวไมไดตัดออก , ความไมครบถวน

ของเอกสารประกอบการลงทะเบยีนรวมทัง้ขอมูลรายละเอยีดกรอกไมครบถวน  และไมไดจัดทํา

ทะเบยีนจายเงินผูมสีทิธมิกีารจายเบี้ยยังชีพซ้ําซอน/จายใหผูเสยีชีวติ 

   39) กจิกรรมงานสารบรรณการลงรับหนังสอืและเสนอผูบังคับบัญชา  

พบวา การจัดการระบบแฟมขอมูลยังไมเปนระเบียบยากตอการคนหาและเนื่องจากการปฏบิัตงิาน

ของกองสวัสดกิารมกีารแบงออกเปน 2 ฝาย และมสีถานที่ปฏบิัตงิานอยูคนละหองทาํใหเอกสาร

กระจัดกระจายไมเปนหมวดหมู 

   7.หนวยตรวจสอบภายใน พบวา ยังคงมจุีดออนคอื  

   40) กจิกรรมการตดิตามผลการตรวจสอบ พบวา สวนใหญหนวยรับตรวจ

ยังไมไดรายงานผลการดําเนนิการตามขอแสนะใหผูบรหิารทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด และ 

หนวยรับตรวจไมดําเนนิการตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ 

   41) กจิกรรมการปฏบิัติงานตรวจสอบ   พบวา  ไมสามารถเขาถงึขอมูล            

ที่ตองใชในการปฏบิัตงิานตรวจสอบได  

  ซึ่งเทศบาลตําบลแมเมาะจะดําเนนิการปรับปรุงการควบคุมโดยกําหนดไวใน

แผนปฏบิัตงิานประจําปตอไป 

 

             ลายมอืช่ือ.........................................................  
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