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รายงานผลการสอบทานการประเมนิการควบคุมภายใน 

เรยีน  นายกเทศมนตรตีําบลแมเมาะ 

  ขาพเจา  ไดสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตําบล              

แมเมาะ สําหรับปสิ้นสุดวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕ ๙ การสอบทานไดปฏบิัตอิยาง สมเหตุสมผลและ

ระมัดระวังอยางรอบคอบ  ผลการสอบทานพบวาการประเมนิผลการควบคุมภายในเปนไปตามวธิกีาร

ที่กําหนด ระบบการควบคุมภายในมคีวามเพยีงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม

ภายใน   โดยภาพรวมพบวาความเสี่ยงที่รายงานไวสวนใหญเปนความเสี่ยงที่เกดิจากปจจัยภายใน          

ที่ไมมีนัยสําคัญซึ่งสามารถบรหิารจัดการไดภายในหนวยงาน อยางไรก็ตามมขีอสังเกตที่มนัียสําคัญ

ดังนี้ 

1.สํานักปลัด    

 1) กจิกรรมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนา ๓ ป ไปสูการ   

ปฏบิัติ  พบวา การขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่มโีครงการจํานวนมากซึ่งไมสอดคลองกับงบประมาณ             

ที่ อปท. สามารถดําเนนิการได  และการพจิารณาการจัดลําดับความสําคัญความจําเปนเรงดวนของ

โครงการเพื่อบรรจุในแผน ของคณะกรรมการแผนฯ ยังไมมปีระสทิธภิาพ 

 2) กจิกรรมการพจิารณาโครงการของชุมชนในการจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําป  พบวา การตัง้งบประมาณในป 2560 ของสวนราชการไดมกีารประมาณการ         

การใชจายที่สูง ซึ่งกระทบตองบบรหิารและงบประมาณทําใหมกีารตัดงบประมาณ ทําใหการ

พจิารณาจัดทํารางรายจายงบประมาณลาชาไป  และรายละเอยีดของโครงการประเภทงบลงทุนขาด

การประมาณการที่ชัดเจน ทําใหวงเงินงบประมาณไมแนนอนจึงยากตอการพจิารณางบประมาณ 

2.กองคลัง    

  3) กจิกรรมการสํารวจงานแผนที่และทะเบยีนทรัพยสนิ  พบวา การปฏบิัตงิานดาน

สํารวจงานแผนที่ภาษฯี ยังขาดความตอเนื่องและเปนประจํา ทําใหขอมูลที่ไดลาชาไมทันกาล,           

อยูชวงเปลี่ยนถายการใช โปรแกรมแผนที่ภาษฯี ของกรมฯ และพบขอมูลในระบบ GIS  เดมิไมไดมกีาร              

ปรับฐานขอมูลแปลงแบงแยก จึงเกดิความลาชาไมทันกาล , มกีารเปลี่ยนผูถอืครองที่ดนิ และการ

แบงแยกแปลงที่ดนิจํานวนมาก และขาดความรูและเทคนิคการใชโปรแกรมสารสนเทศภูมศิาสตร GIS 

ที่จะนํามาใชกบัโปรแกรม (Ltaxgis) ซึ่งจะทําใหงานรวดเร็วขึ้น 

  4) กจิกรรมดานงานพัฒนาและจัดเก็บรายได  พบวา มลีูกหนี้คางชําระภาษทีุกป , 

ฐานขอมูลภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ ภาษปีาย ยังไมเปนปจจุบัน  และเจาหนาที่ไมไดรับการสนับสนุนให

เขารับการฝกอบรมเนื่องจากโครงการอบรมเปนของหนวยงานอื่นจัด ผูบรหิารจงึสั่งใหชะลอไมใหสง

เจาหนาที่เขารวมการฝกอบรม 

แบบ  ปส. 
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   5) กจิกรรมการจัดหาพัสดุครุภัณฑ  พบวา ไมไดดําเนนิกจิกรรมตามแผนการจัดหา

พัสดุที่จัดทําไว, เลื่อนระยะเวลาในการจัดทําโครงการ, จัดทําโครงการกระช้ันชิดใกลสิ้นปงบประมาณ

จนเกนิไปไมสามารถดําเนนิการไดทัน  และไมบอกรายละเอยีดความตองการของวัสดุ อุปกรณที่จะให

ดําเนนิการจัดหา 

  6) กจิกรรมรับจดทะเบยีนเกี่ยวกับทะเบยีนพาณชิย   พบวา  เจาหนาที่ขาดความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับงานดานทะเบยีนพาณชิยเนื่องจากตองปฏบิัตงิานดานจัดเก็บรายไดซึ่งเปน           

งานหลัก จึงไมมเีวลาที่จะศกึษาหาความรูดานงานทะเบยีนพาณชิยอยางเต็มที่ ,  การปรับปรุง

ฐานขอมูลผูจดทะเบยีนพาณชิยยังไมเปนปจจุบัน เนื่องจากยังไมไดบันทกึขอมูลผูประกอบการพาณชิย

ที่ทําระบบมอืกอนป 2554 ที่ อบจ.โอนภารกจิ ใหเขาระบบออนไลน   และมคีวามไมชัดเจนของ

แผนงานในการปฏบิัตงิาน ภารกจิงานทะเบยีนพาณชิยวาหนวยงานไหนเปนผูรับผิดชอบ 

  7) กจิกรรมการควบคุมพัสดุ   พบวา  วัสดุ ครุภัณฑที่อยูในความดูแลของหนวยงาน

ผูใชอยูไมเปนที่กระจัดกระจายยากแกการตรวจสอบประจําปเสี่ยงตอการสูญหาย ,  ตดิตามหาพัสดุ 

ไมพบไมมผูีรับผิดชอบ (อยูตามหมูบาน) และผูรับผิดชอบ (ผูใหญบาน) ไมยอมลงช่ือในใบยมืพัสดุ  

โดยอางวาไดรับพัสดุมาจากผูรับผิดชอบคนเดมิไมครบตามจํานวนในบัญชี      

  ๘) กจิกรรมการตรวจสอบพสัดุประจําป  พบวา หนวยงานที่รับผิดชอบบางหนวย            

ไมไดใหความรวมมอืในการนําตรวจ ทําใหคณะกรรมการฯ ไม สามารถตามหาพัสดุบางรายการได                     

จงึทําใหหาพัสดุไมพบเปนจํานวนมาก  และพัสดุบางรายการสามารถซอมและนํากลับมาใชงานได           

แตแทงชํารุดและจําหนาย 

  ๙) กจิกรรมการจําหนายพัสดุ  พบวา ไมมสีถานที่จัดเกบ็พัสดุที่อยูในระหวางการรอ

จําหนายเสี่ยงตอการสูญหาย 

  3.กองชาง   

  10) กจิกรรมงานกอสราง   พบวา  สาธารณสมบัตทิี่เปนโครงสรางพื้นฐาน 

สิ่งกอสรางตางๆ ไมไดรับการดูแลรักษาและไมไดใชประโยชนใหเกดิความคุมคาปลอยใหรกรางและ

ทรุดโทรม 

  11) กจิกรรมการคํานวณประมาณการชาง พบวา ผลการคํานวณประมาณการมี

ความผิดพลาด เปนบางครัง้ที่แตละรายการไมตรงกับยอดรวมของงบประมาณ 

  4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

  ๑2) กจิกรรมงานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ  พบวา เปนโรคที่ตดิตอแพรกระจาย

ไดงายประชาชนยังไมตระหนักถงึความรุนแรงของโรคและยังละเลยในการทําลายแหลงเพาะพันธุใน

บานของตนเอง 
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  13) กจิกรรมงานสัตวแพทย พบวา ปรมิาณวัคซนีและยาคุมกําเนิดที่ใชไปไมตรงกับ

บัญชีรายช่ือผูมาขอรับบรกิาร , บางครัง้สุนัข/แมวดิ้น ทําใหฉดีพลาด แตไมไดทําการบันทกึไว ทําให

เมื่อเสร็จสิ้นการออกหนวย จํานวนยาที่ใชไมตรงกับรายช่ือที่มาขอรับบรกิาร , จํานวนผูมารอรับ

บรกิารมจํีานวนมากทําใหผูมารับบริการไมรอลงทะเบยีนรายช่ือสุนัข/แมว แตนําสุนัข/แมวไปฉดีวัคซนี

กอน และองคกรไดรับความเสยีหายในทางใดทางหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบยีบ 

  14) กจิกรรมงานดานพัสดุและทรัพยสนิ  พบวา สถานที่จัดเก็บพัสดุครุภัณฑมไีม

เพยีงพอ ทําใหการจัดเกบ็ไมเปนระเบยีบเรยีบรอย ทําใหการดูแลครุภัณฑไมมปีระสทิธภิาพเทาที่ควร  

  5.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

    ฝายบรหิารการศึกษา 

   1 .งานโรงเรยีนสถานศึกษา  

 1.1กลุมงานบรหิารวชิาการ 

  15) กจิกรรมปรับปรุงหลักสูตร  พบวา ผูปกครองไมเขาใจหลักการจัดกจิกรรมการ

เรยีนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย  และบุคลากรครูยังขาดความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษและจํา

คําศัพทภาษาอังกฤษบางคํายงัไมได 

1.2 กลุมงานบรหิารท่ัวไป 

16) กจิกรรมงานรักษาความปลอดภัย  พบวา ผูที่ไดรับคําสั่งใหปฏบิัตหินาที่เวรยาม 

ยังขาดความระมัดระวังในการดูแลพื้นที่บรเิวณโรงเรยีน  และโรงเรยีนมพีื้นที่กวาง มอีาคารเรยีนและ

อาคารประกอบจํานวนหลายอาคาร ยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยที่ด ี

1.3 กลุมงานบรหิารงบประมาณ 

  17) กจิกรรมการจัดทําทะเบยีนครุภัณฑ  พบวา เจาหนาที่มปีระสบการณในการ

จัดทําทะเบยีนคุมพัสดุและครุภัณฑในระดับที่นอย ซึ่งตองใชระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ

เพิ่มเตมิ , การจัดทําทะเบยีนคุมพัสดุและครุภัณฑยังมบีางสวนไมเปนระบบซึ่งเสี่ยงตอการสูญหาย  

และการตดิตามพัสดุครุภัณฑที่ถูกยมืไปใชงานอาจมกีารลมืบันทกึลงในสมุดยมืซึ่งยากตอการตดิตาม

ตรวจสอบ 

1.4 งานการเงินและบัญชี 

19) กจิกรรมพัฒนาดานการจัดทําบัญชีแกเจาหนาที่การเงนิและบัญชี  พบวา 

เจาหนาที่มีการจัดทําเอกสารการเงนิและบัญชีแตอาจยังไมถูกตองตามระเบยีบการเงนิและบัญชี  และ

เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารการเงนิและบัญชีในบางเรื่อง 

   2.งานการศึกษาปฐมวัย 

   20 ) กจิกรรมศูนยพัฒนาเด็กเล็กงานอาคารสถานที่การพัฒนาและสิ่งแวดลอม 

พบวา สัดสวนพื้นที่ของหองเรยีนตอจํานวนเด็กไมไดมาตรฐานเนื่องจากมจํีานวนเด็กตอหองมาก
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เกนิไป และในปงบประมาณ พ.ศ.2560 มกีารประกาศรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล

แมเมาะทําใหมนัีกเรยีนเพิ่มขึ้น 

  21) กจิกรรมงานการเงนิและบัญชีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ   พบวา 

เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจและไมไดรับการอบรมเกี่ยวกับงานการเงนิและบัญชี และเกดิความ

ลาชาในการจัดทําเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเนื่องจากขาดความรูความเขาใจ 

  6. กองสวัสดกิารสังคม  

22) กจิกรรมการอุดหนุนงบประมาณใหสภาเด็กและเยาวชน  พบวา การสนับสนุน

งบประมาณในรูปแบบเงนิอุดหนุนที่ไมสามารถทําไดเนื่องจากสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบลไมได 

ถูกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย 

23) กจิกรรมการสงเสรมิและพัฒนากลุมอาชีพ  พบวา กลุมไมสามารถขยายกจิการ

และพัฒนาคุณภาพสนิคาไดเนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนปจจัยอยางพอเพยีงและตอเนื่อง , กลุมยัง

ไมมเีครอืขายที่เขมแข็งเพื่อสรางอํานาจตอรองทําใหการจําหนายผลผลติไดนอยและราคาถูก  และ

ระบบการบรหิารจัดการกลุมยังไมดพีอซึ่งจะสงผลใหกลุมมคีวามคดิขัดแยงแตกแยกจนอาจนําไปสู

การยุบยกเลกิกลุมได 

  2) กจิกรรมการจายเบี้ยยังชีพการจัดทําฐานขอมูลผูมสีทิธรัิบเงินเบี้ยยังชีพ  พบวา 

การตรวจสอบรายช่ือผูมสีทิธิ์ รับเงินที่เสยีชีวติแลวไมไดตัดออก , ความไมครบถวนของเอกสาร

ประกอบการลงทะเบยีนรวมทัง้ขอมูลรายละเอยีดกรอกไมครบถวน  และไมไดจัดทําทะเบยีนจายเงินผู

มสีทิธมิกีารจายเบี้ยยังชีพซ้ําซอน/จายใหผูเสยีชีวติ 

  7.หนวยตรวจสอบภายใน  

  25) กจิกรรมการตดิตามผลการตรวจสอบ   พบวา สวนใหญหนวยรับตรวจยังไมได

รายงานผลการดําเนนิการตามขอ เสนอแ นะใหผูบรหิารทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด  และ              

หนวยรับตรวจไมดําเนนิการตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบ 

  26) กจิกรรมการปฏบิัติงานตรวจสอบ   พบวา  ไมสามารถเขาถงึขอมูลที่ตองใช          

ในการปฏิบัตงิานตรวจสอบได  

 

 

 

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

               (นางวลิาวรรณ  สุวรรณสา) 

                  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

      วันที่         เดอืน พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 


