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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน   นายอ าเภอแม่เมาะ 

เทศบาลต าบลแม่เมาะ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่                   
30 กันยายน พ.ศ.2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน            
ด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลต าบลแม่เมาะเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอแม่เมาะ 

อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป  สรุปได้ดังนี้  

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 กิจกรรมการตรวจสอบและการรับจ่ายพัสดุ   
- มีการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ ท าให้เกิดการสูญหาย            

ไม่สามารถติดตามได้เมื่อตรวจสอบ 
1.2 ภารกิจก าหนดแผนงาน/โครงการบรรจุในแผนพัฒนา   
- โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ท าให้การขับเคลื่อนแผน                              

มีประสิทธิภาพที่ต่ า 
1.3 ภารกิจการเก็บรักษาเอกสารทางคดีความ 
- ใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิติการในการจัดเก็บ อาจจะไม่สะดวกในการสืบค้น

หรือเกิดการสูญหายของเอกสารเนื่องจากมีบุคคลอ่ืนเข้าออกตลอดเวลา 
1.4 กิจกรรมด้านการสอบสวน  
- ส่วนราชการต่างๆ ไม่มีการน าความเสี่ยงที่แท้จริงมาก าหนดเป็นมาตรการควบคุมภายใน

ของส่วนราชการนั้น ท าให้ความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้รับการปูองกันหรือแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด  ท าให้เกิด           
ความเสี่ยงเช่นเดิม และน าสู่การด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยในอนาคต 

1.5 ภารกิจการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 
- การถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นด าเนินการมีมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้อัตราก าลังคนสูงขึ้น 

ท าให้มีผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเกิดความเสี่ยงที่งบประมาณด้านบุคคลจะเกินร้อยละ 40 
- รายรับของเทศบาลที่ไม่แน่นอน จึงมีผลต่อการตั้งงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะใช้เป็นในการ

ค านวณสัดส่วนภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลจึงท าให้การจัดแผนอัตราก าลังมีความคลาดเคลื่อนด้วย 
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1.6 กิจกรรมการใช้งานโปรแกรม Ltax 3000 เพ่ือใช้บันทึกฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- โปรแกรม Ltax3000 ที่ใช้บันทึกฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่สมบูรณ์                

ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงทดลองใช้งาน และยังบันทึกฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงไม่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือ         
ในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 ได้ 

1.7 กิจกรรมการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 
อปท. (e-laas) ตามเกณฑ ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

- การบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
- เจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เนื่องจากมีกรอบ

นักวิชาการเงนิและบัญชีช านาญการ แต่ไม่สามารถรับโอนบุคลากรมาปฏิบัติงานได้ ต้องรอต าแหน่งจากกรม 
1.8 กิจกรรมการเก็บรักษาฎีกาและเอกสารการเบิกจ่าย 
- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงิน ผู้เก็บ

รักษาฎีกาและเอกสารเป็นบุคคลเดียวกัน 
- ไม่มีห้องส าหรับเก็บเอกสารที่มีความม่ันคงปลอดภัย 
- มีการค้นฎีกาเพ่ือจัดท ารายงานจากหน่วยงานผู้เบิก ท าให้เกิดการสูญหาย 
- อาคารพัสดุมีวัสดุอุปกรณ์หลายหน่วยงานของเทศบาลใช้ร่วมกัน 

1.9 การควบคุมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
- การลงทะเบียนครุภัณฑ์ที่มากับงานโครงการก่อสร้างยังไม่ครบถ้วนทันที 

1.10 การตรวจสอบพื้นที่ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ และการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  

- การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารบางพ้ืนที่           
ไม่สามารถด าเนินการได้ แต่ยังพบว่ามีการฝุาฝืนด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1.11 กิจกรรมเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นสนามยังไม่เพียงพอส าหรับเด็กนักเรียน 
1.12 กระเบื้องหลังคาและพ้ืนอาคารเอ้ืองค าช ารุด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ) 
- น้ าฝนรั่วซึมอาจะท าให้เพดานช ารุด 
- พ้ืนกระเบื้องที่หลุดออกอาจท าให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ 

1.13 ขาดโรงอาหารและทางเดินระหว่างอาคาร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ) 
- เด็กอาจได้รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรค ไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.14 กิจกรรมขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่ออุปโภค  
- น้ าประปาส่วนภูมิภาคมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.15 กิจกรรมปูกระเบื้องบริเวณด้านหน้าอาคารดอกแขม 
- เด็ก ผู้ปกครองและครูอาจได้รับอันตรายจากพ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
- เด็กและครูเหยียบดินโคลนจากบริเวณดังกล่าวขึ้นอาคารเรียนท าให้เกิดความสกปรก           

ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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1.16 อาคารกองการศึกษาฯ ระบบไฟฟูาขัดข้อง  ไฟฟูาตกและกระชากท าให้เครื่องใช้ไฟฟูา 
ในอาคารช ารุดและเสื่อมสภาพ 

1.17 กิจกรรมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ (กิจกรรมการปูองกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะน าโรค) 
- เป็นโรคที่ติดต่อแพร่กระจายได้ง่าย ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคและ            

ยังละเลยในการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ในบ้านของตนเอง 
- เป็นโรคที่สามารถระบาดได้ทุกปี 

1.18 กิจกรรมงานรักษาความสะอาด รถบรรทุกขยะเสียและมีการซ่อมบ่อย ท าให้มีความเสี่ยง 
กระทบกับความปลอดภัยของพนักงานและตารางการเก็บขยะ  

1.19 กิจกรรมการแพทย์แผนไทย  บุคลากรยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
1.20 กิจกรรมใบอนุญาตประกอบกิจการ 
- ข้อมูลกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
- บางพ้ืนที่ในเขตเทศบาล ยังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดินที่จะใช้

ประกอบกิจการ 
- ไม่มีแผนด าเนินการการตรวจสอบ ควบคุมและติดตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต 
- ผู้ประกอบการที่เข้ามายื่นค าขอรับใบอนุญาตรายใหม่ ยังมีจ านวนน้อย 

1.21 กิจกรรมงานสัตวแพทย์(กิจกรรมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า) 
- จ านวนวัคซีนที่ใช้ไปไม่ตรงกับบัญชีรายชื่อผู้มาขอรับบริการ 
- บางครั้งสุนัข/แมวดิ้น ท าให้ฉีดพลาด แต่ไม่ได้ท าการบันทึกไว้ ท าให้เมื่อเสร็จสิ้นการ  

ออกหน่วย จ านวนยาที่ใช้ไม่ตรงกับรายชื่อที่มาขอรับบริการ 
- จ านวนผู้มาขอรับบริการมีจ านวนมากท าให้ผู้มารับบริการไม่รอลงทะเบียนรายชื่อสุนัข/

แมว แต่น าสุนัข/แมวไปฉีดวัคซีนก่อน 
- บางครั้งสุนัข/แมว ดิ้น ท าให้ฉีดพลาดและต้องใช้ยาวัคซีนขวดใหม่ ท าให้จ านวนวัคซีน          

ที่สั่งซื้อไม่ตรงกับจ านวนที่ใช้จริง 
- จ านวนผู้มาขอรับบริการไม่ลงทะเบียนรายชื่อสุนัข/แมว แต่น า สุนัข/แมว มาขอรับการ

ฉีดวัคซีน 
1.22 กิจกรรมการจัดเก็บพัสดุ 
- จัดเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยท าให้การดูแลพัสดุครุภัณฑ์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

1.23 กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ 
- ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ มีการย้ายที่อยู่ระหว่างปีงบประมาณตลอดเวลา และ           

ไม่มาแจ้งการย้ายเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพ กับ อปท.ต้นทางและปลายทาง ท าให้การจัดท างบประมาณคลาดเคลื่อน 
เป็นภาระแก่ อปท.ในเรื่องงบประมาณท่ีไม่สามารถควบคุมได้  

- ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ไม่สามารถลิงค์ข้อมูล           
กับ พมจ.ได้ท าให้การจ่ายเบี้ยความพิการอาจเกิดความผิดพลาดได้ คือจ่ายให้แก่คนไม่พิการ 
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- มีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารในการรับเงินตลอดเวลา ท าให้การคีย์ เลขบัญชี                 
อาจผิดพลาดได ้

- บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่เพียงพอ คือนักพัฒนาชุมชนและนักสังคมสงเคราะห์ 
อยู่ในระหว่างสรรหา 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.  
2.  

2.1 กิจกรรมการตรวจสอบและการรับจ่ายพัสดุ   
- จัดท าบัญชีรายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ใน ความรับผิดชอบแยกเป็น 3 ฝุายและแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบในการควบคุมก ากับดูแลระดับฝุายเพื่อติดตามในระดับบุคคล 
- เพ่ิมการตรวจสอบครุภัณฑ์ในส่วนส านักปลัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
- เพ่ิมแรงจูงใจหรือบทลงโทษอย่างชัดเจนกรณีการควบคุมก ากับดูแลวัสดุ/ครุภัณฑ์             

ในความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
2.2 ภารกิจการก าหนดแผนงาน/โครงการบรรจุในแผนพัฒนา  
- วิเคราะห์โครงการและก าหนดสัดส่วนจ านวนโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ             

ที่คาดการณ์ว่าจะตั้งงบประมาณ 
2.3 ภารกิจการเก็บรักษาเอกสารทางคดีความ  
- จัดหาห้องเก็บเอกสารงานนิติการโดยเฉพาะหรือจัดท าผนังห้องปฏิบัติงานให้สามารถ 

เก็บเอกสารได้ภายในตัว 
2.4 กิจกรรมด้านการสอบสวน 
- แจ้งส่วนราชการให้น าความเสี่ยงที่แท้จริงมาเป็นมาตรฐานการควบคุมภายในเพ่ือให้

ความเสี่ยงได้รับการปูองกันและควบคุมเพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนและการด าเนินการทางแพ่ง ทางอาญาและ
ทางวินัย 

2.5 ภารกิจการควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  
- เทศบาลมีการยุบเลิกต าแหน่งพนักงานและพนักงานจ้าง  ในกรอบที่ว่างเพ่ือให้ภาระค่าใช้จ่าย        

ไม่สูงกว่าที่ระเบียบฯ ก าหนด 
- มีการเกลี่ยอัตราก าลังในการปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการภายในเทศบาลโดยมิต้อง                  

ตั้งกรอบต าแหน่งเพ่ิม 
- มีการมอบหมายงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ 
- จัดท ารายงานและท าข้อตกลงร่วมกันของส่วนราชการภายในเทศบาลจะบริการ

งบประมาณด้านบุคคลตามแผนอัตราก าลังให้อยู่ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ซึ่งหากมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนหรือ
งบประมาณรายรับที่ลดลง จะไม่กระทบต่อสัดส่วนร้อยละ 40 

2.6 กิจกรรมการใช้งานโปรแกรม Ltax 3000 เพ่ือใช้บันทึกฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
- จัดให้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน 
- จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
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2.7 กิจกรรมการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ 

อปท. (e-laas) ตามเกณฑ ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงิน

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-laas) สม่ าเสมอ ในปีแรก อย่างน้อย  4 ครั้งต่อปี และในปีถัดไปอย่างน้อย            
2 ครั้ง ต่อปี 

- จัดจ้างบุคลากรชั่วคราวที่มีคุณวุฒิด้านบัญชี 
- สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีเพ่ิม 

2.8 กิจกรรมการเก็บรักษาฎีกาและเอกสารการเบิกจ่าย 
- สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีเพ่ิม 
- จัดท าห้องเก็บเอกสารงานเบิกจ่ายโดยเฉพาะ ซึ่งเอกสารดังกล่าวใช้เวลาจัดเก็บ              

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
2.9 การควบคุมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
- ประสานงานกองช่างให้ระบุความชัดเจนกรณีท่ีมีครุภัณฑ์ในแต่ละงวดในกรณีแบ่งงวดงาน 
- ก าชับเจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับสัญญาและบันทึกแนบท้าย 

2.10 การตรวจสอบพื้นที่ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ และการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  

- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการหารือแก้ไขและตรวจสอบปัญหาเรื่อง
เอกสารสิทธิ์ โดยไม่กระทบสิทธิ์ของประชาชน 

2.11 กิจกรรมเครื่องเล่นสนาม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ) 
- ขอรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟูาโรงไฟฟูาแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง ก าหนดความต้องการไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบล             
แม่เมาะ 

2.12 กระเบื้องหลังคาและพ้ืนอาคารเอื้องค าช ารุด(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ) 
- บรรจุโครงการปรับปรุงเข้าแผนฯและประสานขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง

จากเทศบาลต าบลแม่เมาะ 
2.13 ขาดโรงอาหารและทางเดินระหว่างอาคาร(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ) 
- ก าหนดความต้องการ ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก           

เทศบาลในการก่อสร้าง โรงอาหารและทางเดิน พร้อมหลังคาระหว่างอาคารเก็บพัสดุ (บัวตอง)และอาคารใหม่           
(ดอกแขม) 

2.14  ระบบไฟฟูาอาคารกองการศึกษาฯ ขัดข้อง 
- ประสานขอรับสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในอาคาร                  

ในปีงบประมาณถัดไป 
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2.15 กิจกรรมขุดเจาะน้ าบาดาล (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ) เพ่ืออุปโภค 
ก าหนดความต้องการไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะน้ าบาดาล               
เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 

2.16 กิจกรรมปูกระเบื้องบริเวณด้านหน้าอาคารดอกแขม ก าหนดความต้องการไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณในการปูกระเบื้องหน้าอาคารดอกแขม 

2.17 กิจกรรมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ(กิจกรรมการปูองกันโรคท่ีมียุงลายเป็นพาหะ              
น าโรค) 

- จัดท าแผนปูองกันและควบคุมโรคไว้อย่างชัดเจน 
- มีการประสานงานการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่เทศบาลสาธารณสุขและ อสม.ในพ้ืนที ่
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของโรคที่มียุงลาย

เป็นพาหะน าโรค 
2.18 กิจกรรมงานรักษาความสะอาด 
- จัดหารถบรรทุกขยะที่มีสภาพพร้อมใช้งานเพ่ิม 
- ก าหนดพนักงานขับรถ เป็นคณะกรรมการตรวจรับการซ่อมรถเพ่ิมจากคณะกรรมการชุดเดิม 

2.19 กิจกรรมการแพทย์แผนไทย  
- จัดส่งพนักงาน เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบเทศบาลต าบาลแม่เมาะว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริม

สุขภาพแพทย์แผนไทยต าบลแม่เมาะ พ.ศ.2557 
 

2.20 กิจกรรมใบอนุญาตประกอบกิจการ  
- ด าเนินการออกส ารวจข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
- หารือข้อกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคาร  

เพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
- จัดท าแผนด าเนินการการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต 
- จัดอบรมให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงการปฏิบัติตาม              

เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552 และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
2.21 กิจกรรมงานสัตวแพทย์ (กิจกรรมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า) 
- ประชุมเพ่ือวางแผนแก่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้และ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
- ผู้ที่ ให้บริการฉีดวัคซีนให้บันทึกเหตุผลกรณี เกิดความผิดพลาดในการฉีดวัคซีน                     

เช่น ฉีดพลาด ตกระหว่างจัดเตรียม เป็นต้น และไม่ฉีดวัคซีนให้ในรายที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 
- มีการสรุปจ านวนการให้บริการฉีดวัคซีนรายวัน 
 

2.22 กิจกรรมการจัดเก็บพัสดุ   
- ก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายพัสดุแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ 
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- จัดหาชั้นวางของโดยการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 2563 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการจัดเก็บของ 
 
 

2.23 กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ 
- ประสาน พมจ.ล าปาง น ารายชื่อคนพิการทั้งหมดให้ พมจ.ตรวจสอบรับรองข้อมูลหรือ                  

ใช้การตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://ecard.dep.go.th/person_info/ 
- การคีย์ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ทุกประเภท          

จะมีผู้พิมพ์ 1 คน และ ผู้ตรวจทาน 1 คน โดยเซนต์ชื่อก ากับรับรองด้านหลังเอกสารแบบค าขอลงทะเบียนรับเงิน
เบี้ยยังชีพฯ 

- มอบหมาย จนท.ให้ประสานงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลแม่เมาะทุกเดือนให้ส่ง           
ใบมรณบัตร ท.ร.4 ตอน 1 ส่งให้ฝุายสังคมฯ ทุกอาทิตย์ที่มีคนเสียชีวิต เพ่ือ จนท.ฝุายสังคมฯ จะได้ตัดข้อมูลระบบ
สารสนเทศเบี้ยยังชีพฯ 

- ประชุมในฝุายสังคมสงเคราะห์เพ่ือช่วยระดมความคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป 
 

 
 

ลายมือชื่อ...................................................................... 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่เมาะ 

วันที่   25   พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

https://ecard.dep.go.th/person_info/

