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รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลแม่เมาะ 

 ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลแม่เมาะ ได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563  ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ เทศบาลต าบลแม่เมาะ           
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  

 อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุง
การควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้  

1. ความเสี่ยง  
1.1    การตรวจสอบและการรับจ่ายพัสดุ พบว่า วัสดุครุภัณฑ์สูญหายและไม่สามารถติดตามได้  
1.2 การก าหนดแผนงาน/โครงการบรรจุในแผนพัฒนา พบว่า  มีโครงการที่บรรจุในแผนฯ                

จ านวนมาก ท าให้การขับเคลื่อนแผนมีประสิทธิภาพที่ต่ า 
1.3 การเก็บรักษาเอกสารทางคดีความ มีการใช้พ้ืนที่ห้องปฏิบัติงานของกลุ่มนิติการในการ

จัดเก็บเอกสารซึ่งอาจจะเกิดการสูญหายเนื่องจากมีบุคคลอื่นเข้าออกตลอดเวลา 
1.4 ด้านการสอบสวน เนื่องจากส่วนราชการไม่น าความเสี่ยงที่แท้จริงมาก าหนดเป็นมาตรการ

ควบคุมภายใน ท าให้ไม่มีการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือปูองกันความเสี่ยง น าไปสู่การ
ด าเนินการทางแพ่ง อาญา และทางวินัยในอนาคต 

1.5 กิจกรรมควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  เกิดความเสี่ยงที่งบประมาณด้านบุคคลจะเกิน               
ร้อยละ 40 และการจัดท าแผนอัตราก าลังมีความคลาดเคลื่อน 

1.6 กิจกรรมการใช้งานโปรแกรม Ltax 3000 เพ่ือใช้บันทึกฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงปรับปรุงทดลองใช้งานโปรแกรม และยังบันทึกฐานข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จึงไม่สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 ได้ 

1.7 กิจกรรมการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. 
(e-laas) ตามเกณฑ์ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พบว่า การ
บันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงินมีความคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องครบถ้วนและ
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

1.8 กิจกรรมการเก็บรักษาฎีกาและเอกสารการเบิกจ่าย พบว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี ไม่เพียงพอ, ไม่มีห้องส าหรับเก็บเอกสารที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีการค้นฎีกา
บ่อยครั้งอาจท าให้เกิดการสูญหาย 

แบบ ปค.๖ 
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1.9 การควบคุมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน พบว่า การลงทะเบียนครุภัณฑ์ที่มากับงานโครงการ
ก่อสร้างยังไม่ครบถ้วน 

1.10 การตรวจสอบพ้ืนที่ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ และการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  บางพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการได้และ
ยังพบว่ามีการฝุาฝืนด าเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

1.11 กิจกรรมเครื่องเล่นสนาม พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะเครื่องเล่นสนาม       
ยังไม่เพียงพอส าหรับเด็กนักเรียน  

1.12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ มีกระเบื้องหลังคาและพ้ืนอาคารเอ้ืองค าช ารุด             
น้ าฝนรั่วซึม อาจท าให้เกิดอันตรายกับเด็กได้ 

1.13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะขาดโรงอาหารและทางเดินระหว่างอาคาร 
เด็กอาจได้รับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่เป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.14 ระบบไฟฟูาอาคารกองการศึกษาฯ ขัดข้อง ท าให้เครื่องใช้ไฟฟูาในอาคารช ารุดและ
เสื่อมสภาพ 

1.15 กิจกรรมขุดเจาะน้ าบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะเพ่ืออุปโภค เนื่องจาก        
ปริมาณน้ าในถังเก็บน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ าของเด็กและครู 

1.16 บริเวณด้านหน้าอาคารดอกแขมเป็นพื้นดิน ผู้ปกครองและครูอาจได้รับอันตรายจากพ้ืนดิน               
ที่เปียกลื่นในช่วงฤดูฝนเด็ก 

1.17 งานปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ พบว่า ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค            
และละเลยการท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ 

1.18 งานรักษาความสะอาด รถบรรทุกขยะเสียและมีการซ่อมบ่อยท าให้กระทบกับความ
ปลอดภัยของพนักงานและตารางการเก็บขยะ 

1.19 การแพทย์แผนไทย พบว่า บุคลากรยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
1.20 งานด้านสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พบว่า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และ

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลยังไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในอาคารหรือที่ดิน ไม่มีแผนการ
ด าเนินงาน และมีผู้ประกอบการเข้ามายื่นค าขอรับใบอนุญาตจ านวนน้อย 

1.21 งานสัตวแพทย์ (การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า) พบว่า จ านวนวัคซีนที่ใช้ไปไม่ตรงกับจ านวน
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับบริการ และมีการฉีดวัคซีนพลาด 

1.22 การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ พบว่า จัดเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลไม่มีประสิทธิภาพ 
1.23 กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ พบว่า ผู้รับเบี้ยยังชีพมีการ

ย้ายที่อยู่และไม่ด าเนินการแจ้งย้ายให้ อปท.ทราบท าให้งบประมาณคลาดเคลื่อน และระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพไม่เชื่อมต่อกับข้อมูลของ พมจ. ท าให้การจ่ายเบี้ย
ความพิการอาจเกิดความผิดพลาด การกรอกข้อมูลเลขที่บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินในระบบฯ 
ผิดพลาด และบุคลากรผู้รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
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2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1 การตรวจสอบและการรับจ่ายพัสดุ ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการ  

- จัดท าบัญชีรายละเอียดวัสดุและครุภัณฑ์ใน ความรับผิดชอบแยกเป็น 3 ฝุายและแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการควบคุมก ากับดูแลระดับฝุายเพ่ือติดตามในระดับบุคคล 
- เพ่ิมการตรวจสอบครุภัณฑ์ในส่วนส านักปลัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
- เพ่ิมแรงจูงใจหรือบทลงโทษอย่างชัดเจนกรณีการควบคุมก ากับดูแลวัสดุ/ครุภัณฑ์ในความ

รับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
2.2 การก าหนดแผนงาน/โครงการบรรจุในแผนพัฒนา ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการ  

- วิเคราะห์โครงการและก าหนดสัดส่วนจ านวนโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณ          
ที่คาดการณ์ว่าจะตั้งงบประมาณ 

2.3 การเก็บรักษาเอกสารทางคดีความ ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการ  
- จัดหาห้องเก็บเอกสารงานนิติการโดยเฉพาะหรือจัดท าผนังห้องปฏิบัติงานให้สามารถเก็บ

เอกสารได้ภายในตัว 
2.4 การสอบสวน ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการ 

-  แจ้งให้ส่วนราชการน าความเสี่ยงที่แท้จริงมาเป็นมาตรการควบคุมภายในเพ่ือให้ความ
เสี่ยงได้รับการปูองกันและควบคุม เพ่ือลดปัญหาการร้องเรียน และการด าเนินการ            
ทางแพ่ง อาญา และทางวินัย 

2.5 กิจกรรมควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการ 
- ยุบเลิกต าแหน่งว่างเพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
- เกลี่ยอัตราก าลังในการปฏิบัติงาน 
- มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานจ้างปฏิบัติงานเพิ่มได้หลายหน้าที่ 
- จัดท ารายงานและท าข้อตกลงระหว่างส่วนราชการภายในเทศบาลในการบริหาร

งบประมาณด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 30  
2.6 กิจกรรมการใช้งานโปรแกรม Ltax 3000 เพ่ือใช้บันทึกฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

- จัดให้มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน 
- จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

2.7 กิจกรรมการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. 
(e-laas) ตามเกณฑ ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและการจัดท ารายงานการเงิน          

ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-laas) สม่ าเสมอ ในปีแรก อย่างน้อย  4 ครั้งต่อปี และ          
ในปีถัดไปอย่างน้อย  2 ครั้ง ต่อปี 
- จัดจ้างบุคลากรชั่วคราวที่มีคุณวุฒิด้านบัญชี 
- สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีเพ่ิม 

2.8 กิจกรรมการเก็บรักษาฎีกาและเอกสารการเบิกจ่าย 
- สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีเพ่ิม 
- จัดท าห้องเก็บเอกสารงานเบิกจ่ายโดยเฉพาะ ซึ่งเอกสารดังกล่าวใช้ เวลาจัดเก็บ              

ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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2.9 การควบคุมพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
- ประสานงานกองช่างให้ระบุความชัดเจนกรณีท่ีมีครุภัณฑ์ในแต่ละงวดในกรณีแบ่งงวดงาน 
- ก าชับเจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกทะเบียนให้ถูกต้องตรงกับสัญญาและบันทึกแนบท้าย 

2.10 การตรวจสอบพื้นท่ีในการด าเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ และการออกใบอนุญาต 
  ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร วางแผนปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการ 
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการหารือแก้ไขและตรวจสอบปัญหาเรื่อง 

เอกสารสิทธิ์ โดยไม่กระทบสิทธิ์ของประชาชน 
2.11  กิจกรรมเครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอ  วางแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  

- ขอรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟูาโรงไฟฟูาแม่เมาะจังหวัด
ล าปาง ก าหนดความต้องการไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ               
จากเทศบาลต าบลแม่เมาะ   

2.12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ มีกระเบื้องหลังคาและพ้ืนอาคารเอื้องค าช ารุด             
ซึ่งได้วางแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  โดยการบรรจุโครงการปรับปรุงเข้าแผนการศึกษา 
๔  ปี และประสานขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากเทศบาลต าบลแม่เมาะ  

2.13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะ ขาดโรงอาหารและทางเดินระหว่างอาคาร 
ซึ่งได้วางแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  โดยการบรรจุโครงการปรับปรุงเข้าแผนการศึกษา 
๔  ปี และประสานขอสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากเทศบาลต าบลแม่เมาะ  

2.14 ระบบไฟฟูาอาคารกองการศึกษาฯ ขัดข้อง ปรับปรุงการควบคุมโดยการ ประสานขอรับ
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบไฟฟูาภายในอาคารในปีงบประมาณถัดไป 

2.15 กิจกรรมขุดเจาะน้ าบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่เมาะเพ่ืออุปโภค ก าหนด              
ความต้องการไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณในการขุดเจาะ                  
น้ าบาดาลเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 

2.16 กิจกรรมปูกระเบื้องบริเวณด้านหน้าอาคารดอกแขม  ปรับปรุงการควบคุมภายในโดย 
ก าหนดความต้องการไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือขอรับสนับสนุนงบประมาณในการ            
ปูกระเบื้องหน้าอาคารดอกแขม 

2.17 กิจกรรมการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ (กิจกรรมการปูองกันโรคที่มียุงลายเป็น               
พาหะน าโรค) วางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการ 
- จัดท าแผนปูองกันและควบคุมโรค 
- ประสานงานการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าที่เทศบาล สาธารณสุขและ อสม. ในพ้ืนที ่
- ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของโรค 

2.18 กิจกรรมงานรักษาความสะอาด ปรับปรุงการควบคุมภายในโดยการ 
- จัดหารถบรรทุกขยะที่มีสภาพพร้อมใช้งานเพ่ิม  และก าหนดพนักงานขับรถเป็น

คณะกรรมการตรวจรับการซ่อมรถเพ่ิมจากคณะกรรมการชุดเดิม  
2.19 กิจกรรมการแพทย์แผนไทย ปรับปรุงการควบคุมภายโดยการ 

- จัดส่งพนักงาน เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  และปฏิบัติตามระเบียบ
เทศบาลต าบาลแม่เมาะว่าด้วยการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย
ต าบลแม่เมาะ พ.ศ.2557   
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2.20 งานด้านสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปรับปรุงการควบคุมภายโดยการ 
- ด าเนินการออกส ารวจข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมดในพ้ืนที่ เพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล

ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
- หารือข้อกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออาคาร 

เพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 
- จดัท าแผนด าเนินการการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต 
- จัดอบรมให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงการปฏิบัติตามเทศ

บัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552 และกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
2.21 งานสัตวแพทย์ (การปูองกนโรคพิษสุนัขบ้า) ประชุมเพ่ือวางแผนแก่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ 

ขั้นตอนการให้บริการ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
- ผู้ที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้บันทึกเหตุผลกรณีเกิดความผิดพลาดในการฉีดวัคซีน  
- สรุปจ านวนการให้บริการฉีดวัคซีนรายวัน 

2.22 กิจกรรมการจัดเก็บพัสดุ   
- ก าหนดแนวทางการเบิกจ่ายพัสดุแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ 
- จัดหาชั้นวางของโดยการบรรจุไว้ในเทศบัญญัติปี 2563 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในการจัดเก็บของ 
2.23 กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์  

- ประสาน พมจ.ล าปาง ตรวจสอบรับรองข้อมูลคนพิการหรือใช้การตรวจสอบข้อมูลจาก
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- การคีย์ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ทุกประเภท          
จะมีผู้พิมพ์ 1 คน และ ผู้ตรวจทาน 1 คน โดยเซนต์ชื่อก ากับรับรองด้านหลังเอกสาร
แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพฯ 

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ประสานงานทะเบียนราษฎร์ของเทศบาลแม่เมาะทุกเดือนให้ส่ง            
ใบมรณบัตร ท.ร.4 ตอน 1 ส่งให้ฝุายสังคมฯ ทุกอาทิตย์ที่มีคนเสียชีวิต เพ่ือ เจ้าหน้าที่
ฝุายสังคมฯ จะได้ตัดข้อมูลระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพฯ 

- ประชุมในฝุายสังคมสงเคราะห์เพ่ือช่วยระดมความคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไป 
 
 
ลายมือชื่อ    
   (นางวิลาวรรณ  สุวรรณสา) 
ต าแหน่ง    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
       วันที่    25   พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 


