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หนังสือรับรองการควบคุมภายในของเจ้าหน้าทีร่ะดับอาวุโส 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

 

แบบที ่๑  กรณพีบจุดอ่อนทีม่นัียส าคญั 
 
เรียน นายกเทศมนตรี 
 

การประเมินการควบคุมภายในของ  เทศบาลต าบลจันจว้า    ส าหรับงวดตั้งแต่ วนัที่    ๑ เดือน  
ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗     ถึงวนัที ่  ๓๐  เดือน  กนัยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘    ไดด้ าเนินการตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน     ซ่ึงก าหนดอยูใ่นเอกสาร
ค าแนะน า :  การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกร รมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   ข้อ  ๖     ระบบการควบคุมภายในของ เทศบาลต าบลจันจว้า   
ไดจ้ดัใหมี้ข้ึนตามท่ีก าหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนด   มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ .ศ. ๒๕๔๔     โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างค วามมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่  กา
ด าเนินงานของ  เทศบาลต าบลจันจว้า     จะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในดา้นประสิทธิผล  
และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใชท้รัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิ์น การป้องกนั
หรือลดความผดิพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริต  ดา้นความเช่ือถือไดข้อง
รายงา นทางการเงินและการด าเนินงาน  และดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบี ยบ ขอ้บงัคบั     มติ
คณะรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบติัของฝ่ายบริหาร 

แนวคิดของการสร้างความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ใจจะไดรั้บผล      อยา่งคุม้ค่า
ตามตน้ทุนท่ีใช ้  โดยระบบการ ควบคุมภายในดงักล่าวไดป้ระมาณการและใชดุ้ลยพินิจในการประเมิน
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการมีระบบการควบคุมภายในกบัค่าใชจ่้ายของระบบฯ   ทั้งน้ี  ค่าใชจ่้ายไม่ควร
เกินประโยชน์ท่ีจะไดรั้บซ่ึงรวมถึงการลดความเส่ียงท่ีท าใหห้น่วยงานไม่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด   
นอกจากน้ีอาจเกิดขอ้ผดิพลาดหรือความเสียหายและความผดิปกติท่ีไม่อาจสืบทราบได ้        เน่ืองจากมี
ขอ้จ ากดัท่ีแฝงอยูใ่นการควบคุมภายในซ่ึงรวมถึงโอกาสของการหลีกเล่ียงหรือละเลยการ      ควบคุม   
รวมทั้งขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากร ดา้นกฎหมาย หรือเก่ียวกบักฎระเบียบของทางราชการ   อีก ทั้งประสิทธิผล
ของการควบคุมอาจเปล่ียนแปลงไปตามเวลาเน่ืองจากสถานการณ์  และสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไป   

 
/  จากผลการประเมิน... 

 

แบบ ปย. ๑ - ร 
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   จากผลการประเมินดงักล่าวเช่ือวา่การควบคุมภายในของ     เทศบาลต าบลจันจว้า   ส าหรับงวด
ตั้งแต่ วนัที ่ ๑   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๕๗    ถึงวนัที ่   ๓๐    เดือน  กนัยายน   พ.ศ.๒๕๕๘  เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุ          
วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในตามท่ีกล่าวในวรรคแรกภายใตข้อ้จ ากดัตามวรรคสอง    อยา่งไรก็ตาม  
ยงัคงมีจุดอ่อนท่ีมีนยัส าคญั  ดงัน้ี 
 ส านักปลดัเทศบาล 

๑. การพฒันาบุคลากรยงัขาดความต่อเน่ือง  บุคลากรไม่น าความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  และยงัขาด
ความสนใจในการเขา้รับการฝึกอบรม 

๒. ระบบสารสนเทศของงานบุคลากร  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการ
บนัทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  และยงัไ ม่ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการบนัทึกขอ้มูล  จึงท าใหก้ารบนัทึก
ขอ้มูลในระบบสารสนเทศของหน่วยงานยงัไม่เป็นปัจจุบนั   

๓. งานนิติการในดา้นการใหบ้ริการรับแกไ้ขปัญหาเร่ืองร้องเรียน  ร้องทุกข ์ ในบางเร่ืองเกิน
ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหา  และไม่สามารถแจง้ผลการแก้ ไขปัญหาใหก้บัผู ้
แจง้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดได ้ เน่ืองจากไม่มีช่ือ-ท่ีอยู ่ ของผูแ้จง้ 

๔. การจดัท าแผนพฒันาสามปี  ประชาชนไม่ค่อยเขา้ร่วมประชาคม  เน่ืองจากประชาชนไม่เห็น
ความส าคญัของการประชาคม 

๕. ดา้นงบประมาณ  การบริหารและควบคุมงบประมาณยงัไม่สามารถบริหารจดัการไดต้าม ก าหนด
ระยะเวลา    ไม่สามารถควบคุมการใชง้บประมาณใหเ้พียงพอตามท่ีไดต้ั้งไว ้ ไม่ด าเนินการตาม
แผนการท างาน  แผนการใชจ่้ายเงิน  ท าใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน  การ
วเิคราะห์ความคุม้ค่าและจดัล าดบัความส าคญัของงาน / โครงการท่ีขอไวไ้ม่ชดัเจนเหมาะสม  และ
ปัญหาดา้นรายจ่ายประจ าท่ีเพิ่มข้ึน  แต่รายรับจากรัฐบาลจดัสรรให ้ ยงัเท่าเดิม 

๖. งานทะเบียนพาณิชยย์งัมีความเส่ียงในเร่ืองระบบส่ือสารอินเตอร์เน็ตมีความล่าชา้ 

๗. งานทะเบียนราษฎร  มีความเส่ียงในเร่ืองระบบอินเตอร์เน็ตมีความล่าชา้  ผูรั้บบริการบางรายยงัไม่
มีความเขา้ใจในระเบียบ ขอ้กฎหมาย จึงไม่พอใจในการใหบ้ริการ  และขอ้จ ากดัของพื้นท่ีภายใน
อาคารส านกัทะเบียนยงัมีความคบัแคบ  จึงไม่สามารถจดัสถานท่ีใหเ้ป็นระบบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 

/ ๘. งานป้องกนั... 
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๘. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ยงัมีความเส่ียงในเร่ืองกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ ไม่เปิดช่ องให้
เจา้หนา้ท่ีด าเนินการเองได ้  เจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอกบังานบริการ  และพื้นท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขต
เส่ียงต่อการเกิดภยั 

๙. งานธุรการ มีความเส่ียงในเร่ืองการรับ- ส่ง หนงัสือ  เจา้ของเร่ืองไม่น าหนงัสือมาลงทะเบียนตาม
ระเบียบงานสารบรรณ  ท าใหก้ารรายงานเร่ืองส าคญัต่างๆ  เกิดการล่าชา้ตามไปดว้ย  หนงัสือหรือ
เอกสารสูญหายระหวา่งการน าเสนอ    และการจดัท าทะเบียนรับ- ส่ง หนงัสือยงัใชร้ะบบมือ  ท า
ใหก้ารคน้หาขอ้มูลหรือลงทะเบียนรับล่าชา้  และใชเ้วลานานในการสืบคน้ 

๑๐. ดา้นกิจการสภา  ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นกิจการสภาท าใหก้ารปฏิบติัง านไม่ถูกตอ้ง 
เรียบร้อยเท่าท่ีควร  การส่งเร่ืองเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในแต่ละคร้ัง  แต่ละส่วนงานมีการส่ง
เอกสารล่าชา้  เน่ืองจากมีการแกไ้ขเอกสารบ่อย   

๑๑. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  ยงัขาดการจดัระบบบูรณาการสารสนเทศระดบัองคก์ร  
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบขาดควา มรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเขา้ขอ้มูลสารสนเทศบนระบบ
อินเตอร์เน็ต  ระบบเสียงตามสายของเทศบาลขาดเจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการประชาสัมพนัธ์  และขาด
การก ากบัติดตามผลการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ 

๑๒. งานพฒันาชุมชน  มีความเส่ียงในเร่ืองการจ่ายเบ้ียยงัชีพ  จะตอ้งถื อเงินสดจ านวนมากจาก
ธนาคารเพื่อน าไปจ่ายใหก้บัผูสู้งอาย ุ คนพิการและผูป่้วยเอดส์  เจา้หนา้ท่ียงัขาดความปลอดภยั   

๑๓. งานสวสัดิการและสังคม  มีความเส่ียงในเร่ืองการจดัเก็บขอ้มูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของแต่ละ
หมู่บา้นไม่ค่อยกรอกตามความเป็นจริง   กลุ่มอาชีพบางกลุ่มก็ท า บา้งหยดุบา้งไม่มีความเขม้แขง็
ท าใหไ้ม่สามารถสรุปไดว้า่มีกลุ่มอาชีพอยูจ่  านวนเท่าไหร่  และเจา้หนา้ท่ีมีเพียงคนเดียวท าใหดู้แล
ไดไ้ม่ทัว่ถึง 

๑๔. งานส่งเสริมการเกษตร  ยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง  พื้นท่ีรับผดิชอบกวา้งขวางมาก  และ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีอาชีพ ท านา  และปลูกสวนยาง   ท าใหก้ารใหค้วามรู้แก่ประชาชน
ไม่ทัว่ถึง   และยงัไม่มีการจดัอบรมใหค้วามรู้กบัประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองการดูแลตน้ไม ้ การท า
การเกษตรอยา่งถูกวธีิ  กิจกรรมการลดปัญหาการส่งเสริมการเกษตรบางอยา่งอยูร่ะหวา่งการ
ด าเนินการ  บางอยา่งตอ้งท าแผนปรับปรุงต่อไป 

 
กองคลงั 

๑. การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานล่าชา้  ไม่เป็นไปตามก าหนด  เอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกตอ้งและ
ครบถว้น  ลงลายมือช่ือไม่ครบถว้น  และการส่งใชเ้งินยมืยงัไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

/ ๒. การก าหนดราคากลาง... 
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๒. การก าหนดราคากลาง /คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑไ์ม่สมบูรณ์ถูกตอ้ง  ขาดการประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดความตอ้งกา รพสัดุ  และหน่วยงานเจา้ของ
งบประมาณไม่มีการวางแผนในการจดัหาพสัดุ / ครุภณัฑ ์/ การจดัท าโครงการ  หรือไม่ด าเนินการ
ตามแผนท่ีก าหนด 

๓. การจดัเก็บรายได ้ ประชาชนผูเ้สียภาษีบางรายยงัไม่เขา้ใจการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
และไม่ทราบก าหนดเวลาในการเสียภาษี  สถานท่ีจดั เก็บเอกสารไม่เพียงพออาจเกิดความเสียหาย
จากภยัพิบติัได ้

๔. ระบบอินเตอร์ยงัมีความล่าชา้ในการลงระบบ  ดงัน้ี 
๑. ระบบ  e-GP 
๒. ระบบ  e-Plan  
๓. ระบบ  e-LASS 
๔. ระบบ GFMIS Web  Online (e-Token keys) 
๕. ระบบเบิกจ่ายตรงสวสัดิการพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  (สปสช.) www.nhso.go.th 
๖. ระบบ MCS-WEB 
๗. ระบบ e-pension 

 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

๑. ปัญหาภาวะโลกร้อนเน่ืองจาก  เกษตรกรยงัมีการเผาฟางขา้วและเศษวชัพืชหลงัฤดูเก็บเก่ียว  เกิด
ปัญหาหมอกควนัจากไฟป่าของประเทศเพื่อนบา้น  และปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ียงัมีอยู ่ ไม่
ลดลง 

๒. การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  จากการส ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลาย ทุก  ๗  วนั
พบวา่ค่าร้อยละของบา้นท่ีพบลูกน ้ายงุลายบางหมู่บา้นมีค่าเกิน ๑๐    ค่าร้อยละของภาชนะในวดั
และโรงเรียนท่ีพบลูกน ้ายงุลายบางแห่งมีค่ามากกวา่ ๐  และพบประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลป่วย
ดว้ยโรคไขเ้ลือดออก  จ านวน   ๑๗  ราย 

๓. ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุมีความเส่ียงต่อการช ารุดเสียหายไดง่้าย  เน่ืองจากไม่มีการจดัท าแผน
บ ารุงรักษาพสัดุ 

 
 
 

/ กองการศึกษา... 
 

http://www.nhso.go.th/


 

 

๙๘ 

กองการศึกษา 

๑. งานดา้นการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  มีความเส่ียงในเร่ืองการเบิกจ่ายเงินในการจดั
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ซ่ึงตอ้งถือปฏิบติัตามระเบียบ  หนงัสือสั่งการ จึงท าใหไ้ม่ตรงตาม
ความตอ้งการของประชาชนและผูบ้ริหารท่ีอยากจะด าเนินการ 

๒. โรงเรียนเทศบาล ๑ ( ตน้ยาง )  มีความเส่ียงในเร่ืองครูขาดความรู้  ทกัษะการปฏิบติังาน  ในเร่ือง
การเงินและพสัดุ  เน่ืองจากยงัไม่ได้ เขา้รับการอบรม  อาคารสถานท่ียงัขาดการปรับปรุง  ขาด
สนามเด็กเล่น  และขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีตรงกบัสายงาน  เช่น  ครูภาษาจีน 

๓. โรงเรียนเทศบาล ๒ ( บา้นใหม่ )การก าหนดบุคลากรในการปฏิบติังานค าสั่งยงัไม่ชดัเจน  บาง
ค าสั่งออกมากระชั้นชิดเกินไปท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีได้ ไม่เตม็ตามศกัยภาพ    การปฏิบติัหนา้ท่ี
การท างานไม่มีการประชุมอยา่งชดัเจน ขาดการติดตามผลการ    รายงานผลการปฏิบติังาน ล่าชา้  
การปฏิบติังานดา้นการเงินเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไม่มีความช านาญดา้นการเงินและเปล่ียนหวัหนา้
และเจา้หนา้ท่ีการเงินบ่อย   และระบบสารสนเทศและก ารส่ือสารอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่
ไม่สามารถรองรับการใชง้านท่ีเป็นปัจจุบนั 

๔. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจนัจวา้  ยงัมีความเส่ียงในเร่ืองไม่มีความรู้ในภาระงานบางส่วนท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  ท าใหมี้การแกไ้ขงานและระยะเวลาการปฏิบติังานเกิดความล่าชา้  และปัญหา
โรคระบาดท่ีเกิดข้ึนตามฤดูกาล 

 
กองช่าง 

๑. งานซ่อมแซมไฟฟ้า  มีความเส่ียงในเร่ืองบุคลากรไม่มีการติดต่อประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานร่วมกนั  การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจากรับค าสั่งนอกเหนือจาก
แผนท่ีวางไว ้

๒. งานก่อสร้าง  มีความเส่ียงในเร่ืองสาธา รณสมบติัท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ไดรั้บ
การดูแลรักษา  และปริมาณงานมีมากวา่จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังาน 

๓. ดา้นการค านวณประมาณการช่าง มีความเส่ียงในเร่ืองรายละเอียดการค านวณประมาณการช่างใน
แต่ละรายการไม่ตรงกบัยอดรวม  เน่ืองจากการค านวณสูตร  excel  จากคอมพิว เตอร์ผดิพลาด  
และไม่มีการตรวจทาน 

 

/ ๔. ดา้นการจดัท าเอกสาร... 



 

 

๙๙ 

๔. ดา้นการจดัท าเอกสาร  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญเน่ืองจากลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติัไม่ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

๕. ดา้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความช านาญในการปฏิบติังาน  และวสัดุ  
อุปกรณ์ทีใชใ้นการปฏิบติังานมีไม่เพียงพอ 

 
กองการประปา 

๑. การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

๒. มีลูกหน้ีคา้ง  ท าใหเ้พิ่มปริมาณงานใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งไปเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีค่าน ้าประปาใหม้า
ช าระเงิน  และท าใหก้ารจดัเก็บรายไดใ้นแต่ละเดือนไม่ครบถว้น 

๓. ดา้นบุคลากร ต าแหน่งท่ีมีความจ าเป็นกบัภารกิจยงัไม่มีการสรรหาเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานโดยตรง  
เช่น  ผูอ้  านวยการกอง  เจา้หนา้ท่ีประปา  จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีหน่ึงคนมีการปฏิบติังานในหลาย
ลกัษณะงาน 

๔. คุณภาพน ้าประปาบางแห่งยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก  มีบุคลากรเพียง  ๑  คน  การปฏิบติังานมี
ลกัษณะเฉพาะ เจา้หนา้ท่ี ตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะดา้น  มีมาตรฐานการท างานท่ีก าหนดไวต้ามหลกั
สากลและตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  นอกจากน้ียงัตอ้งใหค้  าแนะน าเป็นท่ี ปรึกษาใหแ้ก่ทุก
หน่วยงานในสังกดั  ดงันั้นจึงตอ้งเป็นผูมี้ความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ 

๒. ผลการท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายในท าใหพ้บวา่  หน่วยรับตรวจบางหน่วยยงัเขา้ใจบทบาท  และการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในไม่ชดัเจน  และบุคลากรของหน่วยรับตรวจยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองใหม่ ๆ  ท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี   จากสาเหตุดงักล่าว  ท าใหห้น่วยรับตรวจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น  ปัจจุบนัทุกหน่วยรับตรวจขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  
จึงจดัท ารายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ้ ๖ ไม่ถูกตอ้ง 

 
 
 

/  ทั้งน้ีไดแ้นบรายงาน... 
 
 



 

 

๑๐๐ 

ทั้งน้ีไดแ้นบรายงานผลการสอบทานการประเมิ นการควบคุมภายในของผูต้รวจสอบ ภายใน   
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   และรายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของงวดก่อน   รวมทั้งสรุปผลการประเมินอ งคป์ระกอบของมาตรฐานการควบคุม ภายใน  
มาพร้อมน้ีแลว้ 

 
 
                    วา่ท่ีร้อยตรี.............................................….. 

        (  ธีรภพ    ธนะศรี  ) 
                              ต าแหน่ง  ปลดัเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
             วนัท่ี      ๒๙    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 


