
 ๑๐๑ 

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน 
โดย 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
(  ตามระเบียบ ฯ ข้อ  ๖   ) 

แบบที ่ ๒  กรณพีบข้อบกพร่องหรือข้อสังเกตทีม่นัียส าคญั 
 
เรียน   ปลดัเทศบาล / นายกเทศมนตรีต าบลจนัจวา้ 
  
  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ  เทศบาลต าบลจันจว้า   ส าหรับ
งวดตั้งแต่วนัท่ี  ๑  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๗    ถึงวนัท่ี    ๓๐  เดือนกนัยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๘    ตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน   ซ่ึงก าหนดอยูใ่นเอกสารค าแนะน า   :  
การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.  ๒๕๔๔  ข้อ ๖    การสอบทานไดป้ฏิบติัอยา่งระมดัระวงัรอบคอบและเหมาะสม  ผลการ
สอบทานไม่พบวา่  เทศบาลต าบลจันจว้า   ไม่ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควยคุมภายใน ฯ 
ดงักล่าว     และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ .ศ. 
๒๕๔๔   อยา่งไรก็ตามมีขอ้สังเกต    ท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี:- 
  
ส านักปลดัเทศบาล 

๑. การพฒันาบุคลากรยงัขาดความต่อเน่ือง  บุคลากรไม่น าความรู้มาใชใ้นการปฏิบติังาน  และยงัขาดความ
สนใจในการเขา้รับการฝึกอบรม 

๒. ระบบสารสนเทศของงานบุคลากร  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการบนัทึก
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง  และยงัไม่ไดรั้บการฝึกอบรมดา้นการบนัทึกขอ้มูล  จึงท าใหก้ารบนัทึกขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานยงัไม่เป็นปัจจุบนั   

๓. งานนิติการในดา้นการใหบ้ริการรับแก้ ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน  ร้องทุกข ์ ในบางเร่ืองเกินความสามารถ
ของเจา้หนา้ท่ีในการแกไ้ขปัญหา  และไม่สามารถแจง้ผลการแกไ้ขปัญหาใหก้บัผูแ้จง้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดได ้ เน่ืองจากไม่มีช่ือ-ท่ีอยู ่ ของผูแ้จง้ 

๔. การจดัท าแผนพฒันาสามปี  ประชาชนไม่ค่อยเขา้ร่วมประชาคม  เน่ืองจากประชาชนไม่เห็นความส าคญั
ของการประชาคม 

/  ๕. ดา้นงบประมาณ... 

แบบ ปส. 



 ๑๐๒ 

๕. ดา้นงบประมาณ  การบริหารและควบคุมงบประมาณยงัไม่สามารถบริหารจดัการไดต้ามก าหนด
ระยะเวลา    ไม่สามารถควบคุมการใชง้บประมาณใหเ้พียงพอตามท่ีไดต้ั้งไว ้ ไม่ด าเนินการตามแผนการ
ท างาน  แผนการใชจ่้ายเงิน   ท าใหก้ารเบิกจ่ายงบประมาณล่าชา้ไม่เป็นไปตามแผน  การวเิคราะห์ความ
คุม้ค่าและจดัล าดบัความส าคญัของงาน / โครงการท่ีขอไวไ้ม่ชดัเจนเหมาะสม  และปัญหาดา้นรายจ่าย
ประจ าท่ีเพิ่มข้ึน  แต่รายรับจากรัฐบาลจดัสรรให ้ ยงัเท่าเดิม 

๖. งานทะเบียนพาณิชยย์งัมีความเส่ียงในเร่ืองระบบส่ือสารอินเตอร์เน็ตมีความล่าชา้ 

๗. งานทะเบียนราษฎร  มีความเส่ียงในเร่ืองระบบอินเตอร์เน็ตมีความล่าชา้  ผูรั้บบริการบางรายยงัไม่มี
ความเขา้ใจในระเบียบ ขอ้กฎหมาย จึงไม่พอใจในการใหบ้ริการ  และขอ้จ ากดัของพื้นท่ีภายในอาคาร
ส านกัทะเบียนยงัมีความคบัแคบ  จึงไม่สามารถจดัสถานท่ีใหเ้ป็นระบบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

๘. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ยงัมีความเส่ียงในเร่ืองกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ ไม่เปิดช่องให้
เจา้หนา้ท่ีด าเนินการเองได ้  เจา้หนา้ท่ีมีไม่เพียงพอกบังานบริการ  และพื้นท่ีปฏิบติังานอยูใ่นเขตเส่ียงต่อ
การเกิดภยั 

๙. งานธุรการ มีความเส่ียงในเร่ืองการรับ-ส่ง หนงัสือ  เจา้ของเร่ืองไม่น าหนงัสือมาลงทะเบียนตามระเบียบ
งานสารบรรณ  ท าใหก้ารรายงานเร่ืองส าคญัต่างๆ  เกิดการล่าชา้ตามไปดว้ย  หนงัสือหรือเอกสารสูญ
หายระหวา่งการน าเสนอ    และการจดัท าทะเบียนรับ- ส่ง หนงัสือยงัใชร้ะบบมือ  ท าใหก้ารคน้หาขอ้มูล
หรือลงทะเบียนรับล่าชา้  และใชเ้วลานานในการสืบคน้ 

๑๐. ดา้นกิจการสภา  ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นกิจการสภาท าใหก้ารปฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง เรียบร้อย
เท่าท่ีควร  การส่งเร่ืองเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในแต่ละคร้ัง  แต่ละส่วนงานมีการส่งเอกสารล่าชา้  
เน่ืองจากมีการแกไ้ขเอกสารบ่อย   

๑๑. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร  ยงัขาดการจดัระบบบูรณาการสารสนเทศระดบัองคก์ร  เจา้หนา้ท่ี
ผูดู้แลระบบขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการน าเขา้ขอ้มูลสารสนเทศบนระบบอินเตอร์เน็ต  ระบบ
เสียงตามสายของเทศบาลขาดเจา้หนา้ท่ีผูด้  าเนินการประชาสัมพนัธ์  และขาดกา รก ากบัติดตามผลการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและประชาสัมพนัธ์ 

๑๒. งานพฒันาชุมชน  มีความเส่ียงในเร่ืองการจ่ายเบ้ียยงัชีพ  จะตอ้งถือเงินสดจ านวนมากจากธนาคารเพื่อ
น าไปจ่ายใหก้บัผูสู้งอาย ุ คนพิการและผูป่้วยเอดส์  เจา้หนา้ท่ียงัขาดความปลอดภยั   
 

/ ๑๓. งานสวสัดิการ... 



 ๑๐๓ 

๑๓.  งานสวัสดิการและสังคม  มีความเส่ียงในเร่ืองการจดัเก็บขอ้มูลความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของแต่ละ
หมู่บา้นไม่ค่อยกรอกตามความเป็นจริง   กลุ่มอาชีพบางกลุ่มก็ท าบา้งหยดุบา้งไม่มีความเขม้แขง็ท าใหไ้ม่
สามารถสรุปไดว้า่มีกลุ่มอาชีพอยูจ่  านวนเท่าไหร่  และเจา้หนา้ท่ีมีเพียงคนเดียวท าใหดู้แลไดไ้ม่ทัว่ถึง 

๑๔. งานส่งเสริมการเกษตร  ยงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบโดยตรง  พื้นท่ีรับผดิชอบกวา้งขวางมาก  และ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีอาชีพท านา  และปลูกสวนยาง   ท าใหก้ารใหค้วามรู้แก่ประชาชนไม่ทัว่ถึง   
และยงัไม่มีการจดัอบรมใหค้วามรู้กบัประชาชนเก่ียวกบัเร่ืองการดูแลตน้ไม ้ การท าการเกษตรอยา่งถูกวธีิ  
กิจกรรมการลดปัญหาการส่งเสริมการเกษตรบางอยา่งอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ  บางอยา่งตอ้งท าแผน
ปรับปรุงต่อไป 

 
กองคลงั 

๑. การวางฎีกาของแต่ละหน่วยงานล่าชา้  ไม่เป็นไปตามก าหนด  เอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกตอ้งและ
ครบถว้น  ลงลายมือช่ือไม่ครบถว้น  และการส่งใชเ้งินยมืยงัไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 

๒. การก าหนดราคากลาง /คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑไ์ม่สมบูรณ์ถูกตอ้ง  ขาดการประสานงานระหวา่ง
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการก าหนดความตอ้งการพสัดุ  และหน่วยงานเจา้ของงบประมาณไม่มีการ
วางแผนในการจดัหาพสัดุ / ครุภณัฑ ์/ การจดัท าโครงการ  หรือไม่ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 

๓. การจดัเก็บรายได ้ ประชาชนผูเ้สียภาษีบางรายยงัไม่เขา้ใจการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และไม่
ทราบก าหนดเวลาในการเสียภาษี  สถานท่ีจดัเก็บเอกสารไม่เพียงพออาจเกิดความเสียหายจากภยัพิบติัได ้

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 

 
 

/ กองสาธารณะสุข... 
 
 

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


 ๑๐๔ 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

๑. ปัญหาภาวะโลกร้อนเน่ืองจาก  เกษตร กรยงัมีการเผาฟางขา้วและเศษวชัพืชหลงัฤดูเก็บเก่ียว  เกิดปัญหา
หมอกควนัจากไฟป่าของประเทศเพื่อนบา้น  และปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ียงัมีอยู ่ ไม่ลดลง 

๒. การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  จากการส ารวจแหล่งเพาะพนัธ์ุลูกน ้ายงุลาย ทุก  ๗  วนัพบวา่
ค่าร้อยละของบา้นท่ีพบลูกน ้ายงุลายบางหมู่บา้นมีค่าเกิน ๑๐    ค่าร้อยละของภาชนะในวดัและโรงเรียน
ท่ีพบลูกน ้ายงุลายบางแห่งมีค่ามากกวา่ ๐  และพบประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลป่วยดว้ยโรคไขเ้ลือดออก  
จ านวน   ๑๗  ราย 

๓. ดา้นการบ ารุงรักษาพสัดุมีความเส่ียงต่อการช ารุดเสียหายไดง่้าย  เน่ืองจากไม่มีการจั ดท าแผนบ ารุงรักษา
พสัดุ 

 
กองการศึกษา 

๑. งานดา้นการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  มีความเส่ียงในเร่ืองการเบิกจ่ายเงินในการจดักิจกรรม
และโครงการต่างๆ ซ่ึงตอ้งถือปฏิบติัตามระเบียบ  หนงัสือสั่งการ จึงท าใหไ้ม่ตรงตามความตอ้งการของ
ประชาชนและผูบ้ริหารท่ีอยากจะด าเนินการ 

๒. โรงเรียนเทศบาล ๑ ( ตน้ยาง )  มีความเส่ียงในเร่ืองครูขาดความรู้  ทกัษะการปฏิบติังาน  ในเร่ืองการเงิน
และพสัดุ  เน่ืองจากยงัไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม  อาคารสถานท่ียงัขาดการปรับปรุง  ขาดสนามเด็กเล่น  
และขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีตรงกบัสายงาน  เช่น  ครูภาษาจีน 

๓. โรงเรียนเท ศบาล ๒ ( บา้นใหม่ )การก าหนดบุคลากรในการปฏิบติังานค าสั่งยงัไม่ชดัเจน  บางค าสั่ง
ออกมากระชั้นชิดเกินไปท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้ม่เตม็ตามศกัยภาพ    การปฏิบติัหนา้ท่ีการท างานไม่
มีการประชุมอยา่งชดัเจน ขาดการติดตามผลการ    รายงานผลการปฏิบติังาน ล่าชา้  การปฏิบติังานดา้น
การเงินเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบไม่มีความช านาญดา้นการเงินและเปล่ียนหวัหนา้และเจา้หนา้ท่ีการเงิน
บ่อย  และระบบสารสนเทศและการส่ือสารอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูไ่ม่สามารถรองรับการใชง้าน
ท่ีเป็นปัจจุบนั 

๔. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจนัจวา้  ยงัมีความเส่ียงในเร่ืองไม่มีความรู้ในภาระงานบางส่วนท่ีไดรั้บ
มอบหมาย  ท าใหมี้การแกไ้ขงานและระยะเวลาการปฏิบติังานเกิดความล่าชา้  และปัญหาโรคระบาดท่ี
เกิดข้ึนตามฤดูกาล 

 

/ กองช่าง... 



 ๑๐๕ 

กองช่าง 

๑. งานซ่อมแซมไฟฟ้า  มีความเส่ียงในเร่ืองบุคลากรไม่มีการติดต่อประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานร่วมกนั  การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไวเ้น่ืองจากรับค าสั่งนอกเหนือจากแผนท่ี
วางไว ้

๒. งานก่อสร้าง  มีความเส่ียงในเร่ืองสาธารณสมบติัท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนไม่ไดรั้บการ
ดูแลรักษา  และปริมาณงานมีมากวา่จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังาน 

๓. ดา้นการค านวณประมาณการช่าง มีความเส่ียงในเร่ืองรายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละ
รายการไม่ตรงกบัยอดรวม  เน่ืองจากการค านวณสูตร  excel  จากคอมพิวเตอร์ผดิพลาด  และไม่มีการ
ตรวจทาน 

๔. ดา้นการจดัท าเอกสาร  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญเน่ืองจากลกัษณะงาน ท่ีปฏิบติัไม่
ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

๕. ดา้นการซ่อมแซมบ ารุงรักษา  เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่มีความช านาญในการปฏิบติังาน  และวสัดุ  
อุปกรณ์ทีใชใ้นการปฏิบติังานมีไม่เพียงพอ 

 
กองการประปา 

๑. การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

๒. มีลูกหน้ีคา้ง  ท าใหเ้พิ่มปริมาณงานใหเ้จา้หนา้ท่ีตอ้งไปเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีค่าน ้าประปาใหม้าช าระ
เงิน  และท าใหก้ารจดัเก็บรายไดใ้นแต่ละเดือนไม่ครบถว้น 

๓. ดา้นบุคลากร ต าแหน่งท่ีมีความจ าเป็นกบัภารกิจยงัไม่มีการสรรหาเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานโดยตรง  เช่น  
ผูอ้  านวยการกอง  เจา้หนา้ท่ีประปา  จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ีหน่ึงคนมีการปฏิบติังานในหลายลกัษณะงาน 

๔. คุณภาพน ้าประปาบางแห่งยงัไม่ดีเท่าท่ีควร 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

๑. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก  มีบุคลากรเพียง  ๑  คน  การปฏิบติังานมีลกัษณะเฉพาะ 
เจา้หนา้ท่ี ตอ้งใชค้วามรู้เฉ พาะดา้น  มีมาตรฐานการท างานท่ีก าหนดไวต้ามหลกัสากลและตามท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด  นอกจากน้ียงัตอ้งใหค้  าแนะน าเป็นท่ีปรึกษาใหแ้ก่ทุกหน่วยงานในสังกดั  ดงันั้น
จึงตอ้งเป็นผูมี้ความรู้  ทกัษะ  และประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบ 

/ ๒. ผลการท าหนา้ท่ี... 



 ๑๐๖ 

๒. ผลการท าหนา้ท่ีตรวจสอบภาย ในท าใหพ้บวา่  หน่วยรับตรวจบางหน่วยยงัเขา้ใจบทบาท  และการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในไม่ชดัเจน  และบุคลากรของหน่วยรับตรวจยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองใหม่ ๆ  ท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี   จากสาเหตุดงักล่าว  ท าใหห้น่วยรับตรวจปฏิบติัหนา้ท่ี
ไม่ถูกตอ้ง เช่น  ปัจจุบนัทุกหน่วยรับตรวจขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมภายใน  จึงจดัท ารายงาน
การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ขอ้ ๖ ไม่ถูกตอ้ง 

          
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                    

                          ( นางสาวฐิติมา  ยาสมุทร ) 
                                    ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน ๕ 

                                  วนัท่ี     ๒๙   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 


