แบบ ปอ. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เทศบาลตาบลจันจว้า ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่ เทศบาลตาบลจันจว้า . กาหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างควา มมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การดาเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือ
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินและการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลตาบลจันจว้า สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก
อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสาคัญ ดังนี้
สานักปลัดเทศบาล
๑. งานธุรการ มีความเสี่ยงในเรื่องการรับ- ส่ง หนังสือ เจ้าของเรื่องไม่นาหนังสือมาลงทะเบียนตาม
ระเบียบงานสารบรรณ หนังสือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งมาถึงล่าช้าทาให้การรายงาน
เรื่องสาคัญต่างๆ เกิดการล่าช้าตามไปด้วย หนังสือหรือเอกสารสูญหายระหว่างการนาเสนอ
และการจัดทาทะเบียนรับ- ส่ง หนังสือยัง ใช้ระบบมือ ทาให้การค้นหาข้อมูลหรือลงทะเบียนรับ
ล่าช้า และใช้เวลานานในการสืบค้น
๒. ด้านกิจการสภา ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านกิจการสภาทาให้การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
เรียบร้อยเท่าที่ควร การส่งเรื่องเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาในแต่ละครั้ง แต่ละส่วนงานมีการส่ง
เอกสารล่าช้า เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสารบ่อย ทาให้การส่งเอกสารให้กับสภาก่อนการประชุมมี
ความล่าช้า
๓. การพัฒนาบุคลากรยังขาดความต่อเนื่อง บุคลากรไม่นาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน และยังขาด
ความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรมและค้นคว้าด้วยตนเอง

/ ๔. ระบบสารสนเทศของงานบุคลากร …

-๒๔. ระบบสารสนเทศของงานบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการ
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง และยังไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านการบันทึกข้อมูล จึงทาให้การบันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศของหน่วยงานยังไม่เป็นปัจจุบัน และในบางครั้งระบบอินเต อร์เน็ตมีปัญหาไม่
สามารถเข้าระบบได้
๕. งานนิติการในด้านการให้บริการรับแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในบางเรื่องเกิน อานาจ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และไม่สามารถแจ้งผลการแก้ไขปัญหาให้กับ ผู้แจ้ง
ภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ เนื่องจากไม่มีชื่อ-ทีอ่ ยู่ ของผู้แจ้ง
๖. การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ประชาชนไม่ค่อยเข้าร่วมประชาคม เนื่องจากประชาชนไม่เห็น
ความสาคัญของการประชาคม
๗. ด้านงบประมาณ การบริหารและควบคุมงบประมาณยังไม่สามารถบริหารจัดการได้ตามกาหนด
ระยะเวลา ไม่ส ามารถควบคุม งบประมาณให้เพียงพอในแต่ละประเภทตามที่ ตั้งไว้ เกิดการโอน
แก้ไข เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงบ่อยครั้ง ไม่ดาเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ทาให้การใช้จ่ายเงินล่าช้า
ปัญหาด้านรายจ่ายประจาเพิ่มขึ้นแต่รายรับยังเท่าเดิม
๘. งานทะเบียนราษฎร มีความเสี่ยงในเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า ผู้รับบริการบางรายยั งไม่
มีความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมาย จึงไม่พอใจในการให้บริการ และข้อจากัดของพื้นที่ภายใน
อาคารสานักทะเบียนยังมีความคับแคบ จึงไม่สามารถจัดสถานที่ให้เป็นระบบได้อย่างเต็มที่
๙. งานทะเบียนพาณิชย์ยังมีความเสี่ยงในเรื่องระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้า
๑๐. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมี ความเสี่ยงในเรื่องกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ไม่เปิด ช่องให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการเองได้ เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอกับงานบริการ และพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขต
เสี่ยงต่อการเกิดภัย
๑๑. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ยังขาดการจัดระบบบูรณาการสารส นเทศระดับองค์กร
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนาเข้าข้อมูลสารสนเทศบนระบบ
อินเตอร์เน็ต ระบบเสียงตามสายของเทศบาลขาดเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และขาด
การกากับติดตามผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์
๑๒. งานพัฒนาชุมชน มีค วามเสี่ยงในเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ จะต้อง ถือเงินสดจานวนมากจาก
ธนาคารเพื่อนาไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เจ้าหน้าที่ยังขาดความปลอดภัย
/ ๑๓. งานสวัสดิการ...

-๓๑๓. งานสวัสดิการและสังคม มีความเสี่ยงในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้ นฐานของแต่ละ
หมู่บ้านไม่ค่อยกรอกตามความเป็นจริง กลุ่มอาชีพบางกลุ่มก็ทาบ้างหยุดบ้างไม่มีความเข้มแข็งทา
ให้ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีกลุ่มอาชีพอยู่จานวนเท่าไหร่ และเจ้าหน้าที่มีเพียงคนเดียวทาให้ดูแลได้ไม่
ทั่วถึง
๑๔. งานส่งเสริมการเกษตร ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอ บโดยตรง พื้นที่รับผิดชอบกว้างขวางมาก และ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอาชีพทานา และปลูกสวนยาง ทาให้การให้ความรู้แก่ประชาชนไม่
ทั่วถึง
และยังไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการดูแลต้นไม้ การทา
การเกษตรอย่างถูกวิธี กิจกรรมการลดปัญหาการส่ง เสริมการเกษตรบางอย่างอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ บางอย่างต้องทาแผนปรับปรุงต่อไป
คลัง
๑. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ต้องมีการปรับแผนหรือจัดทาแผนเพิ่มเติมระหว่างปี
ทาให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่ทันตามความต้องการ
๒. การวางฎี กาของแต่ละหน่วยงาน ส่งมาแต่ เอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่
สมบูรณ์
๓. ด้านการบันทึกบัญชี ระบบอินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้าและขัดข้องอยู่บ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ
๔. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ต้องมีการปรับแผนหรือจัดทา แผนเพิ่มเติม
ระหว่างปี ทาให้การจัดหาพัสดุล่าช้าไม่ทันตามความต้องการใช้
๕. การจัดซื้อพัสดุบางรายการระบุประเภทไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภท
และมีการเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่ากาหนด
๖. การบันทึกข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มี อยู่จริงกับครุภัณฑ์ตาม
ทะเบียน และรายละเอียดครุภัณฑ์ยังมีบางรายการที่ไม่ถูกต้องตรงกัน
๗. ด้านหลักประกันสัญญา การรายงานผลการตรวจสอบความชารุดบกพร่องล่าช้า การแก้ไข
ซ่อมแซมความชารุดบกพร่องล่าช้า เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารสัญญา และใบตรวจรับไม่
ครบถ้วนทุกโครงการ
/ ๘. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง...

-๔๘. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล
ลงในระบบ
๙. ด้านการจัดเก็บรายได้ ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการรับเงิน เจ้าหน้าที่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ระ เบียบและข้อบังคับที่กาหนดไว้ และไม่มีการ
กาหนดหลักเกณฑ์การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑๐. ประชาชนผู้ชาระภาษีบางรายยังไม่เข้าใจถึงการชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ และไม่
ทราบกาหนดเวลาในการชาระภาษี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑. ปัญหาภาวะโลกร้อนเนื่องจาก เกษตรกรยั งมีการเผาฟางข้าวและเศษวัชพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว เกิด
ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าของประเทศเพื่อนบ้าน และปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ยังมีอยู่ ไม่
ลดลง
๒. การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก เนื่องจากจาก
ค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
กองการศึกษา
๑. งานด้านการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ มีความเสี่ยงในเรื่องการเบิกจ่ายเงินในการจัด
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ จึ งทาให้ ไม่ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนและผู้บริหารที่อยากจะดาเนินการ
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลจันจว้า มีความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรไม่มีความรู้ในภาระงานอื่นที่
ได้รับมอบหมายทาให้เกิดความล่าช้าของงาน และบุคลากรในการดูแลเด็กมีไม่เพียงพอ
๓. โรงเรียนเทศบาล ๑ ( ต้นยาง ) มีความเสี่ยงในเรื่องครูขาดความรู้ ทักษะกา รปฏิบัติงาน ในเรื่อง
การเงินและพัสดุ เนื่องจากยังไม่ได้เข้ารับการอบรม อาคารสถานที่ยังขาดการปรับปรุง ขาด
สนามเด็กเล่น และขาดบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงกับสายงาน เช่น ครูภาษาจีน
๔. โรงเรียนเทศบาล ๒ ( บ้านใหม่ ) มีความเสี่ยงในด้านบุคลากรที่ทาหน้าที่ด้านการเงิ น และพัสดุ
ขาดความชานาญในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และไม่มีการกระจายงาน ขาดบุคลากรทาง
การศึกษา เช่น ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ เป็นต้น และอาคารสถานที่มีไม่เพียงพอ
/ กองช่าง...

-๕กองช่าง
๑. งานซ่อมแซมไฟฟ้า
มีความเสี่ยงในเรื่อง งบประมาณที่มีอยู่อย่าง จากัด ทาให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
๒. งานก่อสร้าง มีความเสี่ยงในเรื่อง ผู้รับจ้างเข้าทางานก่อนมีหนังสือเข้าดาเนินการ ปริมาณงานที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีมากกว่าจานวนบุคลากร ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ตรงกับประมาณราคาและแบบแปลน
ตามที่เทศบาลกาหนด
๓. ด้านการจัดทาเอกสาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนื่องจากลักษณะงานที่
ปฏิบัติไม่ตรงกับตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๔. ด้านการซ่อมแซมบารุงรักษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความชานาญในการปฏิบัติงาน และวัสดุ
อุปกรณ์ทีใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
กองการประปา
๑. การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
๒. มีลูกหนี้ค้าง ทาให้เพิ่มปริมาณงานให้เจ้าหน้าที่ต้องไปเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ค่าน้าประปาให้มา
ชาระเงิน และทาให้การจัดเก็บรายได้ในแต่ละเดือนไม่ครบถ้วน
๓. ด้านบุคลากร ตาแหน่งที่มีความ จาเป็นกับภารกิจยังไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง
เช่น ผู้อานวยการกอง เจ้าหน้าที่ประปา จึงทาให้เจ้าหน้าที่หนึ่งคนมีการปฏิบัติงานในหลาย
ลักษณะงาน
๔. คุณภาพน้าประปาบางแห่งยังไม่ดีเท่าที่ควร

หน่วยตรวจสอบภายใน
๑. หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก
มีบุคลากรเพียง ๑ คน การปฏิบัติงานมี
ลักษณะเฉพาะ เจ้าหน้าที่ ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน มีมาตรฐานการทางานที่กาหนดไว้ตามหลัก
สากลและตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด นอกจากนี้ยังต้องให้คาแนะนาเป็นที่ปรึกษาให้แก่ทุก
หน่วยงานในสังกัด ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
/ ๒. ผลการทาหน้าที่...

-๖๒. ผลการทาหน้าที่ตรวจสอบภายในทาให้พบว่า บุคลากรของหน่วยรับตรวจยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ จากสาเหตุดังกล่าว ทาให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น บุคลากรที่ทาหน้าที่ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาใ นสังกัด
เทศบาลตาบลจันจว้า ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการ
ปฏิบัติงาน จึงทาให้การปฏิบัติงานยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร
ซึ่งเทศบาลตาบลจันจว้า จะ ดาเนินการปรับปรุงกา รควบคุมโดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีต่อไป

( นายบรรจง ยางยืน )
นายกเทศมนตรีตาบลจันจว้า
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