
แบบ  ปอ. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/นายอ าเภอโนนสุวรรณ/ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ เดือนกันยายน   
พ.ศ. ๒๕๕8 ด้วยวิธีการที่  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  
การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงาน  และ     
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของ     
ฝ่ายบริหาร 

  จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  ๓๐   เดือนกันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕8  เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามที่กล่าวในวรรคแรกอนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อน           
ที่มีนัยส าคัญดังนี้  
  ผลการประเมิน  พบว่า  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
  มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  ๗ งาน  ได้แก่  งานธุรการ  
งานการเจ้าหน้าที่  งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน      
นิติการ  งานประชาสัมพันธ์  พบความเสี่ยง ดังนี้ 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานธุรการ  
 - กิจกรรมการงานธุรการ  ที่ต้องบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอยู่  1  
กิจกรรม คือ  
 ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานสาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ยังขาดทักษะ การจัดระเบียบความคิด  
 - ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ  เจ้าหน้าทีค่วรศึกษาระเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ. 
2526   แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ. 2548 อยู่เป็นประจ า  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การเขียนหนังสือ
ราชการอย่างทั่วถึง 
 - กิจกรรมการเขียนรายงานการประชุม  ที่ต้องบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายในอยู่  1  กิจกรรม คือ 
 1. เจ้าหน้าที่จดรายงานการประชุมผิดพลาด  การจัดเตรียมเอกสารของเจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วนและ
จัดเรียงเอกสารผิดพลาด    สาเหตุ   เกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบ 
 - ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  ผู้บังคับบัญชา  ได้ตักเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
ละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนน าส่งหน่วยงานภายนอกทุกครั้ง 
 - กิจกรรมการลงทะเบียนหนังสือรับจากหน่วยงานภายนอก  ที่ต้องบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายในอยู่  2  กิจกรรม คือ 
 1. ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกแนบรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วน 
 2. ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกไม่ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง และวัน เดือน ปี ที่ส่งหนังสือ 
   สาเหตุ  เกิดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกแนบรายละเอียดไม่ครบถ้วน และไม่ลง
วัน เดือน ปี หนังสือส่งให้ครบถ้วน 
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 - ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  ประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
แนบรายละเอียดลงเลขหนังสือส่ง  และ วัน เดือน  ปี ให้ครบถ้วนตามระเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 - กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล  ที่ต้องบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในอยู่  
1  กิจกรรม คือ  
  1. การบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์  สาเหตุ เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และ      
ขาดประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และระบบอินเตอร์เน็ตล่าช้า 
 - ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  ผู้บังคับบัญชารับทราบและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ของอุปกณ์ส านักงานในเบื้องต้น พร้อมทั้งก ากับดูแล ก าชับให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ   
 พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่   
 1. ขาดบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เนื่องจากโอน(ย้าย) กลับภูมิล าเนา และบุคลากรด ารง
ต าแหน่งสายงานบริหารของ อปท. ซึ่งมีการโอน(ย้าย)ไปด ารงต าแหน่งที่ อปท.อ่ืน  และไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งสาย
ผู้บริหารโอน(ย้าย)มาด ารงต าแหน่งใน อปท. ในต าแหน่งที่ส าคัญและมีความจ าเป็นที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะด้าน   
 2. การตั้งงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรมีจ ากัดและไม่เพียงพอ 
  สาเหตุ  1. นโยบายและวิธีการบริหารด้านบุคลากร 
   2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส่วนกลาง(รัฐบาล) 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ  
  1. รับโอน(ย้าย)สายงานผู้ปฏิบัติและ สอบคัดเลือกต าแหน่งสายงานบริหารว่างใน อปท. 
  2. จัดตั้งงบประมาณการพัฒนาบุคลากรไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1. ปัญหาด้านบุคลากร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีน้อย ไม่เพียงพอส่งผลต่อการ 
ปฏิบัติงาน  สาเหตุ  
  1. จ านวนบุคลากรในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและยังไม่มี
ความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงาน เช่น รถกู้ชีพ(EMS) และต้องมีบุคลากรอย่างน้อย  3 คน ซึ่งต้องมีความรู้ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และตามมาตรฐานรถดับเพลิง ต้องมีบุคลากรอย่างน้อย  6  คน จึงจะออกปฏิบัติงานได้ ซึ่ง
ต้องอยู่ประจ าตลอด  24  ชั่วโมง 
  2. การจัดเวรยามดูแลอาคารส านักงาน เจ้าหน้าที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่  โดยไม่อยู่เวรยามตาม
ค าสั่งทีไ่ด้มอบหมาย ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้ตรวจเวรยามควรก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายโดย
เคร่งครัด 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ  
  1. ผู้บังคับบัญชารับทราบปัญหาและแก้ไขเบื้องต้น 
  2. เพิ่มบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 2. กิจกรรมการขาดวัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปัญหาด้านวัสดุครุภัณฑ์ด้านความ
ปลอดภัย  สาเหตุ วัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกันฯ มีไม่ครบถ้วน อาทิเช่น อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล คือ หัว
ดับเพลิงชนิดโฟมส าหรับใช้ดับไฟที่เกิดจากสารเคมีและน้ ามัน ชุดช่วยหายใจส่วนบุคคล(SCBA) 
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 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ วัสดุอุปกรณ์ในงานป้องกันฯ มีไม่ครบถ้วน อาทิเช่น 
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล คือ หัวดับเพลิงชนิดโฟมส าหรับใช้ดับไฟที่เกิดจากสารเคมีและน้ ามัน ชุดช่วย
หายใจส่วนบุคคล(SCBA) 
 3.กิจกรรมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปัญหาอาคารส าหรับการปฏิบัติงานด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และโรงจอดรถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์และรถกู้ชีพ  สาเหตุ ยังไม่มีอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  และโรงจอดรถยนต์บรรทุกน้ าและรถกู้ชีพ 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ เทศบาลต าบลโกรกแก้ว ยังไม่มีอาคารงานป้องกันฯ
และโรงจอดรถ ซึ่งปัจจุบันใช้โรงจอดรถของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาจากการแต่งตั้งโดยวิธีสอบคัดเลือกการย้ายสายงานต่างระดับ  สาเหตุ เจ้าหน้าที ่
ขาดประสบการณ์  ขาดทักษะในการด าเนินงาน ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ถ่องแท้ และยังไม่ทราบขั้นตอน
ของการท างาน 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล เอาใจใส่ให้ค าแนะน าใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานนิติการ  
 1.บุคลากร เจ้าหน้าที่ในเทศบาล ขาดความรู้ และความเข้าใจ เรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบและได้รับมอบหมายที่ท าให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดความ
ผิดพลาดอาจเป็นต้นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหายจากการกระท าดังกล่าว  สาเหตุ เนื่องจากมีกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติค่อนข้างมาก ทั้งในส่วนหน้าที่ปกติและภารกิจถ่ายโอน จึงเป็นการยากที่จะ
น ามาใช้หรือบังคับได้ทุกฉบับอย่างถูกต้องและบุคลากร  เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบขาดความใส่ใจ ในการที่จะศึกษา กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ที่ตนเองได้รับมอบหมาย 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ บุคลากร เจ้าหน้าที่ในเทศบาล ศึกษา กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ การปฏิบัติตามหนังสือสั่งการในเรื่องที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบและได้รับมอบหมายที่ท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่เกิดความผิดพลาด 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ 
 1.บุคลากรบรรจุและแต่งตั้งเข้ามาใหม่   จึงขาดความรู้และความช านาญการในการปฏิบัติงาน 
 2. ขาดคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจ าและการให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ประชาชน 
 สาเหตุ  1. เนื่องจากบุคลากรบรรจุแต่งตั้งเข้ามาใหม่จึงท าให้ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
  2. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และต้องเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ ผู้บังคับบัญชา  ก ากับดูแล เอาใจใส่ให้ค าแนะน าใน
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ส านักงานในเบื้องต้น 
  ผลการประเมิน  พบว่า  กองคลัง  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
  มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  5 งาน  ได้แก่   งานธุรการ  
งานผลประโยชน์  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน    
พบความเสี่ยง ดังนี้ 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานผลประโยชน์  
 1. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  เก็บภาษีได้ไม่ทั่วถึง 
 2. ประชาชน หลีกเลี่ยงการช าระภาษี 
 สาเหตุ   1. เจ้าหน้าที่ไม่ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบให้ทั่วถึง 
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  2. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการช าระภาษี 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี  
ได้รับการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ช าระภาษี มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้ทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน 
 2. พื้นที่จัดเก็บภาษีทับซ้อน 
  สาเหตุ ขาดงบประมาณในการจัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษี 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ  
  1. มีการตรวจสอบข้อมูลทุกเดือนจากที่ดิน เช่น ข้อมูลของที่ดิน  โรงเรือน  ป้าย   
  2. ออกส ารวจภาคสนามเป็นประจ าทุกระยะ 
  3. มีการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีอย่างต่อเนื่อง 
  4. ตั้งงบประมาณในการจัดท าแผนที่ภาษี 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
 1. การบันทึกบัญชีผิดพลาด  ไม่ครบถ้วนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
 2. เจ้าหน้าที่ละเลย ไม่จัดท าบัญชีและรายงานตามระบบที่ก าหนดในระเบียบกรมการปกครองว่า ด้วยการ
บันทึกบัญชีฯ พ.ศ. 2543 และไม่เป็นปัจจุบันดังนี้  บันทึกใบผ่านมาตรฐานทั่วไป 
 3. การลงระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์(E-Laas) ไม่เป็นปัจจุบัน 
  สาเหตุ  1. เจ้าหน้าที่ลงบัญชีและบันทึกบัญชีเป็นคนเดียวกัน 
   2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ 
   3. ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า 
   4. ขาดหัวหน้ากองคลังที่คอยก าชับควบคุมตรวจสอบ ความถูกต้องของงบประมาณและ
การเบิกจ่าย 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ  
  1. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมวิธีการจัดท าบัญชีและได้ประสานงานกับอปท. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานและสามารถปิดบัญชีได้ถูกต้องและเรียบร้อย 
  2. เทศบาลติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง 
   พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้างที่แนบมาพร้อมกับการยื่นซองเสนอ
ราคา 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ตรวจสอบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างที่ออกให้จากธนาคาร 
 3. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนฯ 
 สาเหตุ เกิดจากความเร่งรีบ เร่งด่วน 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ  
 1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรมีความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้าง 
และผู้บังคับบัญชาควรชี้แนะ สอบถามให้ละเอียดก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 
 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างที่ออกให้จากธนาคารให้ละเอียดทุกครั้ง 
 3. การจัดซื้อจัดจ้างควรเป็นไปตามแผนฯ 
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   ผลการประเมิน  พบว่า  กองช่าง  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
  มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  5 งาน  ได้แก่   งานธุรการ  
งานวิศวกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ    
พบความเสี่ยง ดังนี้ 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานธุรการ 

1. บุคลาการขาดประสบการณ์  ในการปฏิบัติงานเนื่องจากบรรจุใหม่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการยังขาดทักษะ 
และประสบการณ์ในการจัดเก็บเอกสารท าให้ยากต่อการค้นหา 
  -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  พบความเสี่ยง ในกิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
 1. กิจกรรมงานซ่อมแซมถนนล่าช้าและไม่ทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ถนนส่วนใหญ่เป็นถนน
ลูกรัง เขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลมีขนาดกว้าง 
 2. กิจกรรมซ่อมแซมประปาล่าช้า เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ  ขาดเครื่องมือที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานและไม่มียานพาหนะในการขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมประปา  
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ ควรมีการจัดล าดับความเสียหายและความจ าเป็นในการ
ซ่อมแซมตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด   
  พบความเสี่ยง ในกิจกรรมงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
 1.บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ท าให้การบริหารล่าช้าและไม่ทั่วถึง 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือจัดให้มีการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้ตามความ
เหมาะสม 
   ผลการประเมิน  พบว่า  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
  มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  3 งาน  ได้แก่   งานธุรการ  
งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม    
พบความเสี่ยง ดังนี้ 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมด้านการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(ขาดหัวหน้ากองฯ)  สาเหตุ ยังไม่มีบุคลากรที่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขฯ และยังไม่มี
การรับโอน(ย้าย) หรือสอบคัดเลือกต าแหน่งหัวหน้ากองฯ 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  
 1.แต่งตั้งบคุลากรที่เหมาะสมท าหน้าที่รักษาราชการแทน ซึ่งได้แต่งตั้งปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้า 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 2.สอบคัดเลือกหรือรับโอน(ย้าย)หัวหน้ากองฯโดยมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล 
ด าเนินการ 
  พบความเสี่ยง ในกิจกรรมงานธุรการ 
 1.กิจกรรมการเขียน-รับ-ส่งและจัดเก็บหนังสือราชการ  เกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน - รับ – ส่งและจัดเก็บหนังสืออย่างเป็นระบบ สาเหตุ 
เจ้าหน้าที่ธุรการบรรจุใหม่ ยังขาดความรู้ด้านธุรการ 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม และ
ควรศึกษาระเบียบงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526 แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นประจ า 
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  พบความเสี่ยง ในกิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 1. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ผู้เสพยาเสพติด เข้ารับการเข้าค่ายไม่ครบตามจ านวน  
และผู้เข้าอบรมไม่สามารถอยู่อบรมจนครบหลักสูตร 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ ประสานงานกับผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน 25 ตา
สับปะรด ในหมู่บ้านที่มีผู้เสพให้ช่วยติดตามดูพฤติกรรม 
 2. กิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออก  
  2.1 เนื่องจากพ้ืนที่ของอ าเภอโนนสุวรรณ ปี 2556 ได้เกิดโรคไข้เลือดออกระบาดจ านวนมาก 
  2.2 กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
   -ขาดการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลโนนสุวรรณ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโคกรัก รับแจ้งรายชื่อผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  
  1. ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติฯตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
  2. รับแจ้ง Case ผู้ป่วยโรคตดิต่อ(ไข้เลือดออก)จากโรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
 3. กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมก าเนิด 
  1. ประชาชนเลี้ยงสุนัข – แมว ในแต่ละหลังคาเรือนจ านวนมากเกินไป 
  2. พบสุนัขและแมว จ านวนมากไม่มีเจ้าของ ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแล 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
  1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความส าคัญและอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า  โดยให้
ความรู้ก่อนฉีดวัคซีน  และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ให้ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้ามากยิ่งขึ้น 
  พบความเสี่ยง ในกิจกรรมงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 1. ขาดบุคลากร ด้านงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สาเหตุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จ านวนน้อย  ไม่ตรง
กับกรอบอัตราก าลัง  ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบถึงความส าคัญของงานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม  ขาดวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือในงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
 1.กิจกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว  ประจ าปี (2555 – 2556)ได้วางกรอบ
นักบริหารงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2556  แต่ยังมีอัตราว่างอยู่ แต่ทั้งนี้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อถือว่า
ควบคุมเพียงพอ เนื่องจากมีค าสั่งเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ที่ 55/2556 เรื่อง ปรับปรุงการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ลงวันที่  1  กุมภาพันธ์   2556 
   ผลการประเมิน  พบว่า  กองการศึกษา  เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
  มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  3 งาน  ได้แก่   งานธุรการ  
งานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารการศึกษา    
พบความเสี่ยง ดังนี้ 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานธุรการ 
 1.กิจกรรมการเขียนหนังสือราชการ เจ้าหน้าทีข่าดทักษะ การจัดระเบียบความคิด และการใช้ภาษา สาเหตุ 
เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรศึกษาระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นประจ าและ
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง  สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เพ่ิงบรรจุใหม่  
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
 1. เจ้าหน้าทีศ่ึกษาระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นประจ า และถูกต้อง 
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 2. ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 3. ผู้บังคับบัญชาได้ตรวจสอบก่อนเสนอตามล าดับชั้นขึ้นไปท าให้งานได้มีการตรวจสอบก่อนเสนอตามสาย
งานชั้นบังคับบัญชาต่อไป 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานบริหารงานทั่วไป 
 1. กิจกรรมงานการเจ้าหน้าที่   
 -ขาดบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว ท าให้การก ากับดูแล การสื่อสาร การ
ติดต่อประสานงานล่าช้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  
 -การเลื่อนข้ันของพนักงานครูเทศบาล เกิดความผิดพลาด สืบเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ยังศึกษาระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ ยังไม่ละเอียด รอบคอบ 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
 1. มีการแต่งตั้งรักษาราชการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโกรกแก้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 2. ได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดของการเลื่อนขั้นพนักงานครูเทศบาล เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบฯหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
 -กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ 
 1. บุคลากร เจ้าหน้าที่  ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 
 2. การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขาดความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล ว่าต้องท าอย่างไรบ้าง ท า
ให้มีข้อผิดพลาดในเรื่องการประเมินเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ครู 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
 1. ผู้บังคับบัญชาได้ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการปฏิบัติงาน 
 2. ได้ส่งบุคลากรเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 3. บุคลากรได้ศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี ส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ครู และได้แก้ไขข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้วให้เป็นปัจจุบัน 
 -กิจกรรมงานโรงเรียน การตั้งงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 
 1. การตรวจสอบโครงการ  พบว่า ยังมีความเสี่ยงในด้านการเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ซึ่งจะต้อง
ท าเสนอโครงการเพ่ือน าเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบฯว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของอปท. ในแบบโครงการ 
มีหลักการ และเหตุผล กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  และนายกเทศมนตรีได้ลงนามอนุมัติ นั้น พบว่า  ยังมีข้อผิดพลาด 
บกพร่อง ในด้านการสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์  ตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ที่สื่อสารไม่
ชัดเจน ส่วนราชการ องค์กรประชาชน  องค์กรการกุศล  องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย ไม่เข้าใจว่าต้องท าอย่างไร 
 2. กรณีเขียนโครงการขอรับการอุดหนุน พบว่า มีข้อผิดพลาด ในการเขียนรายละเอียดโครงการและอาจยัง
ไม่รู้ในเรื่องหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน เช่น ส่วนราชการ นอกจากวัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องสอดคล้องกันแล้ว ต้องมีเงินสมทบตามหลักเกณฑ์ฯด้วย 
 
 



-8- 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
 1.การตรวจสอบโครงการ มีการแก้ไขข้อผิดพลาดเพ่ือให้ถูกหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงิน
อุดหนุนแล้ว และได้มีการแนะน าชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินอุดหนุนแล้ว 
 2. การเขียนโครงการของส่วนราชการ ที่ขอรับการสนับสนุนได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดเพ่ือให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว  
 -กิจกรรมงานสันทนาการ 
 1. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรประชาชน  
องค์กรการกุศล  และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย  พบว่า ยังคลุมเครือในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย ในการเบิกจ่าย
ที่เก่ียวข้อง เช่น การเบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ของส่วนราชการ องค์กรต่างๆ  ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ซึ่งในหลักเกณฑ์ฯ เมื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนแจ้งขอรับเงินอุดหนุนที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ โดยให้
จ่ายจากเงินสะสม หรือเงินกู้  ในขณะที่ต้นปีงบประมาณ ส่วนราชการจัดท าโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนเพราะจะ
ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนด  จึงมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ตั้งไว้หมวดเงินอุดหนุน ในขณะที่เงินรายได้ยังไม่เข้ามาจะท าอย่างไร 
 2. กิจกรรมการรายงานเงินอุดหนุนของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน องค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย พบว่า การรายงานยังไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ก าหนดภายใน 30 วัน  
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
 1. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ องค์กรต่างๆได้พิจารณาเบิกจ่ายเพ่ือถูกห้วงเวลาในการจัดท า
โครงการ สืบเนื่อง หน่วยงานที่ตรวจสอบเคยซักถามที่แล้วมาว่า ท าไม เบิกจ่ายหมวดเงินอุดหนุนหลังจากที่เขา
ด าเนินการแล้ว  ซึ่งผิดวัตถุประสงค์การขอรับการสนับสนุนและเทศบัญญัติฯได้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เจ้าของ
โครงการได้ท าโครงการมาขอรับการสนับสนุนเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย การตั้งสมทบ ถูก
ตามหลักเกณฑ์ฯที่ก าหนด  และในขณะเดียวกันกองการศึกษาได้ออกหนังสือเพ่ือแจ้งให้มารับเงินอุดหนุนพร้อมทั้ง
ชี้แจงการรายงานติดตามผลการด าเนินงาน ตามหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว 
   ผลการประเมิน  พบว่า  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต าบลโกรกแก้ว  
  มีภารกิจตามค าสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  3 งาน  ได้แก่   งานธุรการ  
งานสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน    
พบความเสี่ยง ดังนี้ 
  พบความเสี่ยง  ในกิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์ 

1. กิจกรรมงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง  เจ้าหน้าที่ท่ีด าเนินการสอบประวัติ 
และการกรอกแบบขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯยังไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
 1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ  การสอบประวัติให้มีการกรอกแบบขอรับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือเสนอให้ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือในอันดับแรกก่อนเข้าใจมาด าเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระเบียบ 
 2. กิจกรรมโครงการสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เจ้าหน้าที่ยังขาดการติดตามและ
ประเมินผลหลังจากให้การสนับสนุนไปยังกลุ่มอาชีพแล้ว 
 -ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ 
 1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลทุกครั้งหลังจากให้การสนับสนุน
กับกลุ่มอาชีพแล้ว  พร้อมทั้งให้มีการสรุปผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชา ทุกครั้ง 
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  จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลโกรกแก้ว ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2556 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก  

      ลายมือชื่อ............................................... 
          ( นายไสว   สระปัญญา ) 
      ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลโกรกแก้ว 
                วันที่  30   เดือนกันยายน  พ.ศ.   2556 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
   
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
         

 
 
 


