
แบบ ปค. ๑ 
หนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

(ระดบัหนวยงานของรัฐ) 
 

เรยีน  นายอําเภอละหานทราย                   

เทศบาลตําบลตาจง  อําเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย ไดประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕62  ดวยวิธีการที่เทศบาลตําบลตาจงกําหนดซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของ
รัฐ  พ.ศ.2561    โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของเทศบาลตําบลตาจง
จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ดานการ
รายงานเก่ียวกับการเงิน  และใหการเงินเชื้อถือได ทันเวลา และโปรงใส  รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ขอบังคบัท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน  

จากผลการประเมินดังกลาวเห็นวาการควบคุมภายในของ เทศบาลตําบลตาจง  เห็นวา การ
ควบคุมภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่องและเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ  การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.
2561  ภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจังหวัดบุรรีัมย 

       (ลงช่ือ) 
        (นายปราโมทย  มูระคา) 
       ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลตาจง 
       วันที่ ..........17....ธันวาคม  2562 

กรณีมีความเสี่ยงสําคัญและกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในหําหรับความเสี่ยงดังกลาวใน
ปงบประมาณถัดไป   อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม  ดังนี้ 

 อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณถัดไป  สรุป
ไดดังนี้ 

1.สํานักปลัดเทศบาล 
  ๑.๑.ฝายอํานวยการ 
   ๑.๑.๑.งานประชาสมัพนัธ 
   ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (๑) การประชาสัมพันธขาวสารของเทศบาลและขาวสารที่จาํเปนกระทําไดไมครอบคลุม
พื้นที่ เนื่องจากพื้นที่กวาง อุปกรณในการกระจายเสียงไมเพยีงพอ 
   (๒) ไมมีการประชาสัมพันธ  ขาดเจาหนาท่ีรับผิดชอบมีไมเพียงพอ  การประสานงานเพือ่
จัดทําวารสารรายไตรมาศยังขาดประสิทธิภาพ การรายงานผลการดาํเนินงานประจําปแกประชาชนจึงกระทําได
ไมครอบคลุมทุกกิจกรรม  
   (3) อุปกรณเสียงไรสายขาดผูรับผิดขอบในการตรวจสอบ บํารงุรกัษา    ทําใหสภาพไม
พรอมใชงาน  
   



๒ 
      การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

  (1 .จัดหาเครื่องมือสื่อสาร  เครื่องกระจายเสี่ยงใหครอบคลุมในทุกชุมชน 

  (๒) สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถ 

  (๓) สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารมาปฏิบัติงาน 
  ๑.๑.๒ งานวเิคราะหนโยบายและแผน 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (๑) กฎ ระเบียบ มีจํานวนมากและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ทําใหเจาหนาที่อาจปฏิบัติงาน
ไมเปนไปตามระเบียบ  
   (๒) งบประมาณจํากัด ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนมีปริมาณมาก  
   (๓) การจัดแผนพัฒนา /เทศบัญญัติงบประมาณอาจคลาดเคลื่อนเน่ืองจากประชาชนขาด
ความเขาใจในกระบวนการ ไมตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาและขาดการมีสวนรวม  ทาํให
แกไขปญหาและตอบสนองความตองการไดไมตรงตามความตองการอยางแทจริง 
   (4) การจัดสรรงบประมาณเพือ่การพัฒนาชุมชน อาจไมตรงตามความตองการของ
ประชาชนตามลําดับที่ที่จัดทําประชาคมหมูบาน  ทําใหเกิดการตอตานในบางโครงการ  
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (๑) ใหบุคลากรเขารับการอบรมใหมีความรูทันสมัยอยูเสมอและจัดใหมีตูรวบรวม
เอกสารระเบียบ ขอบังคับและคูเมือการปฏิบัติงาน 
   (๒) เจาหนาที่ตดิตามและประชาสัมพันธงานใหความรูแกประชาชนอยูเสมอ 
   (๓) จัดกระบวนการการทํางานในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อจัดลําดับความสาํคัญของ
ปญหาหรือความตองการของประชาชนและจัดสรรงบประมาณในการดําเนนิการอยางเหมาะสม ตลอดจนใหมี
การปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน และใหมีการตรวจสอบการดําเนินการตามแผน 
   (4) สงเสริมใหฝายสภาเทศบาลเขามามีบทบาทในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  และ
เทศบัญญัติมากขึ้น   ใหเปนตัวแทนของประชาชนใดอยางจริงจัง  เพ่ือลดความขัดแยง 
  1.1.3 งานรฐัพธิ ี
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (1) ขาราชการเจาหนาที่ขาดความเขาใจในการแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมในการรวมพิธี
สักการะหรือเทิดพระเกียรติ 
   (2) พนกังานเจาหนาที่ขาดจิตสํานึก   เสียสละเวลาเขารวมกิจกรรม ตองใชวิธีบังคับ   
   (3) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอน  พิธีการ  ในบางครั้งเตรียม
วัสดุอุปกรณ  สิ่งของไปรวมงานไมพรอม ผูบังคบับัญชาขาดการดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  (1) จัดใหมีโรงเก็บพัสดุและบัญชีคุมเพื่อรักษาสภาพวัสดอุปุกรณใหพรอมใชในปตอไป 
  (๒) ประชาสัมพันธใหเจาหนาที่รบัทราบเก่ียวกับระเบียบการรวมงานราชพิธีและรัฐพิธี 
  (3) สรางจิตสํานึก ความรับผดิชอบองคกร   ความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตรยิ   
  (4) ผูรบัผิดชอบงาน จะตองศึกษาระเบียบพิธีการตาง  ๆ  ใหถูกตอง เพื่อจะไดจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ หรือ  สิ่งประกอบตาง ๆ 

   



๓ 
1.1.4. งานธุรการ 
ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(๑)  งานสารบัญอิเล็กทรอนิกสดําเนินการไดยังไมสมบูรณเนื่องจากระบบสื่อสารขอมูลทาง
อินเตอรเน็ตไมมีเสถียรภาพ ใชไดบางไมไดบาง 

 (๒) การสงหนังสือราชการไปยังผูนําชุมชนหรือผูใหญบานบางครั้งไมถึงมือผูรับ  เนื่องจากไม
อยูบานจึงใหญาติรับแทน ญาติลืมนําสงผูรับ  อีกทั้งเทศบาลตําบล  ตาจงมีชุมชนจํานวนมากและบางชุมชนอยู
หางไกลใชเวลาสงนาน  

(3) มีวัสดุ  เอกสารที่เก็บอยูเปนจํานวนมาก  ซึ่งบางรายการมีการจัดเก็บเปนเวลานานไมมี
การทําลายทําใหพื้นที่จัดเก็บไมเพียงพอ 
 การปรับปรงุการควบคุมภายใน 

(๑) จัดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดูแล ระบบอินเตอรเนต็และประสานเหตุขัดของกับผูใหบริการ 
(๒) จัดใหมีกลองรบัหนังสือไว ณ ที่ทําการผูใหญบาน/ผูนาํชมุชน และสมาชิกสภาเทศบาล 

  (3) แตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดาํเนินการทําลายเอกสารตามระเบียนงานสารบรรณ 

   ๑.๒.ฝายปกครอง 
   ๑.๒.๑.งานนติิการ  คือ   
  ความเสี่ยงท่ีมีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (1) กฎหมายมีจํานวนมาก และเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ การปฏิบัติงานดานนิติการอาจไม
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   (2) การดาํเนินการเก่ียวกับการดแูล  รักษา คุมครองที่ดินสาธารณประโยชนกระทาํได
ยาก ยังมีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน ผูบริหารไมกําหนดมาตรการในการจัดการอยางจริงจังและตอเนื่อง
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (1) ใหบุคลากรผูไดรับมอบหมายหนาท่ีเขารับการอบรมอยูเสมอ 
   (2) จัดเจาหนาที่ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนประจํา 
  ๑.๒.๒. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ความเสี่ยงท่ีมีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (๑) การติดตอประสานงานยังลาชา  เนื่องจากบุคลากรยังขาดทกัษะในการใชเครื่องมือ
และเครื่องมือสื่อสารไมเพียงพอ 
   (2) การเกิดสาธารณภัยบางครั้งเปนเหตุฉุกเฉินไมมีการเตือนและไมอาจคาดการณไดทํา
ใหการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทําไดไมทันการณ  
   (3) เจาหนาท่ี และวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีไม
เพียงพอหรืออยูในสภาพไมพรอมใชงาน  เนื่องจากเทศบาลตําบลตาจงมีพื้นที่รับผิดชอบกวางมาก 
   (4) การรักษาความสงบภายในกระทําไดยาก เนื่องจากมีปญหาเยาวชนดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล กอการทะเลาะวิวาทยในท่ีสาธารณะ เชน เมื่อมีงานบุญประเพณีตาง ๆ   
   (5) ปญหายาเสพติดในเยาวชนและผูใชแรงงาน ในบางครั้งมีการกออาชญากรรม      
ลักขโมย  ทํารายรางกาย  
 
 



๔ 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  (๑) จัดเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่เฝาระวังตลอด  ๒๔  ชั่วโมง และมีการตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติหนาท่ีอยางจริงจัง 

(๒) จัดหาวัสดุ อุปกรณใหเพียงพอและตรวจสอบความพรอมตอการใชงานอยูเสมอ 

(๓) ใหเจาหนาที่ไดรับการอบรมและฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยูเสมอ 

(4) สรางเครอืขายระดับชุมชน  / อปท.ใกลเคียง ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) ประสานขอความรวมมือ/ ชวยเหลือจากหนวยงานอ่ืน เชน อปท./ จนท.ตาํรวจ ฯ 

  ๑.๓.ฝายพฒันาชุมชน 
   ๑.๓.๑.งานพัฒนาชมุชน 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
     (๑) เจาหนาที่ในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
     (๒) งบประมาณในการดาํเนินการจํากัด 
     (๓) ประชาชนในพื้นที่สวนใหญไมมีการรวมกลุมในการประกอบอาชีพทําใหตนทุนใน
การผลิตสูงและไมมอีํานาจในการตอรอง 
     (๔) ประชาชนขาดความรูในการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคา 
และใชเทคโนโลยีในการผลิตไมเหมาะสม 
     (๕) ปญหายาเสพติดในเยาวชนและประชาชนผูใชแรงงาน 
     (๖) ปญหาการออกนอกระบบการศึกษาภาคบังคบัเด็กและเยาวชนไมใสใจการศึกษาอยาง
จรงิจัง  มีบุตรกอนวัยอันควร 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  (1) จัดดําดับความสําคัญและเรงดวนของปญหาเพื่อเปนแนวทางจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการอยางเพียงพอ  
  (2) ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืนเพื่อบูรนาการในการแกไขปญหารวมกัน 
  (3) จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกประชาชนในการประกอบอาชีพ  การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
  (4) สงเสรมิการรวมกลุมอาชพีของประชาชน 
   ๑.๓.๒.งานสงเสริมอาชพีและการเกษตร 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (1) ทรัพยากรธรรมชาติในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมไมครอบคลุมพื้นที่และไมเพียงพอตอ
ความตองการ 
   (2) ประชาชนขาดความรูในการพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคา 
   (3) ประชาชนขาดการรวมกลุมอาชีพ ไมเขาใจหลักสหกรณ ทําใหเสียโอกาสในการไดรับการ
สนับสนุน 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  (1) สงเจาหนาที่เขาอบรมหรือศึกษาเพิ่มเตมิ 
  (2) จัดดําดับความสําคัญและเรงดวนของปญหาเพื่อเปนแนวทางจัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการอยางเพียงพอ  
    (3) ประสานงานกับหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืนเพื่อบูรนาการในการแกไขปญหารวมกัน 
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(4) จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรูแกประชาชนในการประกอบอาชีพ  การปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  
(5) สงเสริมการรวมกลุมอาชีพของประชาชน 

  ๑.๔. ฝายสังคมสงเคราะห 
   1.4.1   งานสังคมสงเคราะห 
   ความเสี่ยงท่ีมีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (๑) การเบิกเงินเพื่อจายเบี้ยยังทุกประเภท ทุกเดือน  การนับเงินเพื่อแยกตามชวงอายุ
ผูสูงอายุ  อาจมีความผิดพลาดเนื่องจากจํานวนเงนิมาก เจาหนาที่มีนอย 
   (๒)  การนาํจายเงินใหกับผูสูงอายุในหมูบาน กระจายกันจายทั้ง  ๒๒  หมูบาน ในเวลา
เดียวกัน ทําใหยานพาหนะไมเพียงพอ  ขาดเจาหนาที่คุมกันเงินในการเดินทางไปจาย  มีความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย เนื่องจากจํานวนเงนิมาก 
   (๓) การจายเงนิเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ และผูปวยเอดส ในบางครั้งผูมีสิทธิ์รับเงิน
ดังกลาวไมสามารถมารับดวยตนเองไดฝากใหผูอ่ืนมารับแทน ทําใหในบางครั้งเกิดปญหาการเขาใจผิดระหวาง
ผูรับแทนกับผูมีสิทธิ์รับเงิน 
 การปรับปรงุการควบคุมภายใน 
  (๑) สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและขอความรวมมือจาก
บุคลากรจากสวนราชการอื่นในเทศบาลตําบลตาจง 

(๒) จัดเจาหนาท่ีออกจายเบ้ียยังชีพตามชุมชนเปนชุด หลายคนเพื่อรวมกันรบัผิดชอบ และ
เปนการคุมกันเงนิไปในคราวเดียวกัน 
 (๓) ขอความรวมมือใหเจาหนาผูรับผิดชอบใชรถยนตสวนตวัไปจายเบ้ียยังชี 
 ๒.กองชาง 
  ๒.๑.ฝายการโยธา 
   ๒.๑.๑.งานสาธารณูปโภค     
  ความเสี่ยงท่ีมีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) เจาหนาที่ที่มีความรูความสามารถไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
    (๒) ระบบสาธารณูปโภคยังไมครอบคลุมพื้นที่ ตามความตองการของประชาชน
เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่กวาง  งบประมาณมีจํากัด 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

      (๑) สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงานและใหบุคลากรผูไดรบั
มอบหมายหนาที่เขารับการอบรมอยูเสมอ  
       (๒) ขอรับการสนับสนุนองคความรู บุคลากรและงบประมาณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   ๒.๑.๒.งานกาํจดัขยะและบาํบดัน้ําเสยี 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) ไมมีสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย 
    (๒) ขาดบุคลากรที่มีทักษะ ความเช่ียวชาญในการกําจัดขยะมูลฝอย 
    (3) ยังไมมีแผนงานในการบาํบัดน้ําเสียในพื้นที ่
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      (๑)  วิเคราะหความจําเปนในการจัดการขยะแบบองครวมเพื่อพิจารณาจัดหาสถานที่
รวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอยอยางเหมาะสม 
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       (๒)  สรรหาบุคลากร ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการกําจัดขยะมลูฝอย 
 ๒.๒.ฝายแบบแผนและกอสราง 
   ๒.๒.๑.งานสถาปตยกรรม 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) เจาหนาที่ท่ีมีความรูความสามารถไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
    (๒) อุปกรณในการดําเนินงานไมเพียงพอโดยเฉพาะโปแกรมเขียนแบบทางคอมพิวเตอร 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
         (๑) สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน 

         (๒) ใหบุคลากรผูไดรับมอบหมายหนาที่เขารับการอบรมอยูเสมอ  
         (๓) จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรในการเขียนแบบใหเพียงพอ 

   ๒.๒.๒.งานผงัเมือง 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) เจาหนาที่ท่ีมีความรูความสามารถไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน  
    (๒) การควบคุมการกอสรางอาคาร  บานเรือน  การถมที่  ยังไมเปนระเบียบ เหมาะสม  
    (๓) การปลูกสรางอาคารของประชาชนเปนลักษณะตางคนตางทําเนื่องจากเทศบาลยัง
ไมประกาศกําหนดการขุดดินและถมดินตาม พรบ.ขุดดินและถมดิน  เมื่อเกิดฝนตกทําใหเกิดนําทวมขังในชุมชน  
และถนนกลายเปนทางระบายน้ํา 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
         (๑) สรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถมาปฏิบัติงานและใหบุคลากรผูไดรับ
มอบหมายหนาที่เขารับการอบรมอยูเสมอ  
   (๒) ประชาสัมพันธใหความรูประชาชนเกี่ยวกับผังเมือง และ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
    ๒.๒.๓. งานวิศวกรรมโยธา 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) ปริมาณงานมาก เจาหนาที่มีไมเพียงพอ 
    (๒) กฎระเบียบ ขอบังคับ การกําหนดราคากลาง ดานงานวิศวกรรมมีจํานวนมากและมี
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   (๑) สรรหาบุคลากรมาที่มีความรูความสามารถมาปฏิบัติงานหรือจางผูออกแบบ 
   (๒) ใหบุคลากรผูไดรับมอบหมายหนาท่ีเขารับการอบรมอยูเสมอ 

 ๓.กองการศกึษา 
  3.1 งานธุรการ 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(1) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานธุรการไดรับการแตงตั้งการปฏิบัติงานดานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง
ในวงเงินไมเกิน  500,000  บาท  ซึ่งอาจทําใหการปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาด
เนื่องจากขาดความชาํนาญในการปฏิบัติงาน 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(๑)  จัดโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจนและแตงตั้งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
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(๒) สงเจาหนาที่เขารับการอบรม พัฒนาทักษะ     และเพิ่มพูนความรูเก่ียวกับ  งาน

พัสดุ พระราชบัญญัติวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๓.๑.งานการศกึษาปฐมวยั 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) ออกคําสั่งแตงตั้งพนักงานครเูทศบาล  รักษาราชการแทน  หัวหนาศนูยพัฒนาเดก็
เล็ก ใหปฏิบัติหนาที่ หัวหนาสถานศึกษา   หัวหนาหนวยงานคลัง  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  เจาหนาที่การเงนิ
พนักงานครูเทศบาล ตองปฏิบัติหนาที่ ดังกลาว ในคราวเดยีวกัน ไมมีการตรวจสอบกอนการเบิกจาย จึงทําให
เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน  
     (2) กฎหมาย ระเบียบขอบังคับมีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  (๑) จัดโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนและแตงต้ังเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
    (๒) สงพนักงานครูเทศบาลเขารับการอบรมเพื่อใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ 

(๓) สรรหาบุคลากรที่มาปฏิบัติหนาที่ใหตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
      (๔) ผูอํานวยการกองการศึกษาติดตามการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและใกลชิด 

๔.กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 
  ๔.๑.ฝายบรหิารงานสาธารณสุข 
   ๔.๑.๑.งานสขุาภบิาลและอนามยัสิง่แวดลอม 
  ความเสี่ยงทีม่ีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) ผูประกอบกิจการรายใหมยังขาดความรู ในเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และยังปฏิบัติไม
ถูกสุขลักษณะ 
    (๒) ขาดการประชาสัมพันธที่ตอเนื่อง 
    (๓) งานจัดเก็บคาธรรมเนียมยังเก็บไดไมตรงตามเปาหมาย 
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

๑. จัดอบรมผูประกอบกิจการรายใหม พรอมทั้งขึ้นทะเบียนผูประกอบกิจการใหเปน
ปจจุบันตรวจสอบได  

๒. บริการจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆนอกสถานที่ 
๓. จัดทําข้ันตอนการชําระคาธรรมเนียมและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

   ๔.๑.๒.งานรักษาความสะอาด  
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) ไมมีแหลงกําจัดขยะเปนของเทศบาลเอง 
    (๒) คาใชจายในการจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น 
    (๓) การจัดเก็บคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะไมตรงตาม เปาหมาย   
    (๔) มีความเสี่ยงทุจริตการเก็บเงนิคาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะเนื่องจากไมใช
เจาหนาที่จัดเก็บโดยตรง    
  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(๑).รณรงคการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะตามหลัก ๓R 
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(2).สนับสนุนการดําเนินโครงการคัดแยกขยะใหครบทุกหมูบานและสงเสริมให

ประชาชนในพื้นที่เขารวมดําเนินโครงการ จังหวัดสะอาด 
(๓)จัดทําทะเบียนคุมพรอมทั้งติดตามตรวจสอบการเก็บเงินคาธรรมเนียมการจัดเก็บ

ขยะใหตรงตามจํานวนผูมีถังขยะ 
๔.จัดหา/แตงตั้งผูเก็บเงินคาธรรมเนียมการจัดเก็บขยะใหชัดเจน 

    ๕.กองคลงั 
  ๕.๑.ฝายบริหารงานคลงั 
   ๕.๑.๑.งานการเงนิและบญัช ี
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรงุการควบคุมภายใน 
  (๑) ระเบียบเก่ียวกับการเงินและบัญชีมีจํานวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ทําให
ตองติดตามใหทันการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ  ซึ่งในบางกรณีอาจทําใหการปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดได 

(2) บุคลากรขาดความชํานาญในการทํางานระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร 
(3) เนื่องจากภารกิจของเทศบาลมีจํานวนมาก  การตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณ     

ตาง  ๆ   อาจเกิดความผิดพลาดได   
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(๑) มีโครงสรางการบริหารงาน และมีคาํสั่งมอบหมายหนาที่ที่ชัดเจน 
(๒) จัดใหพนักงานเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มความรูอยางสมํ่าเสมอ  
(3) ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจํา    
๕.๑.๒.งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน 

  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีการแกไขเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ทําใหเจาหนาท่ี

ผูปฏิบตัิงานอาจปฏิบัติงานไมเปนไปตามกฎระเบียบ หนังสือสั่งการ 

    (๒) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานไมเพียงพอทําใหงานลาชา 

     (๓) การจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว ทําใหตองมีการปรับปรุงแผน 

    (4) พัสดุ  อุปกรณของเทศบาลตําบลตาจงมีจํานวนมากและมีการยืม/เบิกใชกันเปน
ประจําอาจเสี่ยงตอการสูญหาย 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(๑) มีโครงสรางการบริหารงาน และมีคําสั่งมอบหมายหนาท่ีที่ชัดเจน 

(๒) จัดใหพนักงานเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มความรู อยางสม่ําเสมอ  

(๓) จัดทําแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเขามาเพิ่มใหเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดอยางรวดเรว็ 

(๔) ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจํา 

   ๕.๒.ฝายพฒันารายได  
   ๕.๒.๑. งานพฒันารายได 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) เจาหนาที่ขาดความชาํนาญและมีไมเพียงพอ 
    (๒) พื้นท่ีในเขตเทศบาลสวนบางสวนไมมีเอกสารสิทธิ์ เกิดปญหาในการจัดเก็บภาษี 
    (๓) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยูขาดความรูเก่ียวกับระเบียบ  ขอกฎหมายในการจัดเก็บรายได 
 



๙ 
การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(๑) มีโครงสรางการบริหารงาน และมีคําสั่งมอบหมายหนาท่ีที่ชัดเจน 

(๒) จัดใหพนักงานเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มความรู อยางสม่ําเสมอ  

(๓) จัดทําแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเขามาเพิ่มใหเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดอยางรวดเรว็ 

(๔) ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจํา 

   ๕.๒.๒.งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัยสนิ 
  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    (๑) ไมมีบุคลากรที่จะปฏิบัติหนาที่โดยตรง 
    (๒.) พื้นที่สวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ์ เกิดปญหาในการจัดเก็บภาษีและการจัดทําแผนที่ภาษี 

การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(๑) มีโครงสรางการบริหารงาน และมีคําสั่งมอบหมายหนาท่ีที่ชัดเจน 

(๒) จัดใหพนักงานเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มความรู อยางสม่ําเสมอ  

(๓) จัดทําแผนเพื่อสรรหาบุคลากรเขามาเพิ่มใหเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดอยางรวดเรว็ 

(๔) ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานเปนประจํา 

 
  


