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หนังสือรับรองการประเมนผลการควบคุมภายใน 

เทศบาลต าบลวังชัย 
เรียน นายอ าเภอน้ าพอง 
 

  เทศบาลต าบลวังชัย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจ 
ของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการ 
รายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
 

  จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลต าบลวังชัย เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ 
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
 

  ทั้งนี้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปโดยไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่ได้มีการก าหนดไว้ในแผน
อัตราก าลัง และไม่มีการแต่งตั้งให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้ 
  1.ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   1.1 งานแผนและงบประมาณ  เรื่องการลงข้อมูลในระบบ eplan  ซึ่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เริ่มปฏิบัติงานใหม่ในเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการในระบบ 
   1.2 งานบริหารบุคคล  เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย  นักทรัพยากรบุคคลใหม่ 
   1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องให้ความช่วยเหลือ 
ด้านสาธารณภัย เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ปฏิบัติในการขับรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ล้างตลาด กู้ชีพฯ  ส่งผลให้ 
การปฏิบัติงานในเรื่องการช่วยเหลือสาธารณภัย บุคลากรไม่ครบถ้วน เมื่อเกิดเหตุพร้อมกัน 

1.4 งานควบคุมอาคาร  การก่อสร้างอาคารก่อนยื่นขอใบอนุญาต   
1.5 งานพัฒนารายได้ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างมีลูกหนี้ค้างในระบบบัญชี แต่ไม่สามารถ 

ติดต่อได้ เนื่องจากท่ีอยู่ไม่ถูกต้อง และหนังสือถูกส่งกลับเทศบาล 
1.6 งานการเงินและบัญชี   การจัดท าเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน และมี 

ฎีกาเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่เอกสารไม่ได้รับการตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อน 
   1.7 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน การ
ควบคุมวัสดุมีการบันทึกรับ – จ่าย และมีพัสดุบางอย่างช ารุด เสื่อมสภาพไม่สามรถใช้งานได้ และไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
ราชการ และควรมีการก าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ให้เหมาะสม 
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   1.8 งานสาธารณสุข การจัดการขยะมูลฝอย  การบริหารจัดการขยะยังไม่เป็นระบบ เนื่องจาก
พ้ืนที่ด าเนินการไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบโดยตรง ส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปได้ไม่เต็มที่  และเกิดปัญหาเรื้อรัง
ในด้านสิ่งแวดล้อมต่อ พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง 
   1.9 การด าเนินงานของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก ยังมีจ านวนไม่ได้มาตรฐาน 
เมื่อเทียบกับจ านวนเด็ก  ประกอบกับยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และ การจัดการศึกษา
ปฐมวัย ที่ช านาญต่อการปฏิบัติ 
   1.10 งานกีฬาและนันทนาการ  ขาดบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ และเครื่องออกก าลัง
กายช ารุดไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   1.11 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุโดยตรง 
  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   2.1 งานแผนและงบประมาณ  แจ้งกองต่าง ๆ ให้ลงข้อมูลในระบบการประเมินผลโครงการ 
(eplan)  หากไม่มีการลงข้อมูลระบบจะประมวลผลเป็นการด าเนินการไม่ส าเร็จ หรือยังไม่มีการด าเนินการ ซึ่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ จะเป็นผู้รู้ถึงการด าเนินงานในแต่ละโครงการที่ตนรับผิดชอบ  พร้อมทั้งแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการเพ่ือให้ก าชับผู้ปฏิบัติอีกทางหนึ่ง 
   2.2 งานบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคลต้องลงข้อมูลในระบบสารสนเทศงานบุคคลให้
ถูกต้องครบถ้วน  เพ่ือประโยชน์ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากรในสังกัดท้ังหมด   และ บุคลากรทุกคนต้อง
แจ้งนักทรัพยากรบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับตนเอง 
   2.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อผู้ปฏิบัติมีหน้าที่หลายด้าน ดังนั้นควรที่จะก าชับ 
เรื่องการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และมีบทลงโทษส าหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง  พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้
และเข้ารับการอบรมในเรื่องของระบบสารสนเทศด้วย 
   2.4 งานควบคุมอาคาร  โดยการประชาสัมพันธ์แจกเอกสาร แจ้งประชาสัมพันธ์ในการประชุม
ประจ าเดือนของชุมชน  และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบออกตรวจสอบการก่อสร้างและรายงานผลการปฏิบัติในทุก เดือน ๆ 
ละ 2 ครั้ง 
   2.5 งานพัฒนารายได้ ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ สปอร์ต ประชาสัมพันธ์ 
การช าระภาษีประจ าปี เป็ฯต้น และมีการสืบค้นข้อมูลที่อยู่ของผู้ช าระภาษีจากส านักงานทะเบียนราษฎร์ 
   2.6 งานการเงินและบัญชี  ควรให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อม 
รับรองความถูกต้องก่อนวางฎีกาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานตามขั้นตอน 

2.7 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  ควรแจ้งให้ทุกส านัก/กอง จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการการใช้งานมากที่สุดและแจ้งให้ด าเนินการจัดท าทะเบียนการรับ – จ่าย ให้ถูกต้อง
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดรวมถึงให้มีการก าหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ที่เหมาะสม 
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   2.8 งานสาธารณสุข  ควรเร่งด าเนินการจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการขยะมูลฝอย  
จัดท าแผนแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง  บูรณาการด้านงบประมาณ เครื่องมือ เครื่องจักรกับ 
อปท.ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งประสานงานกับ อบต.หนองกุงเพ่ือการใช้พื้นที่บ่อขยะได้อย่างเต็มที่ 
   2.9 การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ควรจะติดตามเรื่องการขออัตราก าลังต าแหน่ง 
ครูผู้ดูและเด็ก จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจ้างบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้เพียงพอตาม
สัดส่วนที่มาตรฐานก าหนด  พร้อมทั้งส่งเข้ารับการอบรมเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.10 งานกีฬาและนันทนาการ ควรมีเจ้าหน้าที่สันทนาการ   พร้อมทั้งให้มีการส ารวจอุปกรณ์
กีฬา เครื่องออกก าลังกาย ให้มีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   2.11 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุ และ เจ้าหน้าที่การเงินและ 
บัญชี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
         (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 

นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
      ธันวาคม  2564 
 


