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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน  นายอ าเภอล าปลายมาศ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง   ได้ประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้ นสุด           
วันที่  30  กันยายน  2561  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  
และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง  เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561   ภายใต้การก ากับดูแลของ
อ าเภอล าปลายมาศ 

อย่างไรก็ดีมีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป  สรุปไดด้ังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

  1.1 กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  การประเมินความเสี่ยงเกิดจาการในการลงทะเบียนรับหนังสือ 
กรณีหนังสือด่วน หากธุรการกลางเป็นผู้เกษียนหนังสือแล้วไม่ถ่ายส าเนาแจ้งเจ้าของเรื่อง  จึงท าให้หนังสือไปถึง
เจ้าของเรื่องล่าช้า อาจมีผลท าให้การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการล่าช้ากว่าก าหนด   
  1.2 กิจกรรมด้านการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง   การประเมินความเสี่ยงเกิดจากต าแหน่งว่างใน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี  ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การมอบหมายงานให้บุคลากรต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติงานอาจเกิดความ
ผิดพลาดได้ง่าย เพราะผู้ที่ปฏิบัติงานแทนยังไม่มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่แทน 
  1.3 กิจกรรมการจัดท าประชาคม การเพิ่มเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  
  การประเมินความเสี่ยงเกิดจากโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
  1.4  กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การประเมินความเสี่ยงเกิด
จาก  การจัดท างบประมาณในแต่ละส่วนราชการเสนอเข้ามาล่าช้าท าให้การจัดท าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ล่าช้า
ไปด้วย 
  1.5 กิจกรรมงานการเงินและบัญชี  การประเมินความเสี่ยงเกิดจาการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินและ
เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละกองยังไม่ครบถ้วน  ถูกต้องตามประเภท ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัด 
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งานฯและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับที่2)  พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2548  
  1.6  กิจกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  การประเมิน
ความเสี่ยงเกิดจากการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่มีอยู่ยังไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน มีการเร่งการการ
เบิกจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ  
  1.7 กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษี  การประเมินความเสี่ยงเกิดจากยังไม่สามารถน าระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในระบบการใช้งาน   การจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน 
  1.8 กิจกรรมการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   การประเมินความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณ  งาน  เพราะเนื่องจากปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างต้องด าเนินการให้ทัน
ตามระยะเวลาและให้ถูกต้องตามระยะเวลาและถูกต้องตามพ.ร.บ.ฯและระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ 
  1.9 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  การประเมินความเสี่ยงเกิดจาการการรายงานของช่างผู้ควบคุม
งานล่าช้า  เนื่องจาก ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามสัญญาท าให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง 
  1.10 กิจกรรมด้านการส ารวจ  การประเมินความเสี่ยงเกิดจากการการประมาณการบางครั้ง
ยังคลาดเคลื่อน  เนื่องจากความระยะเวลาในการด าเนินการระยะสั้นท าให้ไม่มีเวลาตรวจทาน ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การส ารวจออกแบบและประมาณการราคาที่ละรายรายการโครงการท าให้งานล่าช้าและดูแลไม่ทั่วถึง  
  1.11 กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก   การประเมินความเสี่ยงเกิดจากการยังมีการระบาด
ของโรคไข้เลือดออก   โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนยังมีน้ าขัง  ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรค
ไข้เลือดออก  
  1.12 กิจกรรมการแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กวัดโคกกลาง        
การประเมินความเสี่ยงเกิดจาการจ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนน้อยลงจากปีงบประมาณที่ผ่าน
มา    มีเขตพ้ืนที่มีโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง  ต าบลโคกกลางอยู่ใกล้อ าเภอเมือง ผู้ปกครองจึงนิยม
น าบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมืองมากขึ้น  
  1.13 กิจกรรมการจัดการศึกษา  และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การประเมินความเสี่ยงเกิด
จากการการการจัดการศึกษาเด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัยยังไม่ได้มาตรฐานเต็มที่  ครูผู้ดูแลเด็กขาดประสบการณ์ใน
ด้านการจัดการดูแลเด็กประถมวัย 
    1.14 กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ   การประเมินความเสี่ยงเกิดจากการ
มีการเบิกจ่ายเงินสด เพ่ือจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ  ผู้พิการและน ามาเก็บไว้ก่อนจ่าย   1 วัน   ผู้เสียชีวิตในพ้ืนที่บางรายไม่
มาแจ้งให้ อบต. ทราบโดยทันที   ให้บุคคลมารับเงินเบี้ยยังชีพแทนโดยไม่มีการมอบอ านาจ   ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ไม่
มารบัเงินเบี้ยยังชีพตามวัน  เวลาที่ก าหนด 
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  2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
  2.1  กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติ (กรณีหนังสือด่วน) เมื่อธุรการ
กลางลงทะเบียนรับหนังสือเกษียนหนังสือแล้ว  ถ่ายส าเนาส่งให้เจ้าของเรื่องเพ่ือ เพราะจะท าให้การปฏิบัติงานตาม
หนังสือสั่งการ ปฏิบัติได้ทันที จะท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้ด้วยความรวดเร็ว ไม่เกิดความล่าช้า  
  2.2  กิจกรรมด้านการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง   ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนต าบล/
ข้าราชการอื่นทาง Internet และส่งประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  2.3  กิจกรรมการจัดท าประชาคม การเพิ่มเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือส าคัญในการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมในการ
ประชุมประชาคม ติดตามความพร้อม  การประชุมประชาคม ผ่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชนก่อนการจัด
ประชุมประชาคม 
  2.4  การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ให้มีการประชุม และประสานงานกัน
อย่างต่อเนื่อง  ให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดท างบประมาณ เพ่ือให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา                                           
วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา และระเบียบหนังสือสั่งการสมดุลและ
เพียงพอกับการใช้จ่าย ตลอดปี 
  2.5  กิจกรรมงานการเงินและบัญชี  ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง
และมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณและตรวจสอบเอกสาร
ประกอบเอกสารเบิกจ่ายให้ครบถ้วนในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
โครงการต่างๆ ศึกษาระเบียบฯ หนังสือสั่งการให้เข้าใจก่อนอนุมัติจัดท าโครงการและเบิกจ่ายเงิน 
  2.6  กิจกรรมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  . เร่งรัด  ติดตาม
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ2. จัดส่งผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงิน
เขา้ร่วมการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์และระเบียบฯที่มีการแก้ไขการเบิกจ่ายเงินฯมากยิ่งขึ้น 
  2.7  กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษ ี จัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น  ป้าย  แผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปี  ท าการออกหนังสือแจ้งและ
ทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี   ด าเนินการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 
  2.8  กิจกรรมการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  ด าเนินการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านพัสดุเพิ่ม 
  2.9 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  ติดตามประเมินผลจากรายงานในบันทึกการควบคุมงานก่อสร้าง 
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง 
  2.10  กิจกรรมด้านการส ารวจ   ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูและ  ตรวจสอบและให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง   ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานส ารวจเข้ารับการฝึกอบรม  ค านวณราคากลางถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง 
  2.11 กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก   ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ขอความร่วมมือให้
ประชาชนในการก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่อาจหลงเหลือในบ้านเรือน  อย่างต่อเนื่อง  จัดเจ้าหน้าที่พ่นหมอก
ควันและละอองฝอยให้พร้อมปฏิบัติงาน 
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  2.12  กิจกรรมการแก้ไขปัญหาจ านวนเด็กนักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กวัดโคกกลาง   
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลางควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา แนว
ทางการปฏิบัติ งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มีหลักสูตรทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน            
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรช่วยกันจัดสภาพห้องเรียน และจัดบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้สวยงาม ร่มรื่น 
และมีความปลอดภัย 
  2.13  กิจกรรมการจัดการศึกษา  และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีการจัดท าแผนการชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง  มีการจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯในทุกๆเดือน   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก 
  2.14  กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ขอความร่วมมือกับ  ส.อบต. และ
ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ตรวจสอบการรับเงินเบี้ยยังชีพ
ให้ตรงตามระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯหากไม่ถูกต้องให้ด าเนินการแก้ไขโดยด่วน               
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่มาแสดงตนในการรับเงินแต่ละเดือนให้ถูกตรงครบถ้วน 
 
  ทั้งนี้ได้แนบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)  และรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน(ปค.5) มาพร้อมแล้ว 
 
 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้รายงาน 
        (นายเจริญ  สุขวิบูลย์) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง                        
          วันที่   29   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 


