
แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดบัหน่วยงานของรฐั) 
 

เรียน นายอ าเภอบ้านคา 

                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสทิธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  

  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์  เห็นว่า การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การก ากับ
ดูแลของ นายอ าเภอบ้านคา   

 
 

(ลงช่ือ) 
     (นายทองเจือ   อุดร) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร ์
           วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพ่ิมเติมในวรรคสาม ดังน้ี  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 ส านักปลัด  
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ 
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  
  1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรและเครื่องมือในการปฏิบัติงานยังคงไม่
เพียงพอในการปฏิบัติงาน และ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่
ท าไร่อ้อยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ได้ง่าย 
     ๒ งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ ไข้เลอืดออกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และ
ประชาชนยังขาดการควบคุมและป้อง กันโรคไข้เลือดออกทีถู่กต้อง 
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     3 งานการจัดท าแผนพัฒนา 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ แผนงานโครงการมีจ านวนมากจนเกินไปแต่
งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการจัดท าโครงการ 
     4 งานสารบรรณ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การลงเลขหนังสือรับ-ส่ง ค าสั่งและประกาศ บาง
เรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขจองหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้ระบช่ือเรื่องและไม่น าส าเนาคู่ฉบับให้ไว้กับ
ธุรการกลาง ท าให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรหรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น 
    5 งานการจัดท าการโอนและเปลี่ยนแปลงแกไ้ขงบประมาณ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด ประเภทไม่เพียงพอ
และโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ต้ังไว้ในข้อบัญญัติ 
    6 งานการสรรหาพนักงานจ้าง 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การร้องเรียนจากบุคคลภายนอกทั่วไปที่มีสิทธิใน
การสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 7 งานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เป็นการท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา หรือผู้รับการประเมินกับผู้ประเมิน หากแนวทางการปฏิบัติงานไม่สอดคล้อง
กันก็จะเกิดปัญหาในการยอมรับผลการประเมิน 
   8 งานนิติการ 
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการต่างๆ 
 กองคลัง 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 3  กิจกรรมที่ต้องการจัดการบรหิารความเสี่ยงหรอืก าหนด  
แผนการปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  

1. งานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไมส่ะดวกทีจ่ะ
เดินทางมาเสียภาษีจงึท าใหม้ียอดค้างช าระ ตลอดจนไมส่ามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง 
ชัดเจน 

2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ  
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ เจ้าหน้าที่ขาดการอบรม เรื่องระเบียบ กฎหมาย ที่

เป็นปจัจบุันและทันสมัย  เนื่องจากระเบียบ กฎ หมายทีอ่อกมาบังคับใช้ และเจ้าหน้าที่ไมเ่พียงพอ  จึงได้มีการ
ปรับปรงุจัดเกบ็วัสดุครุภัณฑ์และทรพัย์สินออกค าสัง่แต่งตั้งผู้รบัผิดชอบในการควบคุมตรวจ สอบทรัพย์สินอย่าง
สม่ าเสมอ   มอบหมายให้งานพสัดุตรวจสอบครุภัณฑ์เสื่อมสภาพเพื่อจ าหน่ายออกจากทะเบียน 

3. งานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  คือ  การเบิกจ่ายเงิน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่เร่งรีบในการ

เบิกจ่าย ไม่ได้ตรวจทานฎีกาก่อนการเบิกจ่าย  จึงได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย เงิน
งบประมาณและให้ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 
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 กองช่าง 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 1 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ 
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  
  1 งานการค านวณค่างานท่ีต้องปรับเพ่ิม/ลด ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ ขาดความเข้าใจด้านการค านวณค่างานที่ต้องปรับ
ราคาได้ 
 กองการศึกษาฯ  
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 3  กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนด  
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  
  1. งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร    
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่  กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ซึ่งมี ผอ.กองการ ศึกษาฯ ซึ่งเป็นข้าราชการ ปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯและดูแลงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง 
  2. งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ 
สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐานห้องน้ าห้องส้วมมีจ านวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน ที่แปรงฟัน
ส าหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอและ ไม่มีรั้วรอบขอบชิด 
  3. งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ี    
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ จ านวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่ง
ลดน้อยลง 
 กองสวัสดิการสังคม 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 2  กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนด  
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  คือ  

1. งานการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์    
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือ การแจ้งสิทธ์ิของผู้รับเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุบางราย

เสียชีวิต หรือย้ายออกนอกพื้นที่ แต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต.ทราบ ท าให้มีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธ์ิ  
ผู้สูงอายุบางรายไม่เข้าใจระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยยังชีพ   แต่ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้เปน็ปัจจุบนัทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งใน
กรณีเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือการจ่ายเงินซ้ าซ้อน  รวมทั้งการประชาสมัพันธ์สรา้งความเข้าใจเรือ่งเงินเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้มีสิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 2 งานการท าบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการหมดอาย ุ
  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ คนพิการบางรายที่ไม่ได้ด าเนินการไปต่อบัตรที่
หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปด าเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและ
คนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง 
 

 
 


