
           แบบ ปค.1 

หนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
 

เรยีน นายอ าเภอภักดชีมุพล 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2563  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองเห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของนายอ าเภอ
ภักดีชุมพล 
 

  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
1. ความเสีย่งที่มอียู่ทีต่้องก าหนดปรบัปรุงการควบคมุภายใน 

ส านักปลดั   จ านวน 5 กิจกรรม คือ 

 1. กจิกรรมดา้นงานกฎหมาย  ความเสีย่งทีย่ังมีอยูค่ือ 

    1) ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยตรง ท าให้การตรวจสอบเอกสารและการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและเรื่องต่างๆ เกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 
 2. กจิกรรมดา้นงานบรหิารงานบุคคล  ความเสี่ยงที่ยงัมีอยูค่ือ 

     1) การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
    2) การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างยังไม่เหมาะสมและขาดความต่อเนื่อง 
    3) ขาดกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
    4) มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ภายในบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

 3. กจิกรรมดา้นการจดัท าประชาคม  ความเสีย่งทีย่งัมอียู่คอื 

     1) ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด 

 4. กจิกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ความเสีย่งทีย่งัมีอยูค่ือ 

     1) มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 

   2) ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ 

 5. กจิกรรมดา้นงานส่งเสรมิการเกษตร  ความเสีย่งทีย่ังมีอยู่คอื 

     1) ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร 

    2) ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 
 

กองคลงั    จ านวน  3  กจิกรรม  คอื 

 1. กจิกรรมดา้นงานการเงนิและบญัชี การรบัและการเบกิจา่ยเงนิ 

 2. กจิกรรมดา้นงานจัดเกบ็รายได้ 
 3. กจิกรรมดา้นงานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัด ุการด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

 
 
 
 



 
 

กองชา่ง   จ านวน  1  กจิกรรม  คือ 

 1. กจิกรรมการประมาณราคาก่อสรา้ง   ความเสีย่งทีย่ังมีอยู่คอื 

    - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความช านาญและทักษะในการใช้เครื่องมือสารสนเทศที่เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงาน ท าให้การประมาณการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในอนาคต 
 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม   จ านวน  2  กจิกรรม  คอื 

 1. กจิกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก   ความเสีย่งทีย่ังมีอยู่คอื 

     1) พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบ 

   2) มีลูกน้ ายุงลายในภาชนะที่บรรจุน้ าตามพ้ืนที่สาธารณะ 

   3) มียุงลายอยู่ในพ้ืนที่ 
 2. กจิกรรมการป้องกนัโรคพษิสุนขับ้า   ความเสีย่งทีย่งัมีอยู่คอื 

     1) พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพ้ืนที่ 2 จุด 

   2) สุนัขจรจัดเพิ่มปริมาณมากข้ึนขาดคนรับผิดชอบยังยากต่อการควบคุม 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   จ านวน  2  กจิกรรม  คือ 

 1. กจิกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นการศกึษาของศนูย์พฒันาเด็กเลก็   ความเสีย่งทีย่งัมีอยู่คือ 

     - คณะกรรมการศูนย์ฯ ยังขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 

 2. งานบรหิารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก   ความเสีย่งทีย่งัมอียูค่ือ 

     - สภาพภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนยังไม่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก 

    - ระบบสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเด็กสัมผัสโดยขาดการเฝ้าระวังจากสังคมที่บ้าน ท าให้เด็กมี
โอกาสติดเชื้อและน ามาระบาดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองสวสัดกิารสงัคม   จ านวน  1  กจิกรรม  คือ 

 1. กจิกรรมการจา่ยเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุและคนพกิาร   ความเสีย่งทีย่ังมีอยูค่ือ 

     - ผู้สูงอายุ คนพิการ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลาที่ก าหนด เนื่องจากไม่ได้ยินการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายหรือติดภารกิจหรือไปท างานต่างจังหวัด 

    - ให้บุคคลอื่นมารับแทนโดยไม่มีเอกสารของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯ 
 

2. การปรบัปรงุการควบคุมภายใน 

ส านักปลดั   จ านวน 5 กิจกรรม คือ 

1. กจิกรรมดา้นงานกฎหมาย 

        1) ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ ให้มอบหมายผู้อื่นท างานแทน 

        2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. กจิกรรมดา้นงานบรหิารงานบุคคล   
         1) ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติงานจริง 

        2) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 

        3) ส่งเสริมขวัญและก าลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

        4) ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน 
3. กจิกรรมดา้นการจดัท าประชาคม 

        1) ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

      2) สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม 
 
 
 



 
 

4. กจิกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

         1) จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

       2) ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสาร กีฬา
ต้านยาเสพติด กิจกรรมพ่ีสอนน้อง เป็นต้น 

5. กจิกรรมดา้นงานส่งเสรมิการเกษตร 

       1) ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร 
       2) ประชาชนประสบปัญหาด้านการเกษตรจากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 
 

กองคลงั    จ านวน  3  กจิกรรม  คอื 

 1. กจิกรรมดา้นงานการเงนิและบญัช ีการรบัและการเบกิจา่ยเงนิ 

 2. กจิกรรมดา้นงานจัดเกบ็รายได้ 
 3. กจิกรรมดา้นงานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัด ุการด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง 
 

 
 

กองชา่ง   จ านวน  1  กจิกรรม  คือ 

1. กจิกรรมการประมาณราคาก่อสรา้ง 

  - ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาระเบียบฯ ใหม่ๆ หนังสือสั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการค านวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดท า ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในอนาคตมากท่ีสุด 
 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม   จ านวน  2  กจิกรรม  คอื 

1. กจิกรรมการป้องกนัโรคไข้เลือดออก 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความช านาญ 

2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล ควบคุมและป้องกันอย่างต่อเนื่อง 

3) ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

4) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการควบคุมและป้องกันโรคด้วยตนเอง 

2. กจิกรรมการป้องกนัโรคพษิสุนขับ้า 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความช านาญ 

2) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล ควบคุมและป้องกันอย่างต่อเนื่อง 

3) ด าเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง 

4) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการควบคุมและป้องกันโรคด้วยตนเอง 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   จ านวน  2  กจิกรรม  คือ 

 1. กจิกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นการศกึษาของศนูย์พฒันาเด็กเลก็    

- ให้ความส าคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

- จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจและถือปฏิบัติ 
 2. งานบรหิารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

 - ประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพ่ือให้รับทราบข้อปฏิบัติและประกาศ/จากต้นสังกัด 

- ต้นสังกัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ 
- จัดท าระเบียบแนวทางในการปฏิบัติ การประเมินสุขภาพในเด็ก และการปฏิบัติเมื่อมีการระบาดของโรค 

- ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานสุขภาพจากภายนอก เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและป้องกันการติดเชื้อ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 



 
 

กองสวสัดกิารสงัคม   จ านวน  1  กจิกรรม  คือ 

 1. กจิกรรมการจา่ยเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุและคนพกิาร 

 - ขอความร่วมมือผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพและให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุก
วันอย่างน้อยก่อนวันจ่ายเบี้ยยังชีพ 2 วัน 
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          ต าแหนง่  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลวงัทอง 

   วนัที ่ 2  เดือน ตลุาคม  พ.ศ.2563 
 


