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        องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

กระทรวงมหาดไทย 



แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรบัรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

(ระดบัหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน นายอ าเภอล าปลายมาศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีส้ินสุด      
วันท่ี   ๓๐    เดือน   กันยายน     พ.ศ.   ๒๕๖3    ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561    
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ี
เช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว    องค์การริหารส่วนต าบลบุโพธิ์   เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้ การก ากับดูแลของ                       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์        

   

                                                            ลายมือชื่อ 

                                         ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 

                                         วันที่  30  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 

กรณมีีความเสี่ยงส าคัญ และก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 

อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ  หรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

  1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
      1. ความเสี่ยง  

  ส านักปลัด 
    1.1.กิจกรรมด้านการสรรหาบุคลลากรตามกรอบอัตราก าลัง 

    ๑.บุคลากรท่ีด าเนินการสรรหาไม่ครบตามต าแหน่งท่ีว่าง ท าให้ต้องมอบหมายให้
บุคลากรด้านอื่นปฏิบัติงานแทน ซึ่งไม่ตรงตามความรู้ ความช านาญและมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดขึ้นได้จากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญเฉพาะด้าน 

   ๒.ไม่มีการก าหนดแผนกรอบอัตราก าลังเพื่อรองรบัการเปล่ียนแปลง 

/  1.2.กิจกรรด้าน… 
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    1.2.กิจกรรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๑.ไม่มีเจ้าหน้าท่ีต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานโดยตรง 

    ๒.ภัยธรรมชาติเป็นภัยท่ีไม่สามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้ 

    ๓.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของภัยทางธรรมชาติ 

    1.๓.กิจกรรมด้านการโอนงบประมาณ 

    ๑.มีการโอนเพิ่ม ลด โอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หลายครั้งและใน
การโอนแต่ละครั้งมีจ านวนหลายรายการ  
    2.มีการเปล่ียนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการอื่นๆ 
    1.๔.กิจกรรมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

    ๑.ประชาชนในพื้นท่ีไม่ตระหนัก ไม่ให้ความส าคัญการคัดแยกขยะในครัวเรือน          
ก่อนน าไปท้ิง  
    ๒.ขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาดของชุมชน 

กองคลัง 
   1.5.กิจกรรมด้านการการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
   ๑. หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนรายงานผลการด าเนินการล่าช้า 
   2. หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไม่ทราบระเบียบการขอรับเงินอุดหนุน 
กองช่าง 
      1.6.กิจกรรด้านงานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง 
    ๑. เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงท าให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่สมบูรณ์ เช่น งาน
ส ารวจระดับหรือแนวด าเนินการต่าง ๆ ต้องใช้บุคลากรร่วมด าเนินงาน  อย่างน้อย 3 คน 
    2. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
  ๑.7.การควบคุมงานก่อสร้าง 
    1. การก่อสร้าง  โครงสร้างและวัสดุก่อสร้างบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐานหรือตาม
ข้อก าหนดของแบบก่อสร้าง                                                                   
    2. เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมงาน มีเพียง 1 คน  ท าให้การควบคุมงานก่อ สร้างหลายโครงการ
อาจดูแลไม่ท่ัวถึง 
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     1.8.กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเงินและพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    ๑. ไม่มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานโดยตรง 
    2. เจ้าหน้าท่ีขาด ความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านพัสดุ 
    3. ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือส่ังการมีการเปล่ียนแปลงท าให้ผู้ปฏิบัติงานสับสน ไม่
เข้าใจ อาจท าให้เกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้  
   กองสวัสดิการสังคม 
    1.9.กิจกรรด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

          ๑.จ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพมีการเปล่ียนแปลงจ านวนเพิ่ม-ลด ในแต่ละเดือน ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
ไม่แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานทราบ หรือแจ้งเปล่ียนแปลงท่ีล่าช้าท าให้การบันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 

/2. การปรับปรุง... 
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2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส านักปลัด    

           2.๑ หัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้องอย่างใกล้ชิด 
    2.2 ด าเนินงานสรรหาต าแหน่งท่ีว่างตามกรอบอัตราก าลังต่อไป เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานท่ีมา
รับผิดชอบงานตามต าแหน่งหน้าท่ี ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ /ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
     ๒.3 บรรจุตามต าแหน่งในแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
     ๒.4 ก าหนดแผนกรอบอัตราก าลังเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
                 ๒.5 ก าชับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            ๒.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
    ๒.7 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้กับอปพร. ผู้น าชุมชน 
ประชาชน เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย 
   2.8 แจ้งทุกกอง/ส านักให้มีการวางแผนการเสนอโครงการหรือจัดท างบประมาณให้เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ  โดยศึกษาจากข้อมูลการโอน และแก้ไขเปล่ียนแปลงในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
และจากหนังสือส่ังการอื่นๆ 
    ๒.9 มีการรณรงค์และท าความสะอาดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
    ๒.10 ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลบุโพธิ์ 
                 กองคลัง 
               2.1 ก าชับให้คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายงานผลการติดตามให้ผู้บริหาร
ทราบ 
          2.๒ แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนทราบ 
            ๒.3 หัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้องอย่างใกล้ชิด 
           กองช่าง 
          ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
                ๒.๒ หัวหน้างานตรวจสอบความถูกต้องอย่างใกล้ชิด 
            ๒.๓ มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรง 
                 ๒.๔ ปฏิบัติงานตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
    ๒.๕ เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการงาน
ก่อสร้างการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ 
                 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
    ๒.๒ จัดส่งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ และน าความรู้มาเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงินให้ดียิ่งขึ้น 
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                  กองสวัสดิการสังคม 

  ๒.๑ ติดต่อ ประสานงานและท าความเข้าอย่างต่อเนื่องกับผู้รับเบี้ยยังชีพ และผู้น าชุมชน 

   ๒.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพิ่มพูนความรู้ ให้
เป็นปัจจุบันและน าความรู้มาเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 

         
        

                                                                          ลงช่ือ 

                  (นางศุภาพิชญ์  แสงโทพธิ์) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุโพธิ์ 
              วันท่ี  30 ตุลาคม  พ.ศ.2563 

  


