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     แบบ ปค.1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

เรียน   นายอ าเภอแม่วาง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ        
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การก ากับดูแลของ
นายอ าเภอแม่วาง 

 
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี

ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนดปรับปรุงภายใน 
 ส านักปลัด ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
ในภารกิจ 5  กิจกรรม  เป็นกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ของส านักงานปลัด  ดังนี้ 

1. กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมแผนพัฒนา ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
- ประชาชนกลุ่มเปูาหมายส่วนใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากไม่มีเวลาและยังไม่เห็น

ความส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วม 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดประชาคมแผนพัฒนา เช่น ผู้น า ผู้แทนชุมชน และสมาชิก อบต.    

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแผนพัฒนา 
                     2. กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
                   - การเกิดภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดคะเนได้ซึ่งจะต้องเกิดภัยก่อนถึงจะทราบลักษณะความ
เสียหายที่แน่นอน 
                   - การรายงานความเสียหายล่าช้าและเกิดความคลาดเคลื่อนจากการส ารวจ  ซึ่งไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง  ท าให้มีการช่วยเหลือล่าช้าตามไปด้วย 
                   - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องตลอดเวลา 

         3. กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
- ประชาชนยังเจ็บปุวยจากโรคไข้เลือดออก 
- ช่วงฤดูฝนมีการระบาดของโรคอยู่ 
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                   -ประชาชนขาดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออกและขาดการดูแลเอาใจใส่
สิ่งแวดล้อมและบริเวณท่ีอยู่อาศัย 

 4. กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
                       - 1.รายได้ในแต่ละปีของ อบต.น้อย การตั้งงบประมาณเพ่ือสนองความต้องการของ
ประชาชนยังไม่เพียงพอ  
                         - มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี 
                         - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอ่ืน ๆ  
                 5. กิจกรรมการด าเนินงานแก้ปัญหายาเสพติด  ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
        - เยาวชน / ประชาชนติดยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน 

     - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากขึ้น 
     - เยาวชนไม่รู้จักผลกระทบที่ตามมาของการติดยาเสพติด 
 

 

        กองคลัง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบ 
ควบคุมภายใน  ในภารกิจ  9  กิจกรรม  เป็นกิจกรรมที่เป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ของกองคลัง  
ดังนี้ 
 1. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
                         - การบันทึกบัญชีซึ่งมีหลายขั้นตอนและต้องอาศัยความละเอียดถูกต้องแม่นย า และมี
ปริมาณงานเพ่ิมข้ึนทุกเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผิดพลาด 
                         - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลเดียวกันท าให้เกิดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานหลายหน้าที่ 
 
      2. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่คือ 
                         - การวางฎีกาเบิกจ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามหมวด/ 
ประเภท ในงบประมาณรายจ่าย 
                         - เอกสารรายละเอียดประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน 
                         - ลายมือชื่อผู้เบิกผู้มีอ านาจอนุมัติไม่ครบถ้วนท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 
                    3. กิจกรรมงานพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
                       - แต่ละส านัก/กอง/ส่วน ไม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) เอง ท าให้ไม่
เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 
                       - แต่ละส านัก/กอง/ส่วน ไม่ได้จัดท าแผนปรับปรุงการจัดหาพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
                       - เจ้าหน้าที่  ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดหาพัสดุเองโดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ทราบล่วงหน้าท าให้การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผน 
                   4. กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/ การตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
                       - บันทึกประวัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่ทราบสภาพอายุการใช้งาน
และค่าเสื่อมของพัสดุ 
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                       - ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ และมติ ครม.มีการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันท าให้ยากต่อการปฏิบัติงาน 
                    
  5.  กิจกรรมการควบคุมการใช้รถส่วนกลางและการประหยัดเชื้อเพลิง ความเสี่ยงที่ยังมี
อยู่คือ 
     - พนักงานและผู้บริหารบางคนยังไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถฯ โดยไม่ได้ขออนุญาต
ตามระเบียบและไม่มีการลงรายละเอียด  การใช้และสถานที่ไปติดต่อราชการตามแบบที่ระเบียบก าหนดไม่
ครบถว้นท าให้ยากต่อการควบคุม 
                        - การใช้รถส่วนกลางยังมีการใช้ลักษณะส่วนตัวแอบแฝง  และเป็นไปในทิศทางที่ไม่
ประหยัดพลังงาน 
                6 .กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
                       - มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ทราบ 
                       - ผู้เสียภาษีบางรายไม่มายื่นแบบช าระภาษีตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
                       - ไม่ได้น าระบบแผนที่ภาษีฯ มาใช้ในการจัดเก็บภาษี 
 7. กิจกรรมด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
    - ผู้ประกอบการยกเลิกกิจการแล้วไม่แจ้งให้ อบต.ทราบ ท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
    - การก าหนดรหัสตั้งไว้ตายตัวไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันซึ่งมีกิจการใหม่ๆ เกิดขึ้น ท าให้
ยากต่อการก าหนดรหัส 
                   8. กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี ความเสี่ยงทีย่ังมีอยู่คือ 

                    - การทวงหนี้ลูกหนี้ภาษียังซ้ าซ้อนกับลูกหนี้ที่ได้มาช าระภาษีเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่ได้ตัด
รายชื่อออกจากทะเบียนคุมลูกหนี้ภาษี 
                  9. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
                        - การลง EGP ต้องลงผ่านระบบ Internet และต้องลงวันต่อวัน  หากสัญญาณ Internet มี
ปัญหา ท าให้การลงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
 
 กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการ
ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน  ในภารกิจ  3  กิจกรรม  ดังนี้ 
 1. กิจกรรมด้านการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ความเสี่ยงที่ยังมีอยูค่ือ 
                      - ประชาชนยังไม่ได้มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการจัดท าแผนเท่าที่ควร 
                      - ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย 
                      - ครูผู้ดูแลเด็กยังไม่ได้รับการปรับสถานะเป็นข้าราชการครบทุกคน 
   - จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นท่ีลดลง  
                     ๒. กิจกรรมด้านการส่งเสริม ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและกีฬานันทนาการ ความเสี่ยงที่ยังมี
อยูค่ือ 
                      - การปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และกีฬานันทนาการ ยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ด้านศาสนา วัฒนธรรมและด้านกีฬามาด าเนินงานในด้านนี้ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานถูกต้องตรงตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ และกฎระเบียบกติกาต่างๆ ซึ่งยังไม่มี
นโยบาย/แผนการในการรับโอนหรือปรับแผนอัตราก าลังเพิ่มเติม 
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                      - ความไม่ชัดเจนในแนวทางและระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬานันทนาการอย่างต่อเนื่อง 
     ๓. งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยงที่ยังมีอยูค่ือ 
                       - การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้ 
             (๑) วิชาการ/หลักสูตร 
             (2) ภาวะโภชนาการ 
             (3) อาคารสถานที่  
             (4) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 
                กองช่าง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ใน
ภารกิจ  3  กิจกรรม  ดังนี้ 
        1. กิจกรรมการออกแบบ  การส ารวจ และการประมาณการราคา ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่คือ 
            - ผู้ปฏิบัติงานในด้านการส ารวจออกส ารวจ  การออกแบบและการประมาณราคา ทีละหลาย
โครงการท าให้งานล่าช้าและดูแลไม่ท่ัวถึง 
                     - ความแม่นย าในการออกแบบ   การส ารวจ และการประมาณราคา  ยังมีข้อผิดพลาด 
เนื่องจากระยะเวลาในการด าเนินการสั้น 
 

 2. ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ความเสี่ยงที่ยังมีอยูค่ือ 
                 - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้างมีเพียงคนเดียวท าให้การควบคุมงานก่อสร้างหลาย
โครงการท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง 
                     - สภาพดินฟูาอากาศท าให้การควบคุมงานมีความคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการ
ด าเนินงาน วัสดุที่น ามาใช้และระยะเวลาของการก่อสร้าง 
                     - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
สภาพแวดล้อมเป็นรายวันไม่เป็นปัจจุบัน 
                     - ผู้ควบคุมงานไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบในวันที่มีการด าเนินงานและ
ระหว่างปฏิบัติงานท าให้เกิดข้อผิดพลาดและแก้ไขงานหลังเสร็จสิ้น 
 3. งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
                    - ไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ปูองกันไฟฟูาดูดท าให้ไม่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
                    - เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านระบบไฟฟูาตามหลักของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
                    - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานซ่อมแซมจึงท าให้การซ่อมแซมไฟฟูาในเขตพ้ืนที่ล่าช้า 
 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ส านักปลัด 
 กิจกรรมการจัดประชุม/ประชาคมแผนพัฒนา 
 1. บรรจุโครงการส าคัญเร่งด่วนไว้ในแผนพัฒนา 
                   2. จัดท าโครงการประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลบ้านกาดให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาฯและก าชับให้สมาชิก อบต.และผู้น าชุมชนในการชี้น า ชี้แจงให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน ด าเนินการจัดท าประชุมประชาคมอย่างจริงจังเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการที่หมู่บ้านต้องการมาก
ที่สุดในการบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ 
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 กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย   
1.จัดท าแผนการปูองกันและท าแผนการช่วยเหลือเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดภัยธรรมชาติ 
                   2.จัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนโดยการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เป็น
ประจ าทุกป ี
                   3. มีการซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                   4. จัดท าโครงการเชิงปฏิบัติการรับมืออุทกภัย / ปูองกันอัคคีภัย 
 กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
                     1. รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและมี
การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก จัดท าโครงการควบคุมและปูองกัน ออกตรวจลูกน้ า
ยุงลายร่วมกับ อสม.ในพ้ืนที่ 
 กิจกรรมการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 1. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการวางแผนการจัดท างบประมาณให้สมดุลเพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณและสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
                   2. ผู้บัญชาควบคุมดูแลก าชับให้เจ้าหน้าที่ในการวางแผนเสนอโครงการของแต่ละหน่วยงาน
ควรเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องเพ่ือประโยชน์ในการตั้งงบประมาณ 
                   3. รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
  กิจกรรมการด าเนินงานแก้ปัญหายาเสพติด 
  1. มีการอบรมฟ้ืนฟูช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพอีกและท าโครงการอบรม
เยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด 
 

  กองคลัง 
  กิจกรรรมด้านการเงินและบัญชี 
  1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความ
เข้าใจในระเบียบ  กฎหมายมากยิ่งขึ้น 
                     2. ก าชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องก่อนเสนอทุกครั้ง   
  กิจกรรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
  1. ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณผู้เบิกคอยก าชับ ก ากับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กองคลังอย่างครบถ้วน  และส่งภายในก าหนด
ระยะเวลาอย่างเคร่งครัดเพ่ือไม่ให้ระยะเวลาการเบิกจ่ายเกินกว่าระเบียบก าหนด 
                     2. ให้ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณอย่างละเอียด ถี่ถ้วน ทุกครั้ง
ก่อนมีการเบิกจ่าย 
  กิจกรรมการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุ 
  1. ให้หัวหน้าส านัก/กอง/ส่วน ด าเนินการก าชับดูแล ให้มีการจัดท าแผน (ผด.1) เองและมี
ปรับปรุงแผนการจัดหาพัสดุทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

2. ให้หัวหน้าส านัก/กอง/ส่วน แจ้งเจ้าหน้าที่หากมีการด าเนินการจัดหาพัสดุต้องเป็นไป 
ตามแผนการจัดหาทุกครั้ง 

3. มีการติดตามการจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ทุกครั้งว่าตรงตามแผนที่ตั้งไว้หรือไม่ 
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กิจกรรมการลงทะเบียน/การเบิกจ่ายพัสดุ/การตรวจสอบพัสดุ/การจ าหน่ายพัสดุ 
                     1. ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติโดยบันทึกประวัติทุกครั้งที่มีการซ่อมแซมโดยเคร่งครัด 
                     2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัสดุอย่ างสม่ าเสมอเพ่ือให้ทราบระเบียบ  
กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ และทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  กิจกรรมการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางและการประหยัดเชื้อเพลิง 
  1 .จัดท าหลักเกณฑ์การใช้รถให้เหมาะสม 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถแต่ละคัน 
 3. สร้างมาตรการประหยัดพลังงานน้ ามันเชื้อเพลิงให้ทุกคนใน อบต.ทราบและร่วมมือกัน
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4. ให้หัวหน้าส านัก/กอง/ส่วน คอยก ากับดูแลการใช้รถส่วนกลางอย่างสม่ าเสมอ 
กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  

 1.น าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี
ให้เป็นปัจจุบัน 

2. ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการแผนที่ภาษี 
 3. ด าเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการด าเนินงานให้บังคับบัญชา
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

กิจกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ 
1. จัดท าทะเบียนคุมแบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ 
2. จัดอบรมและจัดท าแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้ผู้ประกอบการได้ศึกษา 

 3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขอรับค าปรึกษาจากส านักงานทะเบียนพาณิชย์ และหน่วยงาน  
อบจ. เมื่อมีปัญหาอุปสรรค 

กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ EGP 
 1.หากเกิดปัญหาขัดข้องต้องให้เจ้าหน้าที่เลื่อนวันประกาศสอบราคาออกไปจนกว่าระบบ 
สัญญาณ Internet และระบบของ EGP พร้อมใช้งานได ้

กิจกรรมการติดตามและเก็บภาษีลูกหนี้ภาษี 
1. ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมลูกหนี้ 

 2. จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายไตรมาสเพ่ือให้ง่ายในการตรวจสอบและการทวงช าระหนี้ที่
ถูกต้อง 
 3.ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันของทะเบียนคุมลูกหนี้และยอดคงเหลือของงบการเงิน 
 

 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  กิจกรรมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  
  ๑. ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของคณะท างานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผน พัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

๒. ขออนุมัติก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
3.รับสมัครเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องโดยใช้สื่อออนไลน์มาประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

 ๔. จัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณด าเนินงานด้านการบริหารการศึกษา
อย่างเพียงพอ 
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  กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬานันทนาการ 
  ๑. เสนอนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนในการขอรับการสนับสนุนหรือปรับอัตราก าลัง
บุคลากรทางด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม 

๒. เปรียบเทียบจากจ านวนงานที่มีอยู่กับผลผลิตที่ได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 
เมื่อได้อัตราก าลังบุคลากรมาเพ่ิม 

๓. มีแนวทางการปฏิบัติ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเป็นไปตามความพร้อม
และความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
  กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๑. ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ศพด.ของกรม สถ. เป็นแนวทางในการด าเนินงาน พัฒนา ศพด. 

๒. ตั้งงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
๓. จัดกิจกรรมสร้างความ สัมพันธ์กับชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

กองช่าง 
กิจกรรมการออกแบบ  การส ารวจ และการประมาณการราคา 

  1. ขอรับค าปรึกษาจากหน่วยงานที่มีประสบการณ์ทางด้านการส ารวจและการออกแบบ 
2. การค านวณราคากลางก่อสร้างถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ งการ          

และหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม 2555 
  กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 

1.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัด 
2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎี และ

ด้านการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป และก าชับให้ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทุกครั้ง
ที่มีการลงงานและระหว่างปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาด 
  กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้า 
  1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟูาที่ทันสมัย เพ่ือปูองกันไฟฟูาดูดที่มีอายุ
การใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 

2. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟูา 
3. เจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมไฟฟูาตามหนังสือร้องขอ ร้องเรียนจากชุมชน 

 
 
 
 
 

                       ลงชื่อ 
                  ( นายณพลเดช  ปันเรือน) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 
                    30  กันยายน   2562 
 
 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

ที่  609 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

……………………………………………… 

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด ซึ่งได้ก าหนดไว้    

มีการขับเคลื่อนและน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 79 แหง่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 

ข้อ 3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และข้อ 5 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ     

จงึขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ไว้ดังนี ้

1. คณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน 

   (1) นายบัญชา     อุทาโย         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 

   (2) นางอุบลรัตน์   มูลประเสริฐ  รองปลัดฯ รองประธานกรรมการ 

   (3) นางสาวศริิพร  บุญตัน           หัวหนา้ส านักปลัด                   กรรมการ 

   (4) นางจิรยิา  มูลประเสรฐิ       ผูอ้ านวยการกองคลัง               กรรมการ 

   (5) นายองอาจ  นลิสุวรรณ       ผูอ้ านวยการกองการศกึษา        กรรมการ 

   (6) นายสานติ  เสริมเกษม        ผูอ้ านวยการกองชา่ง                กรรมการ 

   (7) นายสามารถ  พันธุ์วรเดช  นติิกร                        กรรมการ/เลขานุการ    

คณะกรรมการฯ ระดับหนว่ยงาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   1) อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 

   2) ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของ อบต. 

   3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ อบต. 

    4) ประสานงานการประเมนิผลการควบคุมภายในกับหนว่ยงานในสังกัด 

   5) จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อบต. 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านกาด เพื่อพิจารณาลงนามภายใน 30 วัน นับแต่วันสิน้ปีงบประมาณ  
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และจัดส่งให้นายอ าเภอแม่วาง เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดให้มีขึ้นด าเนินการรวบรวม และสรุป

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ และส่งให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด         

โดยรูปแบบรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน มีดังต่อไปนี้ 

   1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(หน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.1 ตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม 

   2) รายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 

   3) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 

2. คณะกรรมการประมินผลการควบคุมภายใน หน่วยงานย่อย (ส านัก/กอง) 

    ส านักปลัด 

    (1) นางสาวศิริพร  บุญตัน            หัวหนา้ส านักปลัด              ประธานกรรมการ 

    (2) นางสาวภัทราวรรณ  ต่ าแก้ว          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ 

    (3) นางสาวเบญจมาภรณ์  แสงสุวรรณ      นักทรัพยากรบุคคล            กรรมการ 

    (4) นางพิมพ์ภินันท์  วิจารณ์               เจ้าพนักงานธุรการ             กรรรมการ 

    (5) นายศตวรรษ  กุณนา                   เจ้าพนักงานป้องกันฯ          กรรมการ 

    (6) นายสามารถ  พันธุ์วรเดช             นิตกิร                             กรรมการ/เลขานกุาร 

   กองคลัง 

    (1) นางจรยิา  มูลประเสริฐ              ผูอ้ านวยการกองคลัง        ประธานกรรมการ 

    (2) นางกัญจน์อมล  สุรินทร์              เจ้าพนักงานพัสดุ            กรรมการ 

    (3) นางสาวอัญชลี  คะณาระต๊ะ         เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  กรรมการ 

    (4) นางสุพิน  กันทาติ๊บ                   นักวิชาการเงินและบัญชี   กรรมการ/เลขานกุาร 

   กองช่าง 

    (1) นายสานิต  เสริมเกษม               ผูอ้ านวยการกองช่าง     ประธานกรรมการ 

    (2) นายปรีชาชาญ  ศรีประโคน        ผูช่้วยนายช่างโยธา      กรรมการ 

    (3) นางณัฐิดา  จันทร์แก้ว               ผูช่้วยเจา้พนักงานธุรการ    กรรมการ/เลาขานุการ 

   กองการศกึษา 

    (1) นายองอาจ  นิลสุวรรณ               ผูอ้ านวยการกองการศกึษาฯ       ประธานกรรมการ 

    (2) นางสาวอ าพร  ศิร ิ                ครู                              กรรรมการ 

    (3) นางดาวเรอืง  ศริิ                    ผูช่้วยหัวหนา้ศูนย์ ผดด.    กรรมการ 

    (4) นางสุพรรณี  นิลสุวรรณ        นักวิชาการศกึษา                  กรรมการ/เลขานกุาร 
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คณะกรรมการฯ หน่วยงานย่อย(ส านัก/กอง) มีหน้าที่ ติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในของ ส านัก/กอง และจัดท ารายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ส านัก/กอง 

โดยใช้แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และแบบรายงานการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับหนว่ยงาน ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิน้ปีงบประมาณ  

ทั้งนี ้  ตั้งแต่วันที่   5   เดือน  กันยายน    พ.ศ.2562  เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่   5    เดือน  กันยายน    พ.ศ.2562 

                                                        

                 

  (นายณพลเดช  ปันเรือน) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




