แบบ ปค. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
เรียน นายอาเภอหนองบุญมก
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสาหรับปีสิ้นสุด
วัน ที่ ๓๐ เดื อน กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๖2 ด้ว ยวิธีการที่ห น่ว ยงานกาหนดซึ่งเป็นไปตามหลั กเกณฑ์
กระทรวงการคลั ง ว่ าด้ ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บัติ การควบคุ ม ภายในส าหรั บ หน่ว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นในอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุป ระสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดาเนินงานที่มีประสิทธิผ ล ประสิ ทธิภาพด้า นการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกากับ
ดูแลของ นายอาเภอหนองบุญมาก
อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกาหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ สานักงานปลัด
1. ด้านงานบุคคล
- ตาแหน่งตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี ว่างนานเกิน 1ปี เมื่อประชาสัมพันธ์ตาแหน่ง
ว่างแล้ว ก็ไม่มีบุคลากรจากหน่วย งานอื่นติดต่อขอโอนย้าย
- พนักงานส่วนตาบลยังไม่มีความรู้ด้านระเบียบกฎหมายและเพิ่งได้รับการบรรจุ
แต่งตั้ง
2. ด้านงานสารบรรณ
- ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ ทาให้งานเกิดความล่าช้าและเสร็จไม่ทัน
ภายเวลาที่กาหนดไว้
- การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบไม่ตรงตามชื่อเรื่อง
/3. ด้านงานนโยบาย...

-23. ด้านงานนโยบายและแผน
- งบประมาณในการดาเนินงานมีจากัด
- แผนพัฒ นามีโ ครงการจานวนมากและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
4. ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งบประมาณอบต. มีจานวนจากัดในการจัดหาครุภัณฑ์ หรือวัสดุเพื่องานป้องกัน
- ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานป้องกันโดยตรง
5. ด้านงานกฎหมายและคดี
- เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบขาดประสบการณ์ ใ นการปฏิบั ติ ง านท าให้ ห น้า ที่ ในการ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อาจเกิดความผิดพลาด
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีจานวนมาก
6. ด้านงานส่งเสริมการเกษตร ประชาชนประสบปัญหาด้านการ เกษตรจากภัยธรรมชาติ
อาทิโรคข้าวไหม้โรคเกี่ยวกับพืช
1.2 กองคลัง
- แต่ละส่วนไม่มีการจัดทาแผนการบารุงรักษาครุภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการ
ตามแผนได้ รวมถึงยังไม่ให้ความสาคัญในการตรวจสอบความชารุดเสียหายของครุภัณฑ์ เพื่อการวางแผนการ
ซ่อมบารุงต่อไป
- ขาดบุคลากรในตาแหน่งจัดเก็บรายได้โดยตรง
- จานวนลูกหนี้ค้างชาระภาษีมีจานวนมาก
1.3 กองช่าง
- เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมงานพร้อมกันหลายโครงการ บางครั้งอาจมีความล่าช้า และเกิด
ข้อผิดพลาดได้
- ขาดบุคลากรในกองช่างที่มีความรู้ความสามารถด้านช่าง จานวน 2 ตาแหน่ง คือ นายช่าง
เขียนแบบ นายช่างโยธา
-การตั้งงบประมาณรายจ่ายสาหรับซื้อมีจากัด เนื่องจากต้องจัดสรรไปบริหารจัดการด้านอื่น
ๆ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพงที่ ทนทาน และอายุการใช้งาน
นาน ซึ่งจาเป็นต้องประหยัดงบประมาณอีกทางหนึ่ง
1.4 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
- บุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ทาให้มีปริมาณงานที่
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
- ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน การพัสดุ ที่รับผิดชอบงานโดยตรง ซึ่งผู้ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบ
เรื่องการเงินการพัสดุ ของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีความรู้ความเข้าใจในตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติเพิ่มมากพอ
- ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯมีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ
/1.5 กองสาธารณสุข...

-31.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคเท่าที่ควร รวมถึงยังไม่ค่อย
ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมและการป้องกันแพรระบาดของโรค
- ได้รับแจ้งการป่วยของประชาชนจากสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษามีความล่าช้า
ทาให้การควบคุมป้องกันโรคทาได้ช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์
- เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างและงาน
พัสดุ
1.6 กองสวัสดิการสังคม
- การถือเงินสดจานวนมากจากธนาคารมายังสานักงานและการนาเงินสดจานวนมากไปจ่าย
ให้กบั ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย
1.7 หน่วยตรวจสอบภายใน
- เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ในตาแหน่งตรวจสอบภายในเพียงคนเดียว ทาให้การรายงานการ
ตรวจสอบและการปฏิบัติงานต่างๆ ยังขาดการสอบทาน ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 ประกาศนโยบายและแผนด้านอัตรากาลั ง รวมทั้งหลักเกณฑ์การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งให้ทราบทั่วกัน โดยประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดรวมทั้งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนตาบลสารภี
2.2 ควรปรับลดตาแหน่งที่ไม่จาเป็นออก เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายเกิน 40%
2.3 รวบรวมและสรุปปัญหาอุ ปสรรคที่เกิด ขึ้นแล้วประชุมเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติทาความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้การดาเนินงานธุรการมีประสิทธิภาพ
2.4 ลงทะเบียนรับหนังสือทุกฉบับและนาจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบทันที
2.5 เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและประสานงานกับทุกส่วนงานเพื่อให้เกดความชัดเจนและทันต่อ
เวลา และกาชับให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน
2.6 วางแผนในการลงพื้นที่และแจ้งประชาสัมพันธ์ในระยะยาว และใช้วิทยุสื่อสารในการ
ติดต่อประสานงานทางไลน์โทรศัพท์
2.7 มีการประชาคมตาบลเพื่อเรียง ลาดับความสาคัญเร่งด่วนในการดาเนินงานตามแผน
2.8 จัดฝึกอบรมเพิ่มกาลังอาสาสมัครเฝ้าระวังเพิ่มเติม
2.9 จัดหาครุภัณฑ์เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเติม
2.10 รับโอนพนักงานส่วนตาบลเพิ่มรับผิดชอบงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยตรง
2.11 จัดอบรมให้ความรู้หรือส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2.12 จัดให้มีระบบการตอบคาถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนโดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ
/2.13 ส่งเจ้าหน้าที่...

-42.13 ส่ งเจ้ าหน้ าที่ที่รั บผิ ดชอบเข้ารับการฝึ กอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงประสานความร่วมมือกับเกษตรอาเภอเพื่อส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกร
2.14 ประชุมมอบหมายงานแบ่งตามแผนงานแต่ละส่ วนเพื่อรับผิ ดชอบ และทบทวนทา
ความเข้าใจแต่ละส่วนงานในการกาหนดแผนการซ่อมบารุงครุภัณฑ์
2.15 แจ้ งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรรหาตาแหน่ง จัดเก็บรายได้ที่ยังขาดอยู่ รวมถึงส่ ง
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อรองรับระเบียบ,หนังสือสั่งการ ต่างๆ
2.16 ทาหนังสือติดตามทวงลูกหนี้ภาษีเป็นระยะ
2.17 เมื่อเกิดปัญหาหน้างานให้ผู้ควบคุมงานมีอานาจพิจารณาตัดสินใจตามความเหมาะสม
และแจ้งประธานตรวจงานจ้างทราบโดยเร็ว
2.18 ก าชั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม งานก่ อ สร้ า งอย่ า ง ใกล้ ชิ ด และจดบั น ทึ ก รายงานการ
ก่อสร้างประจาวัน ให้เป็นปัจจุบัน
2.19 มีรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าเป็นเครื่องมือใช้ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทาให้การทางานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
2.20 จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นาน
ยิ่งขึ้น
2.21 บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากาลังเพื่อ แบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้
ชัดเจน พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการอบรมหรือจัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น
2.22 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น
2.23 ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุม
ป้องกันโรคให้ถูกต้อง จัดหาชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกชุมชน
2.24 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
2.25 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพที่รับเงินสด เป็นการโอนเข้าบัญชี
ให้มากขั้น
2.26 จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้น

ลงมือชื่อ

เอนก คร่อมกระโทก
(นายเอนก คร่อมกระโทก)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

