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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน นายอ าเภอโพนทอง 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปี 
 สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ .ศ. ๒๕๖2  ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนต าบล วังสามัคคี  ก าหนดซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้ความ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงาน จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงาน ที่มีประสิท ธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 
  

  จากผลการประเมินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วน ต าบลวังสามัคคี เห็นว่า การควบคุ มภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแล
ของ นายอ าเภอโพนทอง 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการคว บคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป 

๑.๒ กิจกรรมด้านงานงบประมาณ 
๑.๓ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน 
๑.๔ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
๑.๕ กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคด ี
๑.๖ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๗ กิจกรรมด้านการเงิน – บัญชี 
๑.๘ กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได ้
๑.๙ กิจกรรมด้านงานพัสดุ     
1.10 กิจกรรมด้านงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 

 1.11 กิจกรรมด้านการประมาณการ 
 1.12 กิจกรรมด้านควบคุมงานก่อสร้าง 
 1.13 กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า 

1.14 กิจกรรมด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมให้ความรู้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
1.15 กิจกรรมงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
1.16 กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน 
1.17 กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 



๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
 

๒.๑ กิจกรรมด้านการบริหารงานทั่วไป  
(๑) มีการจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.๒ กิจกรรมด้านงานงบประมาณ 
 (๑) มีการจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.๓  กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน 
(1) สนับสนุนให้พนักงานร่วมอบรมและมีการจัดท าแผน ที่ครอบคลุม ทุกงานตามความต้องการของ
ประชาชน 
(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๔ กิจกรรมด้านงานสารบรรณ 
(๑) มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการให้ชัดเจน 
(๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ติดตามและน าหนังสือจาก ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ มาเก็บไว้ที่ 
ส่วนกลาง 

 (๓) เพ่ิมช่องทางในการรับเอกสารทางอีเมลล์ 
 ๒.๕ กิจกรรมด้านงานกฎหมายและคดี 

(1) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับ การฝึกอบรมด้านกฎหมาย ระเบียบต่างๆ การพิจารณา วินิจฉัยข้อ
กฎหมาย งาน สอบสวน งานรับเรื่องราวร้อง ทุกข์และร้องเรียน การแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน 
เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  
๒.๖ กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(1) มีการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดและให้ความรู้แก่เยาวชน  
(2) ตรวจสอบสภาพเครื่องมือที่ใช้ในงาน และจัดฝึกอบรมบุคลากรในการช่วยเหลืองานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
2.7 กิจกรรมด้านการเงิน – บัญชี 
(๑) เปิดกรอบอัตราก าลังเพิ่ม  
2.8 กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้ 
(1) มีการจัดท าโครงการ  อบต.เคลื่อนที ่เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี 
(2) มีการจัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์  เช่น  ป้าย  แผ่นพับ ฯ 
2.9 กิจกรรมด้านงานพัสดุ 
(๑) เร่งรัดการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้ด าเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 
(๒)  สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรม   

2.10 กิจกรรมด้านงานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ 
(๑) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมในระบบคอมพิวเตอร์ 
(๒) จัดชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีความส าคัญในการออกแบบ เขียนแบบ 
(3) ศึกษาค้นคว้าจากหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาได้ 
 
 
 



2.11 กิจกรรมด้านการประมาณการ 
(๑) มีการก าชับการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าส านักงานและประมาณการราคางานโครงการแต่ละครั้งให้
ยึดหลักมาตรฐานราคากลางขอพาณิชย์จังหวัดและตรวจสอบราคากลางอินเตอร์เน็ต 
(๒)ก าชับ จนท. ผู้ปฏิบัติให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ ค าสั่งการจาก หน่วยงานต่างๆ โดยใช้ สารสนเทศ (IT) 
เพ่ือให้การค านวณราคาค่าก่อสร้างขณะจัดท าข้อบัญญัติ  สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพ 
เศรษฐกิจในขณะ ด าเนินงาน 
2.12 กิจกรรมด้านควบคุมงานก่อสร้าง 
(๑) เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่ควบคุมงานควรยึดแบบแปลน และมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ 
จนกว่า งาน/โครงการก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จ 
(๒) มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
(๓) หาบุคลากรเพิ่ม 
2.13 กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า 
(1) ออกค าสั่งมอบหมาย งานก าหนดภารงานให้ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 2.14 กิจกรรมด้านการส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมให้ความรู้เด็ก เยาวชน และประชาชน 
(๑) สรรหาบุคลากรที่มีความช านาญเพื่อเป็นผู้ฝึกซ้อมกีฬาต่าง ๆ ของในการที่จะส่งเสริมเด็กเยาวชน 
  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
(2) จัดหาสถานที่กลางสาธารณะเพ่ือสร้างสนามกีฬาและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในต าบล  
(3) เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ 
2.15 กิจกรรมงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
(1) สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและฝึกปฏิบัติ 
(2) ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่ก าหนด 
2.16 กิจกรรมด้านงานพัฒนาชุมชน 
(๑) มอบหมายให้ จนท. ผู้ดูแลรับผิดชอบศึกษา ดูรายละเอียดและแนวทางในการปฏิบัติ 
2.17 กิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
(1) จัดฝึกอบรมให้ ความรู้กับกลุ่มอาชีพ ต่างๆ เพื่อให้ได้รับ ความรู้เพิ่มเติม 

 
 
 
 

                 (ลงชื่อ)........................................................ 
( นางพรสวรรค์  กิ่งแก้ว )                                 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังสามัคคี 
 



 


