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แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
เรียน    นายอ าเภอท่าอุเทน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน ด้านการด าเนินทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่
เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล) เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแลของ นายอ าเภอท่าอุเทน 

 
 

                                                       ลายมือชื่อ.......................................................... 
                                                                                      (นายสุภวิทย์   พรรณวงศ์) 

                                                          ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 
                                                             วันที ่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
กรณีมีความเสี่ยงส าคัญและก าหนดจะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสามดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและให้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไปสรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      ส านักงานปลัด  
      ด้านงานสารบัญ  
   (1) ผู้ปฏิบัติงานไม่มีการท าลายเอกสารเก่าและยังไม่มีการจัดหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจน
และท าทะเบียนเพ่ือสืบค้น 
   (2) ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะในการท างาน 
      ด้านงานงบประมาณ 
   (1) ยังมีการโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณบ่อยครั้งโดยไม่มีการวางแผนที่แน่นอน
เนื่องจากการจัดงบประมาณไม่เหมาะสม 
   (2) หน่วยงานแต่ละกองยังขาดการควบคุมงบประมาณของตนเองท าให้ไม่ทราบถึง
งบประมาณท่ีจะบริหารจัดการ 
      ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (1) อุปกรณ์ท่ีใช้ ณ ปัจจุบันยังคงช ารุดเนื่องจากไม่มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
   (2) ขาดการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกัน 
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      ด้านงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   (1) แหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าท่ีควรเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
   (2) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานส่งเสริมการท่องเที่ยวยังไม่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในต าบลโนนตาล 
   (3) ยังไม่มีการจัดท าสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ 
   (4) ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในต าบลโนนตาลได้ครบทุกจุด 

  กองคลัง 
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
   (1) ประชาชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในการช าระภาษี 
   (2) ระบบแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบันยังต้องพัฒนาระบบต่อไป 
   (3) ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  งานการเงินและบัญชี 
   (1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้เบิกยังมีความรู้ไม่เพียงพอในการจัดท าฎีกาผ่านระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ฯ(e-LAAS) 
   (2) มีการปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ(e-LAAS) อยู่เรื่อยๆ 
  งานทะเบียนและทรัพย์สิน 
   (1) ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานส่วนต าบลในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 
   (2) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
 กองช่าง 
  ด้านออกแบบและควบคุมอาคาร 
   (1) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การบังคับใช้กฎหมายฯ ประชาชนยังไม่เข้าใจไม่
ยอมรับ ไม่ปฏิบัติตาม บางครั้งผู้มาติดต่องานรู้กฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติตาม 
   (2) การเขียนแบบการก่อสร้างเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการ
ประมาณการราคาก่อสร้าง แต่ยังล่าช้าเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
  ด้านกิจกรรมงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
   (1) ผู้ปฏิบัติงานควบคุมงานและส ารวจงานโครงการก่อสร้างไม่เพียงพอ 
   (2) ประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายในการควบคุมงาน การก่อสร้างของส่วนราชการ 
   (3) การเกิดวาตภัย อุทกภัย ที่ไม่สามารถควบคุมงานจ้างในฤดูน้ าหลาก ท าให้การควบคุม
งานจ้างเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งผลต่อการก่อสร้างท าให้งานไม่แล้วเสร็จตามก าหนดสัญญาจ้าง 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  การพัฒนาการบริหารงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   (1) บุคลากรยังขาดความช านาญในการปฏิบัติงานตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
   (2) บุคลากรทางการศึกษายังขาดแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  การติดต่อประสานงาน 
   (1) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานด้านเอกสารยังไม่มีประสบการณ์ในการท างานกับชุมชนจึง
ท าให้การติดต่อประสานงานค่อนข้างยาก 
   (2) มีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการต่างๆ น้อย ท าให้ผู้น าชุมชนไม่ทราบว่าต้อง
เตรียมเอกสารอะไรบ้างเมื่อถึงเวลาเบิกจ่ายจะท าให้เกิดความล่าช้า 
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  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ส านักงานปลัด 
 ด้านงานสารบัญ 
  (1) ส ารวจเอกสารเก่า แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือท าลายเอกสาร จัดหมวดหมู่เอกสารให้ที่
ชัดเจน ง่ายต่อการค้นหาและจัดท าแผนผังการจัดส านักงานอย่างชัดเจน 
 ด้านงบประมาณ 
  (1) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน 
  (2) จัดท าระบบควบคุมการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยมีการวางแผน 
  (3) หน่วยงานแต่ละกองต้องมีการควบคุมงบประมาณของตนเอง 
 ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (1) แจ้งให้รายงานความเสียหาของอุปกรณ์ท่ีต้องใช้เกี่ยวกับงานป้องกันฯ 
  (2) แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันฯ จัดท าแผนฝึกอบรมเกี่ยวกับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าร่วมฝึกอบรมทบทวนความรู้กับภาคีเครือข่าย 
 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (1) มีการบรรจุโครงการเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลโนนตาลไว้ในแผนด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล เพื่อเป็นการตรวจสอบติดตามของผู้บริหารว่าโครงการที่บรรจุในแผนจะ
ด าเนินการในห้วงไหน มีการเสนอโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไปยังหน่วยงานอื่นเพ่ือขอรับงบประมาณในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวต่อไป 
  (2) มีการเสนอโครงการเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  (3) มีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นปัจจุบันมากข้ึน 
  (4) มีการจัดท าแผนที่แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลโนนตาลเพ่ือให้ทราบจุดเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวของต าบลโนนตาล 
  (5) แจ้งให้ด าเนินการเรื่องแผนการท่องเที่ยวในเขตต าบลโนนตาลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 กองคลัง 
 ด้านงานพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ 
  (1) จัดท าโครงการจัดเก็บภาษีเคลือ่นที่เพ่ือให้บริการประชาชนและให้ค าแนะน าในเรื่องภาษีต่างๆ 
  (2) ท าการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
  (3) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/รับโอนย้าย 
  (4) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
 ด้านงานการเงินและบัญชี 
  (1) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 

  (2) ศึกษาจากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
       http://km.laas.go.th/laaskm2020 การเปลี่ยนแปลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ  
            (e-LAAS) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบนระบบฯ (e-LAAS) 
ด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

  (1) ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/รับโอนย้าย 
  (2) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
 

 

http://km.laas.go.th/laaskm2020
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 กองช่าง 
 ด้านออกแบบและควบคุม 
  (1) ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาระเบียบกฎหมายใหม่  ๆการสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ  โดยใชส้ารสนเทศ  
  (2) จัดส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม  
  (3) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลกฎหมาย ระเบียบต่างๆในการขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ขั้นตอนในการขออนุญาตและมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับท่ีดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 ด้านงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  
   (1) รับโอน บรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
   (2) ท าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างและควบคุมงาน-ด าเนินการ 
   (3) จัดหาคู่สัญญาโครงการกสร้างในช่วงฤดูแล้ง 
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ด้านการพัฒนาการบริหารงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  (1) ก าชับและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ติดตามข่าวสาร ระเบียบและหนังสือ

สั่งการอย่างต่อเนื่อง 
  (2) แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้บุคลากรทราบ 
 ด้านการประสานงาน 
  (1) ผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานการประสานงานด้านเอกสาร

ประกอบโครงการอย่างใกล้ชิด 
  (2) มีการประชุม ชี้แจงรายละเอียดโครงการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง

ชัดเจนให้เจ้าหน้าที่แต่ละคน 
  

       
    
    
 
 

 


