
แบบ ปค.๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์/นายอ าเภอกุยบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ประเมินผลการ
ควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖1 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับ
การเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่ าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การก ากับดูแลของ                      
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนายอ าเภอกุยบุรี 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน มีจ านวน 10 ภารกิจ ดังนี้ 

(1) ส านักงานปลัด 
1.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเสี่ยงที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

คือ ภัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง ท าให้ประชาชนประสบภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการช่วยเหลือประชาชนเกิดความล่าช้าและไม่มี
แผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจน 

 (๒) กองคลัง 
  2.1 การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีความเสี่ยงที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน คือ เอกสารประกอบ การจัดท าฎีกายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  2.2 งานแผนที่ภาษี มีความเสี่ยงที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ การจัดเก็บภาษียัง
ไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจาก อบต. อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท าแผนที่ภาษ ี
  2.3 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้  มีความเสี่ยงที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ  
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบการรับเงินการน าส่งเงินและการน าฝากเงินเป็นประจ า      
   2.4 ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีความเสี่ยงที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ       
ในระหว่างปีมีข้าราชการรับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุไม่เพียงพอและมีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณ
งานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๓.กองช่าง  
3.1 งานขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ มีความเสี่ยงที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน คือ ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารและผู้ขอ
อนุญาตไม่ท าตามแปลนที่ยื่นขออนุญาต อีกท้ังการเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบท าให้การขออนุญาต ก่อสร้าง
ดัดแปลง ต่อเติม ล่าช้า 
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๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อโครงการปฏิบัติการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีความเสี่ยงที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือประชาชนขาดความตระหนักใน
การควบคุมโรคอย่างจริงจัง อีกท้ัง อาสาสมัครประจ าหมู่บ้านขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อาจจะด้วยการขาด
แรงจูงใจในการท างาน รวมถึงขาดความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนประชาชนมักรอความช่วยเหลือ
จากทางภาครัฐเพียงอย่างเดียวโดยขาดการดูแลตัวเองเบื้องต้น 

๕.กองการศึกษา 
5.1 ด้านบริหารการศึกษา มีความเสี่ยงที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ บุคลากร

ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และการศึกษาหาความรู้ในสายงาน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

5.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความเสี่ยงที่ต้องก าหนดปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน คือ งบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการ สภาพแวดล้อม
ภายนอกอาคาร สถานที่ ยังไม่พร้อมและไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร 

 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน มีจ านวน 10 ภารกิจ ดังนี้ 
 (1) ส านักงานปลัด 
1.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ ควรจัดเตรียมความ

พร้อมและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ อีกทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงานให้ชัดเจน  ตลอดจนเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากรที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

(๒) กองคลัง 
  2.1 การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือให้
หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละส่วนได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเจ้าพนักงานการเงิน
และผู้อ านวยการกองคลัง มีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
   2.2 งานแผนที่ภาษี มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดท าแผนที่ภาษี
ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน 
  2.3 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีการปรับปรุงควบคุมภายในคือ มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้และมีค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
   2.4 ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ มีการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
เจ้าพนักงานพัสดุและมีค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

๓.กองช่าง  
3.1 งานขออนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารต่างๆ มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ ปฏิบัติ

ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อีกทั้งจัดท าคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม 
อาคาร แจกส าหรับผู้มาติดต่อ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว สถานีวิทยุชุมชน 
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้าง 

๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4.1 การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อโครงการปฏิบัติการควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ มอบทรายอะเบทให้กับราษฎรทุกครัวเรือนเพ่ือก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย ออกให้บริการพ่นหมอกควันก าจัดยุงลายให้กับบ้านเรือนราษฎรในเขตพ้ืนที่ทุกครัวเรือน รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและท าความเข้าใจถึงการป้องกันและควบคุม
โรค อีกท้ัง สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วย 



 
-3- 

 
ตนเองเบื้องต้นจัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงในการปฏิบัติงาน 

๕.กองการศึกษา 
5.1 ด้านบริหารการศึกษา มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ ส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม             

ข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สม่ าเสมอ 

5.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการปรับปรุงควบคุมภายใน คือ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือน ามาพิจารณาการพัฒนากองการศึกษาทั้งงานด้าน
แผนฯ และงบประมาณที่ต้องใช้ในแต่ละปี อีกทั้งจัดท าแผนในการด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมสภาพแวดล้อม
ภายนอกในส่วนของอาคาร สถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่สมบูรณ์ 

 
 
 
 

(ลงช่ือ)    บุญรอด  เขียวเพชร 
                   (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
 ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

     วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 25๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


