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รักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 
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แบบ  ปค. 1 
หนังสอืรับรองการประเมินการควบคมุภายใน 

 



แบบ ปค. ๑ 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน นายอำเภอบรบือ 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม กำหนด   
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงาน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน
ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 
  

  จากผลการประเมินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมเห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแล
ของ นายอำเภอบรบือ 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทนิถัดไป สรุปไดด้ังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1  กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
        การพัฒนาท้องถิ่น 
1.2   กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.3   กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา  
1.4   กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
1.5   กิจกรรมด้านการจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง) 

       1.6   กิจกรรมงานก่อสร้าง 
1.7   กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา   
1.8   กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ/การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
  

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
2.1 กิจกรรมด้านการจัดทำประชาคมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาท้องถิ่น         
1) ควรจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ชี้แจงผ่านกิจกรรม ให้ 

ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงานของ อบต.  

2.๒ กิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1)  แผนปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 
2)  กลไกการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างเป็น 

ประโยชน์และเป็นการลดความเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
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2)  ให้การสนับสนุน จัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด การประสานงานและร่วมมือกับกลไกต่าง ๆ 

 

2.3 กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา 
1)  ผู้บริหารไดว้่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบและ 

บำรุงรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุขำรุดเสียหายให้แต่ละ
คนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบทันที 

2)  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบทะเบียนคุมการขออนุญาตใช้รถยนต์เป็น 
ประจำทุกครั้ง  และตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานไดด้ีอยู่เสมอ 
 

2.4 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
1)  มีการประชาสัมพันธ์ถึงข้ันตอนกระบวนการ วันเวลาสถานที่ และอัตราในการ 

จัดเก็บภาษใีห้ชัดเจน 
2)  จัดให้มีการอบรมชี้แจงให้ความรู้แก่กลุ่มผู้เสียภาษีได้ทราบและเข้าใจตรงกันใน 

การเสียภาษ ี
3)  ออกพ้ืนที่บริการการเก็บภาษีตามหมู่บ้านเพ่ือเป็นการบริการและอำนวยความ 

สะดวกให้กับกลุ่มผู้เสียภาษี 
1) ดำเนินการปรับขยายฐานภาษีเพ่ือสร้างประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้ให้ 

เพ่ิมมากข้ึน 
 

2.5 กิจกรรมด้านการจัดหาพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง) 
1)  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาและศึกษาทำความเข้าใจในขั้นตอนและ 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 
2)  จัดทำคู่มือขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ 
3)  เร่งรัดและกำชับให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและระเบียบต่าง ๆ  

ที่เก่ียวข้อง 
 

   2.6  กิจกรรมงานก่อสร้าง 
   1)  จัดทำแผนออกตรวจสอบและแผนการออกซ่อม 

2)  ออกดำเนินการซ่อมแซมทันทีที่ได้รับแจ้ง 
3)  จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย   มีอายุการใช้ 

งานได้นานยิ่งขึ้น 
4)  ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้า  เป็นการเฉพาะ 

ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
 

2.7  กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา   
1.  ส่งบุคลากรเข้ารบการอบรมให้ครบทุกคนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กให้มี 

ทักษะขึ้น 
2.  ตั้งงบประมาณสนับสนุนการสรรหาวัสดุอุปกรณ์สื่อ  ต่าง ๆให้ได้มาตรฐานตามที่ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดดำเนินการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับ
การเรียนการสอน 
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2.8 กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ/การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

1) มาตรการป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ/การแพร่
ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) · วิธีลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) 

2) ใช้แบบสอบทานการลดลงของการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน อัตราการป่วย อัตรา 
การตาย 
 
 
 
 
 
             (นายพีรสิทธิ์  ทับผา) 
                ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 
                                                                      วันที่   21  ธันวาคม  พ.ศ.  2563



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ปค. 4 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนนิงานสิ้นสุด  วันที่  30  เดอืน  กันยายน  พ.ศ. 2563 

  



 

  แบบ  ปค. 4 
 

องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองสิม   อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

 

 - ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและเอ้ือต่อการควบคุม
ภายใน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร 
รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการ
ประเมินผล ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์ มี
ศีลธรรม จรรยาบรรณ มีการกำหนดระดับ
ความรู้ ทักษะและความสามารถ จัดโครงสร้าง
และสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม
กับขนาดและลักษณะการดำเนินงาน มีการ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการ
ตรวจสอบและการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน
ด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 

- สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองสิมในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการ
ทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุม
ภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบเหมาะสม แต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบาง
ตำแหน่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  ซึ่งจะส่งเสริมบุคลากรให้ได้เข้ารับการฝึกอบรม
เพ่ิมความรู้ต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม
จะดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสิมเป็นไปในทางที่ดีข้ึนเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร
และต่อระบบราชการในการให้บริการประชาชน  ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไรก็ตาม
หน่วยงานย่อยบางหน่วยงานยังมีการมอบหมายงานใน
หน้าที่ให้บุคลากรไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร 

๒ การประเมินความเสี่ยง  
 - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ

ดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจน  บุคลากร
ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด
และให้การยอมรับ ผู้บริหารมีการระบุความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุ 
ประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 
เช่น การเกิดภัยธรรมชาติ   
 
 

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม มีการประเมิน
ความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : 
การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ
และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓ กิจกรรมการควบคุม 
 

 

 - นโยบายและกิจกรรมการควบคุมกำหนดขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิด
ผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ มี
มาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
รัดกุมและเพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่การ
ปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความ
เสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ  มีการติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 

ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควรอย่างไรก็ตามองค์กรไม่สามารถ
ระบุความเสี่ยงในทุกจุดได้แต่ก็มีการกำชับให้บุคลากร
ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว 

๔ สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

 - มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
สำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การ
สื่อสารอย่างชัดเจนพนักงานทุกคนทราบ ระบบ
การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่าง
หน่วยงานราชการทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด  
รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลาและสะดวก ผ่าน
ระบบเครือข่าย 
๑) การนำระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิมมี
ระบบอินเตอร์เน็ตที่มปีระสิทธิภาพทำให้สามารถรับ
ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จาก
ระบบอินเตอร์เน็ต 
   ๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น 
การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสาน 
งานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล  อบจ.  
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  รวมทั้งการติดต่อ
ประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร   มีโทรศัพท์และ
โทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลได้เป็นอย่างดี 
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 ชื่อผู้รายงาน 
              (นายพีรสิทธิ์  ทับผา) 
   ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม 
             

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล  
 - การประเมินผลมีความเพียงพอและ

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมิน
การบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย
กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
ของฝ่ายบริหาร  มีการประเมินผลแบบรายครั้ง 
เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง 
รายงานผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริต
หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับฯ  

- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม     
โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในทุกสิ้นปี  โดยนำผลการประเมินจัดทำ
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไข
และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีการควบคุมที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผลตามสมควรอย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในดังต่อไปนี้ 
 ๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอหน่วยงานจะกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มี
ความสำคัญทั่วทั้งองค์กรเพื่อกำหนดการควบคุมที่จำเป็นคุ้มค่าและพอเพียง 
 ๒. ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมตามควรแก่กรณีและสั่งกำชับ
กับผู้บริหารทุกระดับสอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื ่องสำคัญโดยใกล้ชิดและติดตาม         
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมโดยเคร่งครัดต่อไป 
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