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แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
(ระดบัหน่วยงานของรฐั) 

เรียน นายอ าเภอเมืองราชบรุี 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา ไดป้ระเมนิผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรบั
ปีสิน้สุดวนัที ่ ๓๐  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ดว้ยวธิกีารทีห่น่วยงานก าหนดซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตั ิการควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกจิของหน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ ดา้นการรายงานที่เกี่ยวกบัการเงนิ 
และไมใ่ช่การเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้ทนัเวลา และโปรง่ใส รวมทัง้ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 

จากผลการประเมนิดงักล่าว องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา เหน็ว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมคีวามเพยีงพอ ปฏบิตัติามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ย
มาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การก ากบั
ดแูลของ นายอ าเภอเมอืงราชบุร ี

อย่างไรก็ด ีองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา มคีวามเสี่ยงและได้ก าหนดปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรอืปีปฏทินิถดัไป สรปุไดด้งันี้ 

๑. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
   ๑.๑ กจิกรรมดา้นการพฒันาบุคลากร 
   ๑.๒ กจิกรรมดา้นการโอนงบประมาณ 
   ๑.๓ กจิกรรมดา้นการลดปญัหาโลกรอ้น 
   ๑.๔ กจิกรรมดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
   ๑.๕ กจิกรรมการด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัต่าง ๆ 
   ๑.๖ กจิกรรมการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพี ส าหรบัผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูป้ว่ยเอดส ์
   ๑.๗ กจิกรรมดา้นการพสัดุ 
   ๑.๘ กจิกรรมดา้นงานการเงนิและบญัช ี
   ๑.๙ กจิกรรมดา้นการจดัเกบ็รายได ้
   ๑.๑๐ กจิกรรมดา้นออกแบบและควบคุมอาคาร 
   ๑.๑๑ กจิกรรมดา้นกจิการประปา 
   ๑.๑๒ กจิกรรมดา้นการซ่อมแซมและบ ารงุรกัษาไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ 

๑.๑๓ กจิกรรมดา้นการซ่อมแซมและบ ารงุรกัษาเสยีงตามสาย 



(๒) 
 

๑.๑๔ กจิกรรมดา้นงานกฬีาและนนัทนาการ 
๑.๑๕ กจิกรรมดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ 
๑.๑๖ กจิกรรมดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอย 

๒. การปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
  ๒.๑ กิจกรรมด้านการพฒันาบุคลากร จดัท าโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของผู้บรหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่และพนักงานส่วนต าบลต่อเนื่องทุกปีและส่งบุคลลากรเขา้
รบัการฝึกอบรม เพื่อเพิม่พูนทกัษะ ความรูค้วามสามารถ และใหเ้จา้หน้าทีน่ าความรูท้ีไ่ดจ้ากการฝึกอบรมมา
จดัท าคู่มอืในการปฏบิตังิานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  ๒.๒ กจิกรรมดา้นการโอนงบประมาณ  ดงันี้ 

๑.จดัท าแผนปฏบิตักิารเพื่อก าหนดหว้งระยะเวลาทีจ่ะด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
แต่ละครัง้  

๒. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการ  จดัท างบประมาณให้สมดุล 
เพยีงพอต่อการใชจ้า่ยตลอด ปีงบประมาณ เพื่อลดจ านวนการโอนงบประมาณ 

๓. ก าหนดใหส้่วนราชการใดมคีวามประสงคท์ีจ่ะโอนงบประมาณใหแ้จง้นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน
ล่วงหน้าก่อน ๑๕ วนัเพื่อวางแผนในการขออนุมตัโิอนในครัง้เดยีวกนัทุกส านกั/กอง 

  ๒.๓ กจิกรรมดา้นการลดปญัหาภาวะโรครอ้น ดงันี้ 
๑. ตรวจสอบเสน้ทางหรอืพืน้ทีว่่างเปล่าทีค่วรจะปลกูตน้ไมใ้หค้วามร่มรื่นและใหร้่มเงาทัว่ถงึ 
๒. จดักจิกรรมเพื่อสรา้งความตระหนกัในการลดใชพ้ลงังานกบัเจา้หน้าทีอ่ย่างต่อเนื่อง 
๓. จดัอบรมหรอืจดัท าแผ่นพบัประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปญัหาภาวะโลกร้อนให้กับ

ประชาชน 
 ๒.๔ กจิกรรมดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ดงันี้ 
๑. จดัใหม้กีารอบรมโทษของยาเสพตดิในครอบครวัหรอืกลุ่มเสีย่งอยา่งต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสรมิกจิกรรมต่างๆ ทีใ่ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวยั เช่น กฬีาต้านยา  
เสพตดิ 

            ๓. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนและจุดเสี่ยง
หมูบ่า้นใหท้ัว่ถงึและต่อเนื่อง 

๒.๕ กจิกรรมการด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัต่าง ๆ  ดงันี้ 
๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อ

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
๒. เจา้หน้าที่ผู้รบัผดิชอบรายงานผลการตรวจสภาพการใช้งานของวสัดุอุปกรณ์เครื่องมอืเครื่องใช้ 
เสนอต่อผูบ้งัคบับญัชาอยา่งน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ 
๓. ส่งบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรมตามทีห่น่วยงานอื่นจดัขึน้  



(๓) 
 

๔. จดัฝึกอบรม/ทบทวนความรูใ้หก้บัอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) หรอือาสาสมคัรอื่นๆ 
เพิม่เตมิ 

 
๕. จดัท าค าสัง่มอบหมายเจา้หน้าทีอ่ยูเ่วรยามในช่วง นอกเวลาราชการ 
๒.๖ กจิกรรมการจา่ยเงนิสงเคราะหเ์พื่อการยงัชพีส าหรบัผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูป้ว่ยเอดส ์
ด าเนินการประชาสมัพนัธ ์สรา้งการรบัรู ้ช่องทางต่าง ๆ และในทีชุ่มชน อยา่งต่อเนื่อง 
๒.๗ กิจกรรมด้านการพัสดุ มีการสรรหาบุคลากรในต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและให้
ผูป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุเขา้รบัการฝึกอบรมในการปฏบิตังิานดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง  

  ๒.๘ กจิกรรมด้านการเงนิและบญัช ีประสานให้ผู้รบัผดิชอบได้ทราบขัน้ตอนของการจดัท า
ฎกีา 

                    ตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
๒.๙ กจิกรรมด้านการจดัเก็บรายได้ เพิม่ช่องทางการรบัช าระเงนิโดยใหผู้้รบับรกิารโอนเงนิ

เขา้บญัชขีองหน่วยงาน และเพิม่ช่องทางการแจง้ยอดผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น แอปพลเิคชนัไลน์ 

   ๒.๑๐ กจิกรรมดา้นออกแบบอาคาร เพิม่กรอบอตัราก าลงัใหเ้พยีงพอ ตรงตามต าแหน่งทีข่าด 
  ๒.๑๑ กจิกรรมด้านกจิการประปา เพิม่กรอบอตัราก าลงัใหเ้พยีงพอ ตรงตามต าแหน่งที่ขาด 
และเพิม่งบประมาณเกีย่วกบังานประปาใหม้ากขึน้ 
   ๒.๑๒ กจิกรรมด้านการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ ด าเนินการ
สอบคดัเลอืกตามกรอบอตัราก าลงั 

  ๒.๑๓ กจิกรรมดา้นการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาเสยีงตามสาย ด าเนินการสอบคดัเลอืกตาม
กรอบอตัราก าลงั 

  ๒.๑๔ กิจกรรมด้านงานกีฬาและนันทนาการ ปฏิบตัิตามมาตรฐานการส่งเสรมิกีฬากรม
ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

  ๒.๑๕ กจิกรรมดา้นการป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ จดักจิกรรมส่งเสรมิ/อบรมใหค้วามรูต่้าง 
ๆ แก่ประชาชน ไดท้ราบถงึขัน้ตอนวธิกีารป้องกนัและจ ากดัแหล่งก าเนิดการเพาะพนัธุล์ูกน ้าและยุงลาย และ
พ่นหมอกควนั ๔ ครัง้/ปี กรณพีบผูป้ว่ยโรคไขเ้ลอืดออก ตอ้งด าเนินการทนัท ี

  ๒.๑๖ กจิกรรมดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอย ส่งเสรมิ อบรม รณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ก่
ประชาชน ได้มสี่วนร่วมในการก าจดัขยะและคดิแยกขยะก่อนทิ้ง และจดักจิกรรมเสรมิสร้างจติส านึกให้แก่
ประชาชนไดเ้หน็ถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม 

ลายมอืชื่อ        นายสุวทิย ์  จนิดาเจีย่   
               (นายสุวทิย ์ จนิดาเจีย่) 

                                                                           นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองกลางนา 
                                                           วนัที ่   ๒    เดอืน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 


