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หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลบางเดื่อ 

เรียน นายอําเภอบางปะหัน 

    องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสําหรับ              
ปีสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงาน
กําหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ในด้านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ 
ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวกับการด าเนินงาน จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเด่ือ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกํากับดูแลของนายอําเภอบางปะหัน อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้
กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังน้ี 

๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑. กิจกรรมงานบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลัง ยังต้องควบคุมภายใน หากกําหนดอัตรากําลังมากเกิน
ความจําเป็น อาจมีผลกระทบด้านการบริหารการเงิน 
2. กิจกรรมงานธุรการ การรับ – ส่งหนังสือราชการ  ได้รับหนังสือสั่งการล่าช้าบางครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด หนังสือเกิดการสูญหาย 
3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ขาดทักษะ ความรู้และประสบการณ์
ในการทํางาน  บุคลกรท่ีปฏิบัติหน้าที่ ไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการป้องกัน               
และบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอ 
๔. กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มมากขึ้น การดําเนินการที่ใช้ยังไม่ครอบคลุมกับสภาพพื้นที่ การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพยังมี
ความเสี่ยงในการผิดพลาดและการนําเงินสดไปจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธ์ิ 
๕. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมารประจําปี แผนพัฒนาฯ ไม่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 
๖. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
๗. กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านน้ีโดยตรงซึ่งเป็นงานเก่ียวกับ
โปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสํารวจภาคสนามเน่ืองจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ แต่มีบุคลากรน้อยไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน 
 



-๒- 

๘ . กิ จกรรมงาน พัฒนาและจัด เก็บ รายได้  ขาด เจ้ าพ นักงาน จัด เก็บรายได้ที่ จะมาทํ างานและ 
รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้โดยตรง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี 
๙. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ การสั่งเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ มีหลายคนสั่งการทําให้เกิดความ
เสี่ยงที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมไม่ทราบการเบิกจ่าย การจัดหาที่มีการกระจุกเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณ เพราะ
ปัจจัยอย่างอ่ืนไม่เอ้ือให้ทําได้ตลอดปี เจ้าหน้าที่ยังไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่เรียบร้อย พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ยัง
ไม่มีการจําหน่าย 
๑๐. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๑๑. กิจกรรมงานก่อสร้างการออกแบบและควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร            
งานประสานสาธารณูปโภค และ งานธุรการ มีการควบคุมที่ เพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง                
อย่างไรก็ตาม 
 
๒. การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

คณะทํางานและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเด่ือร่วมกันประชุม วางแผน และปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามระบบการควบคุมภายในขององค์กร 
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามความเสี่ยงของกิจกรรมทั้ง ๑๑ กิจกรรม 
 

 
                                                      ลายมือช่ือ 
                                                                 (นายบํารุง  โพธ์ิศิลา) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบางเด่ือ 
                                                          วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลบางเดื่อ 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี  ๑ 

    องค์การบริหารส่วนตําบลบางเด่ือได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสําหรับ              
ปีสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคมพ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงาน
กําหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของ
หน่วยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ในด้านการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ 
ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เช่ือถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวกับการด าเนินงาน จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเด่ือ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเน่ือง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกํากับดูแลของนายอําเภอบางปะหัน อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้
กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังน้ี 

๑ ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
๑. กิจกรรมงานบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลัง ยังต้องควบคุมภายใน หากกําหนดอัตรากําลังมากเกิน
ความจําเป็น อาจมีผลกระทบด้านการบริหารการเงิน 
2. กิจกรรมงานธุรการ การรับ – ส่งหนังสือราชการ  ได้รับหนังสือสั่งการล่าช้าบางครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด หนังสือเกิดการสูญหาย 
3. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ามาใหม่ขาดทักษะ ความรู้และประสบการณ์
ในการทํางาน  บุคลกรท่ีปฏิบัติหน้าที่ ไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการป้องกัน               
และบรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอ 
๔. กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพสําหรับผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วยเอดส์  ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มมากขึ้น การดําเนินการที่ใช้ยังไม่ครอบคลุมกับสภาพพื้นที่ การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพยังมี
ความเสี่ยงในการผิดพลาดและการนําเงินสดไปจ่ายหรือโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธ์ิ 
๕. กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมารประจําปี แผนพัฒนาฯ ไม่ตรงกับความ
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๖. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน  มีการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
๗. กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน ขาดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบในด้านน้ีโดยตรงซึ่งเป็นงานเก่ียวกับ
โปรแกรมแผนที่ภาษีรวมถึงการออกสํารวจภาคสนามเน่ืองจากกองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ แต่มีบุคลากรน้อยไม่
เพียงพอต่อปริมาณงาน 
 



 
-๒- 

๘ . กิ จกรรมงาน พัฒนาและจัด เก็บ รายได้  ขาด เจ้ าพ นักงาน จัด เก็บรายได้ที่ จะมาทํ างานและ 
รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้โดยตรง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี 
๙. กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ การสั่งเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ มีหลายคนสั่งการทําให้เกิดความ
เสี่ยงที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมไม่ทราบการเบิกจ่าย การจัดหาที่มีการกระจุกเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณ เพราะ
ปัจจัยอย่างอ่ืนไม่เอ้ือให้ทําได้ตลอดปี เจ้าหน้าที่ยังไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่เรียบร้อย พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ยัง
ไม่มีการจําหน่าย 
๑๐. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ขาดความรู้
เรื่องการไฟฟ้าให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๑๑. กิจกรรมงานก่อสร้างการออกแบบและควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุมอาคาร            
งานประสานสาธารณูปโภค และ งานธุรการ มีการควบคุมที่ เพียงพอ ประสบผลสําเร็จในระดับหน่ึง                
อย่างไรก็ตาม 
 
๒. การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 

คณะทํางานและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามคําสั่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเด่ือร่วมกันประชุม วางแผน และปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามระบบการควบคุมภายในขององค์กร 
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามความเสี่ยงของกิจกรรมทั้ง ๑๑ กิจกรรม 
 

 
                                                      ลายมือช่ือ 
                                                                 (นายบํารุง  โพธ์ิศิลา) 
                                                         นายกองค์การบริหารสว่นตําบลบางเด่ือ 
                                                          วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 


