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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 
เรียน นายอ าเภอเจริญศิลป์ 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับ
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562 ด้วยวิธีการท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาก าหนดซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงาน ท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ี
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมท้ังด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  

  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ภายใต้การก ากับดูแล
ของนายอ าเภอเจริญศิลป ์
  อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ที่ต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๑.2 กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล                    
   1.3 กิจกรรมด้านงานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.4 กิจกรรมงานธุรการ 
1.5 กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและ               
      มีประสิทธิภาพ 
1.๗ กิจกรรมด้านการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
      ท้องถิ่น   
1.8 กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา 
1.9 กิจกรรมด้านการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas 

   1.10 กิจกรรมงานด้านพัสดุการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.11 กิจกรรมด้านจัดเก็บรายได้การจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
1.12 กิจกรรมการตรวจฎีกา 

   1.13 กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
    

/๑.14 กิจกรรมการส ารวจ……. 
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1.14 กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.15 กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

   1.16 กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
   1.17 กิจกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2562 
   1.18 กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
     

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
   2.1 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๑. จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
   ๒. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น 
       กีฬาต้านยาเสพติด  
   ๓. จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเส่ียงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความ 
                                 ตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด 

2.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล                    
   ๑. ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจ 
       ท่ีปฏิบัติจริง 
   ๒. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมงานในหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย 
       อย่างสม่ าเสมอ 
   ๓. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจจากการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังด้านประสิทธิภาพ 
       และประสิทธิผลของงาน   
   ๔. ส่งเสริมกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจ 
       อันดีต่อกัน    
   2.3 ด้านงานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. ส่งสมาชิกสภาฯ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานสภาองค์การ 
      บริหารส่วนต าบล 
  2. แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีส าหรับช่วยกิจกรรมด้านงานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. จัดหาเอกสารให้ครบถ้วนและจัดสถานท่ีเพื่อจัดเก็บเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
    สภาฯ ให้เพียงพอต่อจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม   

   2.4 กิจกรรมงานธุรการ 
   1. ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน 
   2. ก าชับ/ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
   2.5. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   1. ส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ารับการอบรม 
       ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
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   2.6 กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและ 
         มีประสิทธิภาพ 
   1. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริม 
        การปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ ศพด. 
   2.7 กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๑. ประชุมช้ีแจงผ่านกิจกรรมท่ีลงพื้นท่ีให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญของการ 
       มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม เช่น การจับสลากรางวัล ส าหรับ 
       ผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
   2.8 กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา 
   ๑. ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบ ารุงดูแล 
       รักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุช ารุด 
       เสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันเหนือ 
       ตนขึ้นไปทราบทันที 
   ๒. ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
   2.9 กิจกรรมด้านการบันทึกข้อมูลในระบบ e-laas  
   1. แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-laas ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติทราบอย่างต่อเนื่อง 
   2. ก าชับผู้ปฏิบัติงานศึกษาระบบ e-laas และติดตามข่าวสารคู่มืออย่างต่อเนื่อง 
   3. ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ 
       ระบบ 
   2.10 กิจกรรมงานพฒันาและจัดเก็บรายได้ 
   ๑. จัดท าโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน 
   2. จัดท าแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
   3. ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 
   4. ให้ผู้อ านวยการก าชับเจ้าหน้าท่ีเร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี 
   2.11 กิจกรรมงานด้านพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือส่ังการและ 
       คู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ 
   2.12 กิจกรรมการตรวจฎีกา 
   1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือส่ังการและ  
       คู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติ 
   2.13 กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 

1. จัดท าแผนด าเนินการก่อสร้างอย่างเหมาะสม 
2. สรรหาบุคลากรแทนต าแหน่งท่ีว่างให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
๓. ให้ความรู้หรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

    
/2.๑4 กิจกรรมการ……. 
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2.14 กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. มอบหมายเจ้าหน้าท่ีด าเนินการส ารวจไฟส่องสว่างฯในชุมชนและรายงาน 

ผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการซ่อมแซม 
   2.๑5 กิจกรรมการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
   ๑. ตรวจสอบการรับเงินสด และโอนผ่านธนาคารว่าตรงตามท่ีกรมส่งเสริมการ 
       ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรให้หรือไม่ถ้าไม่ตรงให้รีบด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 
   ๒. ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐานท่ีมาแสดงตนของรับเงินในแต่ละเดือนให้ถูกต้อง  
       ครบถ้วน 
   2.16 กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ 
   ๑. ตรวจสอบการบัญชีแสดงรายการยืม  และการช าระเงินคืนเงินทุนหมุนเวียนของ
       องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นปัจจุบัน 
   ๒. รายงานฐานะทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนและรายงานผลการด าเนินงาน  
       แล้วรายงานให้อ าเภอทราบภายในวันท่ี 1 ของเดือนมกราคม เมษายน   
       กรกฎาคมและตุลาคม 
   3. ติดตาม นิเทศ ให้ค าแนะน ากลุ่มอาชีพ 
   2.17 กิจกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 2562 
   1. หาตัวอย่างกรณีศึกษา, ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด,หรือการตอบข้อหารือท่ี 
       ผลแล้วเสร็จมาให้หน่วยรับตรวจได้ทราบถึงโทษหรือวิธีแนวทางปฏิบัติราชการ 
       อยู่เสมอ 
   2.18 กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะเฉพาะต าแหน่ง 
   1. ศึกษาหาความรู้จากตัวอย่างกรณีศึกษา, ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด, หรือการตอบ
       ข้อหารือท่ีมีผลสรุปแล้วเสร็จมาให้หน่วยรับตรวจได้ทราบถึงโทษหรือวิธีแนวทางปฏิบัติ 
       ราชการอยู่เสมอ 
   2. เข้ารับการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
                           (นางอุไร   เพชราเวช) 
       ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
                        วันท่ี 30 กันยายน 2562 

     
                                                                                                 
              


