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........................หวัหนา้ส านกัปลดั 
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-สำเ 
 
ที ่ลบ  ๗๘๓๐๑/                                                            ทีท่ ำกำร อบต. นิคมล ำนำรำยณ์ 

        ถนนสระบุร–ีหล่มสกั ต. นิคมล ำนำรำยณ์ 

        อ. ชยับำดำล   ลบ ๑๕๑๓๐ 

                                                              29  พฤศจกิำยน   ๒๕62 

เรื่อง   ขอสง่รำยงำนกำรตดิตำมประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน ขอ้ ๖  

เรยีน   นำยอ ำเภอชยับำดำล 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย ๑.หนงัสอืรบัรองกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.1) จ ำนวน 1 ชุด 

                ตำม ตำมที่ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งตำมระเบยีบฯ ขอ้ ๕  ก ำหนดใหห้น่วยรบัตรวจจดัวำงระบบควบคุมภำยใน 
โดยน ำมำตรฐำนควบคุมภำยในทีอ่อกตำมระเบยีบใชเ้ป็นแนวทำงในกำรจดัวำงระบบควบคุมภำยในองคก์ร 
และจดัท ำรำยงำนกำรตดิตำมประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน ตำมระเบยีบคณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.๒๕๔๔  ตำมระเบียบฯ ข้อ ๖ โดยต้องรำยงำน
คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ ภำยใน ๓๐ ธนัวำคม ของทุกปี ประกอบกบัพระรำชบญัญตัวินิัยกำรเงนิ
กำรคลงัของรฐั พ.ศ.2561 มผีลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 20 เมษำยน 2561 โดยมำตรำ 79 บญัญตัใิห้หน่วยงำน
ของรฐัจดัใหม้กีำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน และกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยใหถ้อืปฏบิตัิ
ตำมมำตรฐำน หลกัเกณฑ์กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยมำตรฐำน และหลกัเกณฑ์ปฏิบตักิำรควบคุมภำยใน
ส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั พ.ศ.2561  ให้เสนอรำบงำนกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยในระดบัหน่วยงำน
ของรฐัตำมขอ้ 8 ต่อหวัหน้ำหน่วยงำนของรฐัเพื่อพจิำรณำลงนำมและจดัส่งให้ผู้ก ำกบัดูแลภำยใน 90 วนั
นบัแต่วนัสิน้ปีงบประมำณหรอืสิน้ปีปฏทินิ 

                  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์ อ ำเภอชยับำดำล จงัหวดัลพบุรี ได้ติดตำม
ประเมนิผลกำรควบคุมภำยในขอ้ ๖ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จงึขอสง่รำยงำนดงักล่ำว
ใหท้่ำนทรำบ รำยละเอยีดปรำกฏมำพรอ้มนี้ 

  จงึเรยีนมำเพือ่โปรดทรำบ   

  
                      ขอแสดงควำมนบัถอื 
 
 
                                                                ( นำยประทนิ  ใจซื่อ ) 
                                                 นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนิคมลำนารายณ์ 
 
สำนักปลัด 
โทร. ๐๓๖-๗๙๒๔๕๕ 



โทรสำร.  ๐๓๖-๗๙๒๔๕4 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 

 
 

แบบ ปค.1 
หนังสือรบัรองการควบคมุภายในของผู้บริหารระดบัองคก์ร 

(ระดบัหน่วยงานของรฐั) 

เรียน  นายอ าเภอชยับาดาล 

  องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์ ได้กำรประเมนิกำรควบคุมภำยในของ หน่วยงำน
ส ำหรบัปีที่สิ้นสุดวนัที่ 30 เดอืนกนัยำยน พ.ศ. 2562 ด้วยวธิกีำรที่หน่วยงำนก ำหนดซึ่งเป็นไผตำมหลกัเกณฑ์
กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยมำตรฐำนและหลกัเกณฑ์ปฏบิตั ิกำรควบคุมภำยในส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั พ.ศ.2562 
โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำภำรกิจของหน่วยงำนจะบรรลุวตัถุประสงค์ของกำร
ควบคุมภำยในด้ำนกำรด ำเนินงำนที่มีประสทิธิผลประสทิธิภำพ ด้ำนกำรรำยงำยที่เกี่ยวกบักำรเงนิ และไม่ใช่
กำรเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้ทนัเวลำ และโปร่งใสรวมทัง้ดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
กำรด ำเนินงำน  

จำกผลกำรประเมนิดงักล่ำว องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์ เห็นว่ำ กำรควบคุม
ภำยในของ 

หน่วยงำนมคีวำมเพยีงพอ ปฏบิตัติำมอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยมำตรฐำน
และหลกัเกณฑป์ฏบิตักิำรควบคุมภำยในส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั พ.ศ.2562 ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของอ ำเภอชยั
บำดำล  

      (ลงชื่อ) 
            (นำยประทนิ  ใจซื่อ) 
                    นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์ 

กรณีควำมเสีย่งส ำคญั และก ำหนดจะด ำเนินกำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยในส ำรบัควำมเสีย่ง ดงักล่ำวใน
ปีงบประมำณ/ปีปฏทินิถดัไป ใหอ้ธบิำยเพิม่เตมิในวรรคสำม ดงันี้  

 อย่ำงไรกด็ ีมคีวำมเสีย่งและไดก้ ำหนดปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณ หรอืปี
กฏทินิถดัไป สรุปไดด้งันี้ คอื องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์ ได้วเิครำะห์ประเมนิผลกำร
ควบคุมภำยในของหน่วยงำน ส ำนัก/กอง คอื (1) ส ำนักปลดั (2) กองคลงั (3) กองช่ำง (4) กองสวสัดกิำร
และสงัคม โดยวเิครำะหป์ระเมนิผลตำมองคป์ระกอบมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน ยงัมจุีดอ่อน   พบความ
เส่ียง ในงำนต่ำงๆ  ที่ต้องจดักำรบรหิำรควำมเสี่ยงหรอืก ำหนดแผนกำรปรบัปรุงระบบควบคุมภำยใน 
ปรำกฏตำมรำยงำนแผนกำรปรบัปรุงกำรควบคุมภำยใน ดงันี้. 

  ส านักปลดั  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์  ได้วเิครำะห์ประเมนิระบบ
กำรควบคุมภำยในพบควำมเสีย่งใหม่  5  หลกักำร  17 กจิกรรม  คอื 1. กจิกรรมงำนวเิครำะห์นโยบำย
และแผนกำรจดัท ำประชำคม  2. กจิกรรมกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั   3. กจิกรรมกำรป้องกนัและ................................ปลดั 

อบต. 
.................................หน.สป. 
.................................พมิพท์ำน 

 



แก้ไขปัญหำยำเสพติด  ที่พบจุดอ่อนที่เป็นควำมเสี่ยง ต้องจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงนิแผ่นดนิว่ำดว้ยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ขอ้ 6 และ
ข้อบกพร่องที่ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินทักท้วง  เป็นควำมเสี่ยงเดิมที่มีอยู่ต้องวำงแผนกำรควบคุม
ต่อไปนี้  

1. กจิกรรมงำนวเิครำะห์นโยบำยและแผน กำรจดัท ำประชำคม ปัจจยัเสีย่ง  (1) ชุมชน
ขำด 

ควำมเขม้แขง็ (2) ประชำชนไม่ใหค้วำมส ำคญัในกำรประชุมประชำคม (3) โครงกำรทีไ่ดจ้ำกกำรประชำคม
เพือ่จดัท ำแผน มจี ำนวนมำก ไม่สอดคลอ้งกบังบประมำณของ อบต. 

2. กจิกรรมกำร กำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตังิำน ( อปพร.) ขำด 
ควำมรูค้วำมสำมำรถ  และกำรเตรยีมควำมพรอ้ม ในกำรช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

3. กจิกรรม กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ  ปัจจยัเสีย่ง (1)  กลุ่มเสีย่งในพืน้ที ่มี
เป็น 

จ ำนวนมำก  (2) กำรวำงมำตรกำรเฝ้ำระวงัค่อนขำ้งจ ำกดั  (3) ยำเสพตดิกลบัมำระบำดในชุมชนอกีครัง้   

 

 

 

กองคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ได้วเิครำะห์ประเมนิผล พบว่ำ 
(กองคลงั  

องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลล ำนำรำยณ์) มภีำรกจิตำมค ำสัง่แบ่งงำน  และภำรกจิโครงสรำ้ง แบ่งออกเป็น 6 
ภำรกจิ พบควำมเสีย่ง ที่ต้องจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งหรอืก ำหนดแผนกำรปรบัปรุงระบบควบคุมภำยใน 
ในภำรกจิเป็น 7 กจิกรรม  เป็นควำมเสีย่งเดมิทีม่อียู่ตอ้งวำงแผนกำรควบคุมต่อไป ดงันี้ 
              1. กจิกรรม งำนแผนทีภ่ำษแีละ ทะเบยีนทรพัยส์นิ ปัจจยัควำมเสีย่ง เจำ้หน้ำทีผู่ป้ฎบิตัิ
รบัมอบหมำยใหท้ ำงำนอื่น  
              2. กจิกรรม กำรบนัทกึบญัช ีและกำรรบัเงนิ-กำรเบกิจ่ำยเงนิ ปัจจยัควำมเสีย่ง ขำดกำร
พฒันำและปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
             3. กจิกรรม  กำรเบกิจ่ำยเงนิผ่ำน ระบบอเิล็กทรอนิกส์  ปัจจยัควำมเสีย่ง เจ้ำหน้ำที่ยงั
ไม่เขำ้ใจระบบกำรบนัทกึบญัชดีว้ยระบบคอมพวิเตอรเ์ท่ำทีค่วร และขำดคอมพวิเตอร ์ทีม่ปีระสทิธภิำพ 
              4. กจิกรรม กำรพฒันำและจดัเกบ็รำยได้ ปัจจยัควำมเสีย่ง เจำ้หน้ำทีข่ำดประสบกำรณ์ 
เนื่องจำกโอนยำ้ยมำจำกหน่วยงำนอื่น 
                        5. กจิกรรม งำนพสัดุ  ปัจจยัควำมเสีย่ง  เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้พฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
ขำดกำรฝึกอบรม 
    6. กิจกรรม  กำรตรวจฎีกำก่อนอนุมัติจ่ำยเงินงบประมำณ  ปัจจัยควำมเสี่ยง เป็น
ขอ้บกพร่องส ำหรบักำรปฏบิตังิำน ของหวัหน้ำหน่วยงำน โดยตอ้งวำงแผนกำรควบคุมต่อไป 

  กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์ ไดว้เิครำะหป์ระเมนิผลพบว่ำ 
กอง 

ช่ำงพบควำมเสีย่ง ทีต่อ้งจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งหรอืก ำหนดแผนกำรปรบัปรุงระบบควบคุมภำยใน ใน
ภำรกจิ 



เป็น 1 กจิกรรม เป็นควำมเสีย่งเดมิทีม่อียู่ตอ้งวำงแผนกำรควบคุมต่อไป  ดงันี้ 
1. กิจกรรม งำนประมำณรำคำ งำนส ำรวจออกแบบ  มีควำมเสี่ยง เนื่องบุคลำกรไม่

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ประกอบกบัสภำพพื้นที่ หลกัเกณฑ์กำรคดิค ำนวณ หนังสอืสัง่กำรต่ำงๆ มกีำร
เปลีย่นแปลง ท ำใหต้อ้งตดิตำมขอ้มลูขำ่วสำรตลอดเวลำ                                

  กองสวสัดิการและสงัคม องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมล านารายณ์   ไดว้เิครำะห ์
ประเมนิผลพบว่ำกองสวสัดกิำรและสงัคม  พบควำมเสีย่งทีต่อ้งจดักำรบรหิำรควำมเสีย่งหรอืก ำหนด

แผนกำร 
ปรบัปรุงระบบควบคุมภำยใน ในภำรกจิเป็น 3 กจิกรรม เป็นควำมเสีย่งเดมิทีม่อียู่ต้องวำงแผนกำรควบคุม

ต่อไป   
ดงันี้ 

1. กำรจ่ำยเบีย้ยงัชพีใหแ้ก่ผูส้งูอำยุ พกิำร เอดส ์เป็นควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกสภำพแวดลอ้ม 
ภำยนอก เนื่องจำกผูท้ีไ่ดร้บัเบีย้ยงัชพีผูส้งูอำยุ พกิำร เอดส ์ขำดควำมร่วมมอืในกำรแจง้ขอ้มลูกรณี
เสยีชวีติเปลีย่นแปลงทีอ่ยู่และกำรไดร้บัเงนิค่ำตอบแทนสวสัดกิำรหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นๆ จำกหน่วยงำน
ของรฐั ท ำใหเ้กดิปัญหำเวลำโอนเงนิเบีย้ยงัชพี และมเีหตุท ำใหเ้รยีกเงนิคนื  

2. ปัญหำดำ้นบุคลำกร  เป็นควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกสภำพแวดลอ้มภำยใน เนื่องจำกสว่น 
สวสัดกิำรสงัคม เป็นสว่นรำชกำรใหม่  ประกอบกบัมบีุคลำกร 1 ต ำแหน่ง และลูกจำ้งเหมำยรำยเดอืนอกี 1 
คน ท ำใหบุ้คลำกรไม่เพยีงพอต่อปรมิำณงำน ตำมภำรกจิหน้ำที ่เกีย่วกบังำนสวสัดกิำร และพฒันำชุมชน 
งำนสงัคมสงเครำะห ์งำนสง่เสรมิอำชพีและพฒันำสตร ีและงำนอื่นๆ ทีก่ฎหมำยก ำหนด 
                                                          

     (ลงชื่อ)      
     ( นำยประทนิ  ใจซื่อ )       

                                                                    นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลนิคมล ำนำรำยณ์ 
               วนัที ่ 29  พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562         


