
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เรียน  นายอ าเภอเมืองนราธิวาส 

  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภู  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ        
พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน  และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้  ทันเวลา  และโปร่งใสรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลล าภูเห็นว่า  การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด 
  อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือ     
ปีปฏิทินถัดไป  สรุปได้ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๑.๑ ส านักปลัด 
   - งานบริหารงานทั่วไป  หน่วยงานต่างๆ ที่จะขอรับเงินอุดหนุนส่งโครงการล่าช้า 
   - งานนโยบายและแผน  มีการจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าโครงการ
พัฒนาด้านอ่ืนๆ ซึ่งโครงการที่เสนอขอมีงบประมาณเป็นจ านวนมากไม่เพียงพอกับงบประมาณรายจ่ายของ 
อบต.  ที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัดท าให้งานแผนพัฒนาสี่ปีไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้ทั้งหมดและในการท าประชาคมหมู่บ้าน  ประชาชนให้ความส าคัญน้อยมากท าให้การมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ผลเท่าที่ควร  และปัญหาความต้องการของประชาชนในภาพรวมไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างเต็มที่  เนื่องจากปัญหาในพ้ืนที่ยังไม่ได้มาจากประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ 
   - งานกฎหมายและคดี  การติดตามเร่งรัดหนี้สินไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
   - งานบริหารงานบุคคล  ไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลได้เต็มตามกรอบ
อัตราก าลัง 
   - งานพัฒนาชุมชน  ไม่มีการแจ้งการเสียชีวิตของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพต่อนายทะเบียน 
(บางหมู่บ้าน) และไม่มีการแจ้งย้ายภูมิล าเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพ 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่สามารถท าได้
ทันท่วงทีเนื่องจากบุคลากร  เครื่องมืออุปกรณ์มีไม่เพียงพอ  และกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานด้านสวัสดิการ อปพร. ค่าตอบแทน 
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   - งานธุรการ  ขั้นตอนการสั่งการของผู้บริหารล่าช้า  กรณีหนังสือมีชั้นความเร็ว      
จึงท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ทันตามที่ก าหนดและเจ้าหน้าที่ไม่ได้ส่งหนังสือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือแจ้งล่าช้าท าให้เกิดการเสียหายต่อทางราชการ  เหตุเนื่องจากไม่มีการประสานงานกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งธุรการด้วยกันเอง 
   ๑.๒ กองคลัง 
   - งานการเงินและบัญชี  การบันทึกบัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน  รายงานสถานะทางการ
เงินยังไม่เป็นปัจจุบัน  การบันทึกบัญชีด้วยระบบ E-LASS ยังไม่สมบูรณ์การขอเบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิงโดยมีใบ
ขออนุญาตใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน  การเบิกค่าโทรศัพท์ทางไกลขาดผู้อนุมัติ  และวางฎีกาเบิ กจ่ายเกิน ๓ วัน      
ท าการ 
   - งานด้านพัสดุ  การจัดซื้อ  จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  การลงรายการรับ 
เบิก  จ่าย  พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน  และคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นปัจจุบัน 
   - งานด้านการจัดเก็บรายได้  การจัดเก็บรายได้ไม่ทั่วถึง  และลูกหนี้เงินกู้เศรษฐกิจ
ชุมชนไม่ช าระเงินกู้ตามที่ก าหนด 
   ๑.๓ กองช่าง   
   - กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบูรณ์  และเจ้าหน้าที่ต้องอบรมเพ่ิมเติมเรื่องการไฟฟ้าเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   - กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชน
ไม่ได้รับการดูแลรักษา   
   - กิจกรรมการค านวณประมาณการช่าง  รายละเอียดการค านวณประมาณการช่าง
ในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณเนื่องจากการค านวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาด
และไม่มีการตรวจทาน 
   ๑.๔  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - งานบริหารการศึกษา  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กไม่สามารถด าเนินงานแผนพัฒนา
การศึกษา  แผนประจ าปีงบประมาณ  แผนประจ าปีการศึกษา  การจัดท าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การ
ด าเนินงานพัสดุ  และการผลักส่งงบประมาณทางการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาฯ ๒๕๕๑ 
   - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  การจัดงานโครงการต่างๆ  เป็น
จ านวนมากแต่บุคลากรมีจ ากัดท าให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงเวลาที่ก าหนด  งานธุรการ
เจ้าหน้าที่ขาดความช านาญในการปฏิบัติงานและความสามารถด้านเทคโนโลยี  ท าให้งานผิดพลาดต้องใช้เวลา
ในการตรวจสอบและแก้ไขส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า  ไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการให้ส าเร็จ
ตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้  และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานท าให้บางโครงการท าไม่ทัน
เนื่องจากโครงการมีจ านวนมากเกินศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ 
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  ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   ๒.๑ ส านักปลัด  
   - งานบริหารงานทั่วไป  ส่งหลักเกณฑ์/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินอุดหนุน
ให้หน่วยงานที่จะขอรับการอุดหนุนท าความเข้าใจก่อนเรียกประชุมเพ่ือชี้แจง  และผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล
ให้มีการประสานกับหน่วยงานอื่น 
   - งานนโยบายและแผน  การชี้แจงท าความเข้าใจโดยอธิบายระเบียบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาฯ เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่มีความต่อเนื่อง
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยให้มีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ดังนั้นในการเสนอโครงการเพ่ือ
บรรจุในแผนพัฒนาจึงควรค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและงบประมาณที่มีอยู่เป็นส าคัญ     
มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางเพ่ือให้สามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน  และ
ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่วางไว้ 
   ชี้แจงท าความเข้าใจโดยอธิบายระเบียบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งการจัดท า
แผนพัฒนาฯ เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่มีความต่อเนืองครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี  โดยให้
มีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ดังนั้นในการเสนอโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนา  จึงควร
ค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและงบประมาณที่มีอยู่เป็นส าคัญ  และการประชาสัมพันธ์หลาย
ช่องทางเพ่ือให้สามารถเข้าถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
   - งานกฎหมายและคดี  ขอความร่วมมือจากผู้น าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านแจ้ง/ชี้แจง
กลุ่มอาชีพให้เข้าใจระเบียบของทางราชการและข้อเสียของการผิดนัดไม่ช าระหนี้  และผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มีการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางทีว่างไว้ 
   - งานบริหารงานบุคคล  ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างไปยังหน่วยงานอ่ืนและมีการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและระบบการสื่อสารอ่ืน  และผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มี
การด าเนินงานตามแนวทางที่วางไว้ 
   - งานพัฒนาชุมชน  ติดตามข้อมูลการเสียชีวิต/ย้ายภูมิล าเนาของผู้รับเบี้ยยังชีพจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศผู้รับเบี้ยยังชีพของ 
อปท. ให้สมบูรณ์  ส่งหนังสือขอความร่วมมือ สมาชิก อบต.  และผู้ใหญ่บ้านแจ้งการเสียชี วิตของผู้สูงอายุ/      
ผู้พิการ  ภายใน ๑๕ วัน  ให้เจ้าหน้าที่ อบต. ทราบ  และผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการด าเนินกิจกรรม
ตามแนวทางที่วางไว้ 
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการช่วยเหลือ  จัดซื้อ/จัดหา  บุคลากร  เครื่องมือ  อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยให้ครบถ้วนและเพียงพอ  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือให้ความรู้
แก่ประชาชนในการป้องกัน  บรรเทา  และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นได้  ศึกษากฎหมาย  ระเบียบต่างๆ 
ให้มีความชัดเจน  รวมทั้งหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ อปท.  และผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลให้มีการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่วางไว้ 
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   - งานธุรการ  จัดล าดับหนังสือตามความเร่งด่วน  แจ้งเตือนผู้บริหารกรณีมีหนังสือ
เร่งด่วนที่ยังไม่ได้พิจารณาสั่งการ  แจ้งผู้ปฏิบัติงานก่อนเพ่ือที่จะได้ปฏิบัติงานให้ทันตามช่วงเวลาที่ก าหนด
ก่อนที่ผู้บริหารจะพิจารณาสั่งการซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  มีการประสานงานกันเองเพ่ือ
มิให้มีการบกพร่องต่อหน้าที่  ภายหลังจากท่ีผู้บริหารได้พิจารณาสั่งการแล้วเพราะถ้าไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ  และผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการด าเนินกิจกรรมตามแนวทางที่วางไว้ 
  ๒.๒ กองคลัง   
   - งานการเงินและบัญชี  ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด  
ตรวจสอบเอกสารก่อนการเบิกจ่ายอย่างรอบคอบ 
   - งานจัดเก็บรายได้  ติดต่อประสานงานกับสมาชิก อบต.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  
เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ
จัดเก็บภาษีของ อบต.  และส่งหนังสือทวงผู้ค้างช าระภาษีทุกประเภท 
   - งานพัสดุ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดโดยผู้บังคับบัญชา 
  ๒.๓ กองช่าง 
   - กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ทันสมัย  มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น  และส่งเสริม  พัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการไฟฟ้าเป็น
การเฉพาะทางและศีกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่เสมอ 
   - กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  ก าชับ  ให้ค าแนะน าผู้น าชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง 
   - กิจกรรมการค านวณประมาณการช่าง  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบ
ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
  ๒.๔ กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - งานบริหารการศึกษา  การด าเนินการตามแนวทางและแผนงานประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
   - งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ด าเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้องภายใต้การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชาและความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง   
 

 
ลายมือชื่อ........................................................                                                                                                                                               

 (นายอ ามร  เทพก าเนิด) 
                                             ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าภู 
                                             วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
    


