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องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์  



-สำเนา- 
 
ท่ี พช 75801/1177                                        ท่ีทำการองค์การบริการส่วนตำบลบึงกระจับ 

                                               111/1 หมู่ท่ี 4  ตำบลบึงกระจับ 
                                                             อำเภอ วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130 

9 พฤศจิกายน 2565 

เรื่อง   การประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

เรียน   นายอำเภอวิเชียรบุรี 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  แบบรายงานผลการควบคุมภายใน                                         จำนวน  1 ชุด 

  ตามท่ีกระทรวงการคล่ังได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2565 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                  (นางสาวยุขนิษฐ์ชา โสพรหม)  
     รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ปฏิบัติหน้าท่ี 
          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
 
 
สำนักงานปลัด 
โทร (056) 020326 
     
 
    “ยืดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”           



แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
เรียน  นายอำเภอวิเชียรบุรี 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ  อำเภอ วิเชียรบุรี  จังหวัด เพชรบูรณ์ ได้
ประเมินผลกาควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกระจับ กำหนดซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรับ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเช่ือถือได้ ทันเวลา และ
โปร่งใส รวมทั้งด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับเห็นว่า การควบคุมภายใน
ของหน่วยงานมีเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2565 ภายใต้การกำกับ
ดูแลของ นายอำเภอวิเชียรบุรี นั้น 
  อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเส่ียงท่ีมีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 กิจกรรมการจัดประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.3 กิจกรรมการควบคุมการก่อสร้าง 
1.4 กิจกรรมการบริการการศึกษา งานการเงิน/การพัสดุ และแผนพัฒนาการศึกษา 
1.5 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
1.6 กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดตาม

นโยบายรัฐบาล 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.1 กิจกรรมการจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1) ประชุมช้ีแจงผ่านกิจกรรมท่ีลงพื้นท่ีให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของ

การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2) ทบทวนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยทบทวนนโยบาล เป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน  
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2.2 กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1) กำชัดให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกต่างๆได้ติดต่อประสานงานการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งคัดเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนในพื้นท่ี 
2) ต้ังศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ี 
3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส่ิงขิงยานพาหนะในกรป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่นก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังการเกิดเหตุ 

2.3 กิจกรรมงานแผนที่ภาษี 
  1) ออกคำส่ังมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำแผนท่ีภาษีให้ชัดเจน 

 2)  จัดทำโครงการการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จตามภารกิจอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

2.4 กิจกรรมงานควบคุมการก่อสร้าง 
   1) ตรวจสอบเอกสารการจดบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้าง 
   2) แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับการจ้างจากบุคคลท่ีมีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
   3) ดำเนินสรรหาบุคลมาดำรงตำแหน่งช่างโยธา ช่างเขียนแบบ ช่างสำรวจ 
2.5 กิจกรรมการบริหารการศึกษา งานการเงิน/การพัสดุ และแผนพัฒนาการศึกษา 

1) ศึกษากฎหมายข้อระเบียบและหนังสือส่ังการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอยู่เสมอรวมถึงการทบทวนถึง
ปัญหาท่ีเกิดจากโครงการในรอบท่ีผ่านมาเพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการแก้ไขงานท่ีกำลังดำเนินการใน
ปัจจุบัน 

2.6 กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
    1) งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม 
    2) รักษาการเว้นระยะห่าง social Distancing เพื่อลดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
    3) หลีกเล่ียงการเข้าไปในสถานท่ีท่ีคนหนาแน่น หรือพื้นท่ีเส่ียง 
    4) ล้างมือบ่อยด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกฮอล์เจล 
    5) วัดอุณหภูมิเป็นจำ 
    6) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
    7) ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเช้ือไวรัสโคโรนา  
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2.7 กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดุเด็กแรกเกิดตามนโยบายรัฐบาล 

1)เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานแจ้งหลักเกณฑ์และสอบถามเบ้ือต้นทีการติดตามการนำส่งเอกสารลงทะเบียน 
2) กรณีผู้ลงทะเบียนประสบปัญหาในการวิเคราะห์เรื่องรายได้ของครัวเรือนไม่ได้เจ้าหน้าท่ีจะ
ดำเนินการช่วยในการวิเคราะห์โดนการสอบถามข้อมูล 
 
 
 
    (นางสาวยุขนิษฐ์  โสพรหม) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ ปฏิบัติหน้าท่ี 

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
  



แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

  
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับได้พิจารนาแต่ละปัจจัยท่ี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมพิจารนาว่าองค์กรมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี มีการยอมรับและปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้ 
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 

▪ มีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในองค์กร 
รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล
ท้ังจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 

▪ มีทัศนคติท่ีมีเหมาะสมต่อการงานทางการเงินงบประมาณ
และการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 

▪ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเป็นคร้ังคราว 

▪ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนด
จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติ 

▪ ฝ่ายบริหารส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความสำคัญของความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 

 
 
 
 
 

1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 
ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ เพื่อให้องค์กร
ขับเคล่ือนการดำเนินงานไปในทิศทางท่ีอยู่ในระเบียบตาม
หลักเกณฑ์ท่ีบังคับให้ปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผล
การตรวจสอบและการประเมินผล ท้ังจากการตรวจสอบ
ภายในและการตรวจสอบภายนอก โดยให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก โดย
สนับสนุนหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้าน
จริยธรรม 
1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม องค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกระจับมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษ
เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ
พร้อมท้ังกำชับและการส่ังการจากผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชา
ในการปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้าน
จริยธรรม 

 


