
               บบ ปค.ํ 

หนังสือรบัรองการประมนิผลการควบคุมภาย฿น 

รียน  นายอ าภอภูขียว 

 องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  อ าภอภูขียว  จังหวัดชัยภูมิ  เดຌประมินผลการควบคุมภาย฿น 
ส าหรับปสิๅนสุดวันทีไ   ๏์  ดือน กันยายน  พ.ศ.  ๎๑๒โ  ดຌวยวิธีการทีไหนวยงานก าหนดซึไงป็นเปตาม
หลักกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละหลักกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภาย฿นส าหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๎๑๒ํ  ดยมีวัตถุประสงค์พืไอ฿หຌความมัไน฿จอยางสมหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภาย฿นดຌานการด านินงานทีไมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดຌานการรายงานทีไกีไยวกับการงิน ละ
เม฿ชการงินทีไชืไอถือเดຌ ทันวลา ละปรง฿ส รวมทัๅงดຌานการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระบียบ ละขຌอบังคับทีไ
กีไยวขຌองกับการด านินงาน 

 จากผลการประมินดังกลาว  องค์การบริหารสวนต าบลกวางจนหในวา การควบคุมภาย฿นของหนวยงาน
มีความพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอนืไอง ละป็นเปตามหลักกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐานละ
หลักกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๎๑๒ํภาย฿ตຌการก ากับดูลของนายอ าภอภูขียว  

 อยางเรกใดี มีความสีไยงละเดຌก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น ฿นปงบประมาณหรือปปฏิทินถัดเป 
สรุปเดຌดังนีๅ 
  ส านักปลัด 

 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  
ํ.ํ กิจกรรมการประชาคมจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน  
ํ.๎ กิจกรรมดຌานงานสารบรรณ 

  ํ.๏ กิจกรรมดຌานการ฿ชຌรถยนต์ของหนวยงานละการบ ารุงรักษา 

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

  ๎.ํ กิจกรรมการประชาคมจัดท าผนพัฒนาทຌองถิไน  จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ผานหอกระ
จายขาวหมูบຌาน นຌนการประชาสัมพันธ์ทีไมีรูปบบหลากหลายพืไอ฿หຌขຌาถึงประชาชนพืไอกระตุຌนละสรຌางรงจูง฿จ 
฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการประชาคมหมูบຌาน พืไอ สนอปัญหา ความดือดรຌอน ความตຌองการของ
ประชาชนพืไอน ามาจัดท าผนพัฒนาต าบลตอเป  
  ๎.๎ กิจกรรมดຌานงานสารบรรณ  จัดท าขຌอมูลสารสนทศประภทสืไอสิไงพิมพ์ พืไอ฿ชຌ฿นการคຌนหา
หนังสือราชการภาย฿น ละภายนอก ฿หຌมีความสะดวก รวดรใว ละงายยิไงขึๅน 

  ๎.๏ กิจกรรมดຌานการ฿ชຌรถยนต์ของหนวยงานละการบ ารุงรักษา  มีการจัดท าค าสัไงมอบหมาย
งาน฿หຌกับพนักงานขับรถยนต์ทุกคัน฿นการรับผิดชอบบ ารุงดูลรักษารถยนต์ตละคัน฿หຌมีสภาพดีสามารถพรຌอม฿ชຌ
งานเดຌดีอยูสมอ หากมีปัญหากิดขึๅนละรถยนต์ช ารุดสียหาย฿หຌพนักงานตละคน฿หຌรายงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชา
ทราบทันที 

กองคลัง 
 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  

ํ.ํ กิจกรรมงินมัดจ าประกันสัญญา 
        ํ.๎ กิจกรรมดຌานการตรวจฎกีากอนอนุมัติบิกจายงินงบประมาณ 

       ํ.๏ กิจกรรมดຌานงานพัสดุจัดซืๅอจัดจຌางฯ 
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๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 
 

๎.ํ กิจกรรมงินมัดจ าประกันสัญญา  ฿หຌจຌาหนຌาทีไ ทีไรับผิดชอบตรวจสอบหายอดราย ละอยีด
งินมัดจ าประกันสัญญา฿หຌครบถຌวน ละรงท ารืไองคืนงินมัดจ า฿หຌกผูຌรับจຌางกรณีครบก าหนด การประกันสัญญา
ลຌว รวมทัๅงก าชับจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีความรอบคอบ ศึกษาหนังสือ สัไงการตางโทีไกีไยวขຌอง 
        ๎.๎ กิจกรรมดຌานการตรวจฏีกากอนอนุมัติบิกจายงินงบประมาณ  ด านินการตรวจสอบ
อกสารทางการงินอยางครงครัด กอนทีไจะมีการบิกจายงินงบประมาณ 

       ๎.๏ กิจกรรมดຌานงานพัสดุการจัดซืๅอจัดจຌางฯ มีการจัดท าค าสัไงตงตัๅงจຌาหนຌาทีไปฏิบัติงานพัสดุ 
ก ากับดูลการปฏิบัติงานของจຌาหนຌาทีไอยาง฿กลຌชิด  ละสงจຌาหนຌาทีไขຌารับการฝຄกอบรมพืไอศึกษาระบียบ 
กฎหมาย ฿นงานพัสดุ 

 

กองชาง 
 ํ. ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  

ํ.ํ กิจกรรมดຌานงานออกบบกอสรຌาง ละควบคุมงานกอสรຌาง 
        ํ.๎ กิจกรรมดຌานการจัดท าประมาณการราคากอสรຌาง 
  ํ.๏ กิจกรรมดຌานงานซอมซมเฟฟ้าสาธารณะ 

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

๎.ํ กิจกรรมดຌานการควบคุมงานกอสรຌาง  ก าชับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌานการควบคุมงาน
กอสรຌาง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบควบคุมงานกอสรຌาง ณ สถานทีไกอสรຌางทีไเดຌก าหนดเวຌ฿นสัญญาจຌาง นัๅนโ ทุกวัน 
มืไอผูຌรับจຌางริไมท างานตามสัญญาจຌาง พืไอ฿หຌป็นเปตามบบปลนทีไองค์การบริหารสวนต าบลฯ ก าหนดเวຌ฿น
สัญญาจຌาง  ฿หຌผูຌปฏิบัติงานศึกษา กฎหมาย ระบียบ หนังสือสัไงการตางโ ทีไ กีไยวขຌอง ละสงตัวจຌาหนຌา
ผูຌรับผิดชอบขຌารับการฝຄกอบรมพืไอพิไมความรูຌพิไมศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน  

๎.ํ กิจกรรมดຌานการจัดท าประมาณการราคากอสรຌาง    ก าชับจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงานดຌานการ 

ประมาณการราคากอสรຌางกีไยวกับราคาวัสดุอุปกรณ์ละรงงานกอสรຌาง฿หຌยึดราคาพาณิชย์จังหวัดป็นหลัก  ละ
สงตัวจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบขຌารับการฝຄกอบรมพืไอพิไมความรูຌพิไมศักยภาพ฿นการปฏิบัติงาน 

  ๎.๏ กิจกรรมดຌานงานซอมซมเฟฟ้าสาธารณะ จัดสรรงบประมาณ฿หຌพียงพอกีไยวกับการ
จัดซืๅออุปกรณ์เฟฟ้าสาธารณะทีไทันสมัย มีอายุการ฿ชຌงานเดຌนานยิไงขึๅน พืไอความปลอดภัยของประชาชน฿นขต
องค์การบริหารสวนต าบลฯ ละสงตัวจຌาหนຌาทีไขຌารับการฝຄกอบรมดຌานเฟฟ้าป็นการฉพาะทาง ละศึกษา
กฎหมาย ระบียบ หนังสือสัไงการทีไกีไยวขຌอง อยูสมไ าสมอ 

 

  กองการศึกษาศาสนา ละวัฒนธรรม 

 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  
ํ.ํ กิจกรรมดຌานการจัดงานประพณี 

        ํ.๎ กิจกรรมดຌานอาคารศูนย์พัฒนาดใกลใกนนจ าปาทอง หมูทีไ ํ๓ 

  ํ.๏ กิจกรรมสงสริมทางดຌานการกีฬาละนันทนาการ   

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

๎.ํ กิจกรรมดຌานดຌานการจัดงานประพณี  จຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบ฿นการจัดงานครงการ
ประพณี นຌนการประชาสัมพันธ์ทีไมีรูปบบหลากหลายพืไอ฿หຌขຌาถึงประชาชนขຌามามีสวนรวมผานสืไอตางโ 
พืไอ฿หຌประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลฯ ฿หຌตระหนักถึงความส าคัญ฿นการจัดงานประพณี ละ฿หຌความ
รวมมือขຌารวมกิจกรรม฿นการจัดงาน฿นตละป พืไอ฿หຌประชาชนเดຌสืบสานประพณีวัฒนธรรม ตอเป 
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        ๎.๎ กิจกรรมดຌานอาคารศูนย์พัฒนาดใกลใกนนจ าปาทอง หมู ํ๗  จัดท าผนงานพืไอตัๅง
งบประมาณเวຌปรับปรุง ซอมซม อาคารรียน฿หຌมีสภาพทีไมีความปลอดภัยส าหรับดใกลใกฯ ละ฿หຌครูผูຌดูลดใก
คอยดูลดใกลใกฯอยาง฿กลຌชิด พืไอความปลอดภัย 

  ๎.๏ กิจกรรมสงสริมทางดຌานการกีฬาละนันทนาการ  ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบทีไมีความรูຌ 
ความช านาญ พืไอป็นผูຌฝຄกซຌอมกีฬาตางโ ฿นการทีไจะสงสริมดใกละยาวชน ประชาชนขຌารวมการขงขันกีฬา
ประภทตางโ ละจัดหาอุปกรณ์กีฬา฿หຌกับประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวนต าบล ละมีการจัดการขงขัน
กีฬาภาย฿นต าบลอยางสมไ าสมอตอเป 

  กองสาธารณสุขละสิไงวดลຌอม 

 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  
ํ.ํ กิจกรรมดຌานการด านินงานละบริหารจัดการระบบการพทย์ฉุกฉิน 

     ํ.๎ กิจกรรมดຌานการควบคุมละป้องกันรคระบาด รคติดตอ รคพิษสุนัขบຌา ละมว 

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

๎.ํ กิจกรรมดຌานการด านินงานละบริหารจัดการระบบการพทย์ฉุกฉิน  ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไ
รับผิดชอบจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ตามทางยกทีไป็นอันตรายทีไกิดอุบัติหตุบอยครัๅง จัดฝຄกอบรม
จຌาหนຌาทีไ฿หຌความรูຌความขຌา฿จ฿นการป้องกัน  ทีไจะกอ฿หຌกิดอุบัติหตุกับประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวน
ต าบลฯ   
     ๎.๎ กิจกรรมดຌานการควบคุมละป้องกันรคระบาด รคติดตอ รคพิษสุนัขบຌา ละมว ฿หຌ
จຌาหนຌาทีไทีไรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผานหอกระจายขาว ละสืไอตางโ ฿หຌประชาชน฿นขตองค์การบริหารสวน
ต าบลฯ ทราบพืไอฝ้าระวังละระงับรคระบาด ละรคติดตอ ดย฿หຌความรูຌ฿หຌกับประชาชน ละ฿หຌวัคซีนกับ
สัตว์ลีๅยง฿นขตองค์การบริหารสวนต าบลฯ ป็นประจ าทุกป 

 

  กองสวัสดิการสังคม 

 ํ.ความสีไยงทีไมีอยูตຌองก าหนดปรับปรุงการควบคุมภาย฿น  
ํ.ํ กิจกรรมการจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ 

     ํ.๎ กิจกรรมครงการฝຄกอบรมอาชีพ 

 ๎. การปรับปรุงการควบคุมภาย฿น 

๎.ํ กิจกรรมการจายบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุ  ติดตอประสานงานกับนายทะบียนอ าภอหรือนาย
ทะบียนทຌองถิไน ฿หຌจຌงการตายตอ อปท. มืไอผูຌรับงินบีๅยยังชีพผูຌสูงอายุทีไมีชืไอ฿นทะบียนบຌานเดຌมีการสียชีวิต 
พิไมความส าคัญ ฿นการตรวจสอบสถานะการมีตัวตนของผูຌรับบีๅยยังชีพผูຌ สูงอายุ ชน จากฐานขຌอมูลทะบียน
ราษฎร หรืออาจสอบถามจากผูຌทีไอยู฿นหมูบຌานดียวกัน ละหลักฐานอืไนทีไมีสามารถตรวจสอบเดຌ 
     ๎.๎ กิจกรรมครงการฝึกอบรมอาชีพ  ฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบด านินการติดตามประมินผล
หลังสรใจสิๅน ครงการฯ ลຌวหานวทางกຌเข ละกระตุຌน฿หຌมีการตอยอดความรูຌทีไเดຌรับจากการขຌารวมฝຄกอบรม
อาชีพตอเป 

 
   

 

 

 

 

              ชืไอผูຌรายงาน        
        ิ นางพูม฿จ    ประทุมค า ี 
             ต าหนง  นายกองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

                      วันทีไ  ๎็  ดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๎๑๒๎ 


