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คํานํา 
 
  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหผูรับตรวจรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดสงใหนายอําเภอ เพื่อใหคณะกรรมการที่
นายอําเภอจัดใหมีขึ้นดําเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกลาวมาจัดทํา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ และสงให
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 
  ดังนั้น เพื่อใหการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ประจําป
งบประมาณ 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง   
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงได
ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ พรอมไดสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกองตางๆ เพื่อติดตาม
ประเมินผล วิเคราะห และปรับปรุงใหมีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายดานการดําเนินงาน 
ดานการเงิน ตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาดของ
หนวยงานของรฐั ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงานของรัฐ  
 
 
       องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
                   ตุลาคม 2563 
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แบบ ปค.1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

เรียน  นายอาํเภอเมืองเชียงราย 

   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนดซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงาน
ที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงนิท่ีเชื่อถือได ทนัเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 
   จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เห็นวา การควบคุมภายใน
ของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต  
การกํากับดูแลของ นายอําเภอเมืองเชียงราย 
 
          ลายมือชื่อ          สันติ  เถรนิยม 

                                                               (นายสันติ  เถรนยิม) 
                                                        ตาํแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

                                                          วันที่  7  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
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  อยางไรก็ดี  มีความเส่ียงที่มีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ
หรือ  ปปฏิทินถัดไป สรุปไดดังน้ี 
   1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
       1.1 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ทําใหการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปมีมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งไมสอดคลองกับงบประมาณรายรับประจําป ทําใหไมสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนที่แทจริงได 
       1.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน และการวางแผน
เตรียมความพรอม 
       1.3 งานการเงินและบัญชี การเบิกจายเงินไมเปนไปตามแผน ไมมีการควบคุม
งบประมาณ 
       1.4 งานจัดเก็บรายได การจัดทําแผนท่ีภาษีไมเปนปจจุบัน 
       1.5 งานพัสดุ การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการเบิกจายเงิน ทําใหการจัดสรร
งบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
       1.6 งานกอสราง การคํานวณประมาณราคางานกอสรางลาชา กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ เปลี่ยนแปลงบอย และขอจํากัดดานงบประมาณทําใหโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไมทั่วถึง   
       1.7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 
เจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญดานการเงินและบัญชี 
 

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      2.1 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนเขารวมประชาคม เพื่อรับฟงปญหาความตองการและนํามาจัดลําดับความเรงดวน จัดทําเปน
แผนพัฒนาทองถิ่น    
       2.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสงเจาหนาที่เขารวมอบรมใหความรูใน
ภารกิจแตละดานอยางตอเนื่อง 

       2.3 งานการเงินและบัญชี มีการจัดทําแผนรายจาย และติดตามผลความคืบหนาการปฏิบัติ 
อยางตอเนื่อง  มีการตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออยางสม่ําเสมอ จากระบบบัญชีคอมพิวเตอรของอปท. 
(e-LAAS) 
       2.4 งานจัดเก็บรายได ประชุมหารือแนวปฏิบัติ เพื่อไดขอสรุปในการจัดเก็บภาษี 
และประชาสัมพันธขอความรวมมือกับประชาชน 
       2.5 งานพัสดุ  มีคําสั่งแบงงานภายในกอง มีการแตงต้ังกรรมการที่เก่ียวของ 
       2.6 งานกอสราง จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญรับผิดชอบใหครอบคลุมทุกโครงการ  
สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ อยางสม่ําเสมอ และ
วางแผนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในกรณจีําเปนเรงดวน        
        2.7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมเก่ียวกับ
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ 
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แบบ ปค.4 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    1.1 ความซื่อสัตยและจรยิธรรม 
         - มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษ
เปนลายลักษณอักษรและแจงเวียนใหพนักงาน และ
ลูกจางรบัทราบและถือปฏิบัติ 
          - พนักงานรับทราบและเขาใจลักษณะของ
พฤติกรรมที่ยอมรับและไมยอมรับและบทลงโทษตาม
ขอกําหนดดานจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกตอง 
          - ฝายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจท่ียุติธรรมและ
จําเปนเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานจะมีความซื่อสัตยและ
ถือปฏิบัติตามจริยธรรม 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดแจงให
พนักงานและลูกจาง รับทราบและถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ  มีการ
สงเสริมใหบุคลากร ไดรับความรู พัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร และมีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

    1.2 ปรัชญาและรูปแบบการบริหาร 
          - ผูบริหารใหอิสระแกบุคคลหรือคณะบุคคล 
ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแล หรือบังคับ
บัญชาของหนวยงานของรัฐใหมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 

ผูบรหิารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ภายในองคกรมีความมุงม่ันท่ีจะใชการบริหารแบบ 
มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 

    1.3 ความรู ทักษะ และความสามารถ 
          - มีการกําหนดระดับความรู ทักษะและ
ความสามารถ 
          - มีการจัดทําเอกสารคําบรรยายคุณลักษณะ
งานของแตละตําแหนงและเปนปจจุบัน 
          - มีการระบุและแจงใหพนักงานทราบ 
เกี่ยวกับความรูทักษะและความสามารถที่ตองการ
สําหรับการปฏิบัติงาน 
 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดจัดทาํคําสั่ง
เพื่อกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ การแบงงาน  
การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติงานของ
พนักงานสวนตาํบลและพนักงานจาง อยางชัดเจน
ครบถวนและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

    1.4 โครงสรางการจัดองคกร 
          - มีการจัดโครงสรางและสายงานการบังคับ
บัญชาท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะ
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ 
         - มีการประเมินผลโครงสรางเปนครั้งคราว
และปรับเปลี่ยนท่ีจําเปนใหสอดคลองกับสถานการณ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดจัดทาํ
โครงสรางการบริหารงาน ตามสายการบังคับบัญชาท่ี
ชัดเจนและเหมาะสม แตละฝายมีการมอบหมายงาน
และหนาท่ีความรับผิดชอบใหเหมาะสมกับตําแหนง 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    1.5 การมอบอํานาจและความรับผิดชอบ 
          - มีการมอบอํานาจและหนาที่ความ 
รับผิดชอบใหกับบุคคลที่เหมาะสมและเปนไปอยาง
ถูกตองและมีการแจงใหพนักงานทุกคนทราบ 
          - ผูบริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามผลการดําเนินงานที่มอบหมาย 
 

 
มีการจัดทําคาํสั่งมอบหมายงานของสวนอยางชัดเจน
และมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบงานแทน กรณีไมอยูหรือ 
อยูแตไมสามารถปฏิบัติราชการได 
 

    1.6 นโยบายดานทรัพยากรบุคคล 
          - มีการกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนด    
ในการวาจางบุคลากรที่ เหมาะสมโดยคํานึ ง ถึง       
วุฒิการศึกษาประสบการณความซื่อสัตยและมี
จริยธรรมความรู ความสามารถและทักษะเฉพาะ
ตําแหนง  
          - มีการจัดปฐมนิเทศใหกับพนักงานใหมและ
จัดฝกอบรมพนักงานทุกคนอยางตอเนื่อง 
          - การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือนและ
การโยกยายขึ้นอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

กําหนดใหมีบุคลากรที่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
ตามตําแหนงหนาที่ และโครงสรางการบริหารงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

    1.7 ผูบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
          - มีคณะกรรมการและคณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน และเปนไปตามระบบ
การควบคุมภายใน 
 

มีผูตรวจสอบภายในของหนวยงานและมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมินผล 
การควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตาํบล 
แมขาวตม 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 มีการระบวุัตถุประสงคการควบคุมภายใน 
ของการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานอยางชัดเจน เพียงพอท่ีสามารถวัดผลได 
และชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับทราบและเขาใจตรงกัน 
 

 
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายอยางชัดเจน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ มีการแจงเวียนให
บุคลากรทราบและเขาใจตรงกัน 

    2.2 การระบุปจจัยเสี่ยงผูบริหารมีสวนรวมในการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงมีการระบุและประเมิน
ความ เสี่ ยงที่อาจ เกิดขึ้ นจากปจจัยภายในและ
ภายนอกเชนการปรับลดบุคลากรการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมการเกิดภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเปนตน 

มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสาํคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยง มีการกําหนดวิธีการควบคุม
ความเสี่ยงนั้นใหมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน 
ใหนอยที่สุด  

    2.3 บางภารกิจมีโอกาสเกิดการทุจริต และอาจจะ
สงผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตางๆ 

ภารกิจบางอยาง ตองมีการปรับปรงุกระบวนการ
ควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีความนาเชื่อถือได เปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่กําหนด  
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.4 การวิเคราะหความเสี่ยงมีการกําหนดเกณฑ
ในการพิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง มี
การวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือ
โอกาสที่จะเกิดความเส่ียง 

 
มีการวิเคราะหความเสี่ยงโอกาสท่ีจะสงผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคขององคการบริหารสวนตําบล 
แมขาวตม 

    2.5 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลง 
อาจสงผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน 

เมื่อเห็นวายังคงมคีวามเสี่ยงสูงเกินกวาที่จะยอมรับได 
จะตองพิจารณาปรับเปลี่ยนการควบคุมภายใน 
ใหเพียงพอและเหมาะสม 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 กิจกรรมการควบคุมได กําหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสี่ยงบุคลากร
ทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม
สามารถยอมรับได 

 
บุคลากรทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม
การควบคุมแตตองทาํความเขาใจอยางตอเนื่อง 
 

    3.2 กิจกรรมการควบคุม ไดนําเทคโนโลยีมาใช 
เพื่อสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงค 

ผูบรหิารมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู แจงขอมูลขาวสาร 

    3.3 มีการกําหนดนโยบาย  ซึ่งประกอบดวย 
ผลสําเร็จที่คาดหวังไว  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ 
นําไปสูการปฏิบัติจริง 

ผูบรหิารมีการกําหนดนโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง ซึ่งทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

    3.4 มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญ
หรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบเชน
การอ นุ มัติกา ร บันทึกบัญชีและการดูแลรักษา
ทรัพยสิน 

มีการแบงแยกหนาท่ีชัดเจน การดแูลรกัษาทรพัยสิน
เชน การใชและรักษารถสวนกลาง ยังขาดบุคลากรที่มี
ความชาํนาญเฉพาะดาน ทําใหยังมีความเสี่ยงใน
ระดับนอย 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    4.1 การจัดทํา การจัดหา และการใชสารสนเทศที่
เก่ียวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามหลักการควบคุมภายในที่กําหนด 
    4.2 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่
มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามหลักการควบคุมภายใน
ที่กําหนด 
 

 
ขอมูลขาวสารสนเทศและการติดตอสื่อสารในการ
ควบคุมภายใน ขององคการบริหารสวนตําบล 
แมขาวตม สามารถสื่อสารระหวางผูบริหารถึงผูปฏิบัติ 
ผูปฏิบัติถึงผูบริหาร ผูปฏิบัติถึงผูปฏิบัติ และองคกร
ภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลสาํเร็จมากกวา
ผลดานลบ การสื่อสารมีความเหมาะสมที่จะใชเปน
กลไกในการควบคุมใหเกิดความเขาใจในนโยบาย 
ระเบียบในการปฏิบัติงานที่ตรงกันไดเปนอยางดี 
เนื่องจากงานหลักในการประชาสัมพันธขององคกร 
มีการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ 
อยางตอเนื่อง การส่ือสารของทุกสวน มีการรายงาน
ผลการดาํเนินงานลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม เพื่อใหประชาชนทราบและ
สามารถเขามาตรวจสอบได 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
    5.1 การระบุการพัฒนาและการดํา เนินการ
ประ เมิ นระหว า งการปฏิบั ติ ง านและหรือกา ร
ประเมินผลเปนรายครั้งตามที่กําหนดเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจไดวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบ 
ของการควบคุมภายใน 
     5.2 การประเมินผลและการสื่อสารขอบกพรอง
หรือจุดออนของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอ
ฝายบริหารและผู กํากับดูแลเพื่อใหผู รับผิดชอบ
สามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 

 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตมยึดการปฏิบัติตาม
แนวทางกฎหมายระเบียบและขอบังคับเปนสําคัญ
และถือปฏิบัติในวิธีการตามหลักเกณฑ 
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561  
 

 
สรุปผลการประเมิน 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ 5 องคประกอบ มี
ประสิทธิผลและเพียงพอ เหมาะสม มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตางๆ เปนตัวกําหนด 
ผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบในงานหนาท่ีของตน ที่จะทําใหการปฏิบัติงาน
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมไวแลว 
 
 
           ลายมือชื่อ       สันต ิ เถรนยิม 

                      (นายสันติ  เถรนิยม) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

               วันที่  7  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถปุระสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

1. การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนาทองถิ่น 
วัตถุประสงค : 
     เพื่อใหสอดคลองกับปญหา
และความตองการที่แทจริงของ
ปร ะชา ช น ใน ท อ ง ถิ่ น  พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน และคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

การเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาฯ  
ทําใหการจัดสรร 
งบประมาณ
รายจายประจาํป 
มีมากขึ้นกวาเดิม 
ซึ่งไมสอดคลองกับ
งบประมาณรายรับ
ประจําป ทําให 
ไมสามารถแกไข
ปญหาของ
ประชาชนที่แทจริง
ได 
 

มีการประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนเขารวม
ประชาคม เพื่อรับฟง
ปญหาความตองการและ
นํามาจัดลําดับ 
ความเรงดวน จัดทําเปน
แผนพัฒนาทองถ่ิน       

การควบคุมภายในที่
มีอยูมีความเพียงพอ
ในระดับหนึ่ง แต
กิจกรรมท่ีบรรจุไว 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
มีจํานวนมาก ไดรับ
การตอบสนองชา 

 

แผนพัฒนา
ทองถิ่น  
มีโครงการ 
จํานวนมาก 
และไมสามารถ
แกไขปญหาได
ตรงตาม 
ความตองการ
ของประชาชน
โดยรวม 
 

  1. ยืดหยุนระยะเวลา 
หรือแนวทาง ในการ
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง 
แผนฯ 
  2. ประเมินความสาํเร็จ
ของโครงการ พรอมปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ
หลังเสร็จสิ้นการประชุม 

สํานักปลัด 
30 กันยายน 

2564 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

2. งานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 
วัตถุประสงค : 
     เพื่อใหความชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน
ไดทันทวงที  

ขาดวัสดุอุปกรณใน
การปฏบิัติงาน และ
การวางแผนเตรียม
ความพรอม 

อบรมใหความรูในภารกิจ
แตละดานอยางตอเน่ือง 

มีเจาหนาท่ีเตือนภยั
ประจําหมูบาน  
มีการติดตอ
ประสานงานกัน 

 

เมื่อเกิด
เหตุการณ 
เปนบริเวณ
กวาง วัสดุ
อุปกรณ 
ของอบต.  
ไมสามารถ
ควบคุมไดเอง
ท้ังหมด 
 

  1. แจงรายชื่อบุคคล  
เบอรโทร ที่รับผิดชอบใน
หนาที่ ประชาสัมพันธ
ใหกับทางหมูบานทราบ 
  2. อบรมใหความรูใน
ภารกิจแตละดานอยาง 
ตอเน่ือง 
 

สํานักปลัด 
30 กันยายน 

2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 - 
 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

3. งานการเงินและบญัช ี
วัตถุประสงค : 
     เพ่ือใหการเบิกจายเงิน และ
การจัดเก็บฎีกาเปนปจจุบันและ
ถูกตองตามระเบียบ 

   1. การเบิก
จายเงินไมเปนไป
ตามแผน 
   2. ไมมีการ
ควบคุมงบประมาณ 

   1. มีการจัดทําแผน 
 รายจาย และติดตาม 
 ผลความคืบหนาการ    
 ปฏิบัติอยางตอเนื่อง    
   2. มีการตรวจสอบ 
งบประมาณคงเหลือ 
อยางสม่ําเสมอ จาก 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ของอปท. (e-LAAS) 
    

   1. การเพ่ิม 
การตรวจสอบ 
อยางละเอียด  
รอบคอบ ของการ 
เบิกจาย  
ทําใหลดขอผิดพลาด  
   2. การจัดเก็บ 
เอกสารการเบิกจาย 
มีการจัดเก็บเปน
ประจําทุกเดือน  

 

การเรงรัด 
การเบิกจาย  
ทําใหมี 
ขอผิดพลาด 
เกิดขึ้น 
    
 

   1. เพ่ิมการตรวจสอบ 
งบประมาณใหมากขึ้น 
   2. ตรวจสอบขอมูลใน 
ระบบใหถูกตองตรงกัน 
เปนประจําทุกวัน 
   3. ใหมีเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบที่มีความรู  
ความเขาใจทักษะและ 
ประสบการณในการ 
จัดทําบัญชีโดยระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของอปท.  
(e-LAAS) อยางนอย  
2 คน 
 

กองคลัง 
30 กันยายน 

2564 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

4. งานจัดเก็บรายได 
วัตถุประสงค : 
     เพื่อใหการจัดเก็บรายไดบรรลุ
วัตถุประสงคมากที่สุด สามารถ
จัดเก็บรายไดครบถวนทุกประเภท 
ถู ก ต อ ง  เ ป น ธ ร ร ม  แ ล ะ เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด  

การจัดทําแผนที ่
ภาษีไมเปน  
ปจจุบัน 

   1. ประชุมหารือ 
แนวปฏิบัติ เพื่อไดขอสรุป
ในการจัดเก็บภาษี 
   2. ประชาสัมพันธขอ 
ความรวมมือกับ  
ประชาชน 
   3. มีผูอํานวยการ 
กองคลังติดตาม 
    

การควบคุมที่มีอยู
เพียงพอในระดับหนึ่ง 
แตพบวายังไม
สามารถจัดเก็บภาษี
ไดตามเปาหมาย 

 

   1. การ
จัดเก็บภาษียัง
ไมเปนไปตาม 
ท่ีประเมินไว 
   2. ประชาชน 
ยังขาดความรู  
ความเขาใจ  
ในเรื่องของ 
การเสียภาษ ี
   3. ยังไมได 
ปรับปรุงจัดทํา 
แผนที่ภาษี    
 

   1. ใหมีเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบที่มีความรู  
ความเขาใจดานแผนที่
ภาษ ี
   2. เพิ่มการ
ประชาสัมพันธในการ
จัดเก็บภาษีและออก
บริการจัดเก็บภาษ ี
นอกสถานที่ 
 

กองคลัง 
30 กันยายน 

2564 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

5. งานพัสด ุ 
วัตถุประสงค : 
     เ พ่ือใหการวางแผนการใช 
จัดหา จัดซื้อจัดจางพัสดุ ทรัพยสิน
เปนไปตามความเหมาะสม คุมคา 
ประหยัดโปรงใส เกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุดตอทางราชการ มีระบบ
การควบคุมเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการอยางเครงครัดและ
ถูกตอง 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 
ไมเปนไปตามแผน 
การเบิกจายเงนิ  
ทําใหการจัดสรร 
งบประมาณ 
ไมเปนไปตาม 
วัตถุประสงค 

   1. มีคําสั่งแบงงาน
ภายในกอง 
   2. มีการแตงตั้ง
กรรมการที่เกี่ยวของ 

การจัดซื้อจัดจางได 
มีการเพิ่มความ
ละเอียดรอบคอบของ
เอกสาร ทําใหมีความ
ครบถวนของเอกสาร
ไดดีในระดับหนึง่  
แตการควบคุมยัง 
ไมเพียงพอ และ
ระเบียบที่เก่ียวของมี
การแกไขปรับปรุงอยู
เสมอ 
 

การเบิกจาย 
ลาชา  
    
 

ใหหนวยงานเจาของ 
งบประมาณจัดทํา 
แผนการเบิกจายแตละ 
ไตรมาสใหตรงกับความ 
ตองการใชงาน 
มากท่ีสุด 
 

กองคลัง 
30 กันยายน 

2564 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

6. งานกอสราง 
วัตถุประสงค : 
     เ พื่ อ ใ ห ง า น ก อ ส ร า ง ต า ม
โครงการที่ไดรับมอบหมายเปนไป
ต า ม แ ผ น  แ ล ะ เ พื่ อ เ ป น ก า ร
ชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความ
เดือดรอนไดทันเวลา 

   1. การคาํนวณ
ประมาณราคางาน
กอสรางลาชา 
   2. กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ 
เปลี่ยนแปลงบอย 
   3. ขอจํากัดดาน
งบประมาณทําให
โครงการแกไข
ปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนไมทั่วถึง  

   1. จัดใหมีเจาหนาที่ที่มี
ความเชี่ยวชาญรบัผิดชอบ
ใหครอบคลุมทุกโครงการ    
   2. สงเสริมและ
สนับสนุนใหเจาหนาที ่
เขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรู
ความสามารถ  
อยางสม่ําเสมอ 
   3. วางแผนแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในกรณีจําเปน
เรงดวน 

การควบคุมภายในที่
มีอยูมีความเพียงพอ
ในระดับหนึ่ง แตการ
ประมาณการราคายัง
มีความลาชา อีกทั้ง
ราคากลางฯ มีความ
ผันผวนตามราคา 
ขึ้นลงของน้ํามัน
เช้ือเพลิง 

 

   1. ผูปฏิบัต ิ
งานในดานการ
สาํรวจออกแบบ 
ประมาณการ
หลายโครงการ 
ทําใหงานลาชา 
   2. ขอจํากัด
งบประมาณ  
ทําใหโครงการ
แกไขปญหา 
ความเดือดรอน
ของประชาชน 
ไมทั่วถึง 

   1. มอบหมายให
เจาหนาที่ที่มีความชํานาญ
รับผิดชอบใหครอบคลุม
ทุกโครงการ มอบหมาย
เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 
   2. กําชับเจาหนาที่ให
ศึกษาระเบียบขอบังคับ 
หนังสือสั่งการจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ 
   3. ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากสภาอบต.
แมขาวตม เพิ่มข้ึนในกรณี
จําเปนเรงดวน 
 

กองชาง 
30 กันยายน 

2564 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

7. การเงินและบญัชขีองโรงเรียน
และศพด.ในสังกัดอบต. 
แมขาวตม 
วัตถุประสงค : 
     1. เพื่อใหการเบิกจายเงนิ และ
ก า ร บั น ทึ ก บั ญ ชี ถู ก ต อ ง ต า ม
ระเบียบ 
     2. เพื่อปองกันขอผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน 
 

โรงเรียน และ 
ศพด. ในสังกัด 
เจาหนาที่ยังไมม ี
ความชาํนาญ 
ดานการเงิน 
และบัญช ี
 

สงบุคลากรเขารวม
ฝกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ตรวจสอบความ 
ถูกตองของการ
เบิกจายและการ
บันทึกบัญชี 

 

โรงเรียน และ
ศพด.ในสังกัด  
ไมมีผูปฏิบัติงาน
ดานการเงนิและ
บัญชี โดยตรง  
มีเพียงพนักงาน
จางเหมาบริการ 
 

1. ใหกองคลังเปนพี่เลี้ยง 
    ในการเบิกจายและ 
    การบันทึกบัญช ี
2. สงบุคลากรเขารับ 
    การฝกอบรม 
3. แตงตั้งเจาหนาท่ี 
    การเงินตามระเบียบ 
    ที่เก่ียวของ 
 

กองการศกึษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
30 กันยายน 

2564 
 

 
 
 

               ลายมือชื่อ       สนัต ิ เถรนิยม        ผูรายงาน  
                     (นายสันติ  เถรนิยม) 
            ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
            วันที่  7  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 



แบบ ปค. 6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

   ผูตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ดวยวิธีการที่
หนวยงานกําหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความม่ันใจอยาง
สมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และ
โปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 
   จากผลการประเมินดังกลาว ผูตรวจสอบภายใน  เห็นวา การควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  
 
               ลายมือชื่อ   กันยกร  อุตนะวงค 

                                                               (นางสาวกันยกร  อุตนะวงค) 
                                                        ตาํแหนง  นกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
                                                         วันท่ี  7  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
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  อยางไรก็ดี  มีความเส่ียงที่มีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ
หรือ  ปปฏิทินถัดไป สรุปไดดังน้ี 
   1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
       1.1 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ทําใหการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปมีมากขึ้นกวาเดิม ซึ่งไมสอดคลองกับงบประมาณรายรับประจําป ทําใหไมสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนที่แทจริงได 
       1.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน และการวางแผน
เตรียมความพรอม 
       1.3 งานการเงินและบัญชี การเบิกจายเงินไมเปนไปตามแผน ไมมีการควบคุม
งบประมาณ 
       1.4 งานจัดเก็บรายได การจัดทําแผนท่ีภาษีไมเปนปจจุบัน 
       1.5 งานพัสดุ การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการเบิกจายเงิน ทําใหการจัดสรร
งบประมาณไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
       1.6 งานกอสราง การคํานวณประมาณราคางานกอสรางลาชา กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ เปลี่ยนแปลงบอย และขอจํากัดดานงบประมาณทําใหโครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนไมทั่วถึง   
       1.7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 
เจาหนาท่ียังไมมีความชํานาญดานการเงินและบัญชี 
 

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      2.1 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น มีการประชาสัมพันธให
ประชาชนเขารวมประชาคม เพื่อรับฟงปญหาความตองการและนํามาจัดลําดับความเรงดวน จัดทําเปน
แผนพัฒนาทองถิ่น    
       2.2 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสงเจาหนาที่เขารวมอบรมใหความรูใน
ภารกิจแตละดานอยางตอเนื่อง 

       2.3 งานการเงินและบัญชี มีการจัดทําแผนรายจาย และติดตามผลความคืบหนาการปฏิบัติ 
อยางตอเนื่อง  มีการตรวจสอบงบประมาณคงเหลืออยางสม่ําเสมอ จากระบบบัญชีคอมพิวเตอรของอปท. 
(e-LAAS) 
       2.4 งานจัดเก็บรายได ประชุมหารือแนวปฏิบัติ เพื่อไดขอสรุปในการจัดเก็บภาษี 
และประชาสัมพันธขอความรวมมือกับประชาชน 
       2.5 งานพัสดุ  มีคําสั่งแบงงานภายในกอง มีการแตงต้ังกรรมการที่เก่ียวของ 
       2.6 งานกอสราง จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญรับผิดชอบใหครอบคลุมทุกโครงการ  
สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ อยางสม่ําเสมอ และ
วางแผนแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในกรณจีําเปนเรงดวน        
        2.7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สงบุคลากรเขารวมฝกอบรมเก่ียวกับ
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของ 


