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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 2564 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 2564 
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แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

เรียน  นายอาํเภอเมืองเชียงราย 

   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 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 

  อยางไรก็ดี  มีความเส่ียงที่มีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ
หรือปปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี้ 
   1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      1.1 กิจกรรมดานงานการเจาหนาที่ บุคลากรไมไดศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปโดยละเอียด 
       1.2 กิจกรรมดานงานการเงนิ บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาที่ยังขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ
งบประมาณ 
        1.3 กิจกรรมดานงานบัญชี ระบบบัญชีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหบุคลากรยังไมมีความชํานาญ
ดานการปฏิบัติงาน 
       1.4 กิจกรรมดานงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน บุคลากรมีไมเพียงพอกับงาน
โครงการกอสราง 
       1.5 กิจกรรมดานงานกีฬาและนันทนาการ  ไมสามารถดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการไดเนื่องจากสถานการณโรคระบาด 
       1.6 กิจกรรมดานงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน จํานวนผูเขารวมโครงการไมเปนไป
ตามวัตถุประสงค เนื่องจากสถานการณโรคระบาด 
 

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      2.1 กิจกรรมดานงานการเจาหนาที่ 
            ศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบ ใหเขาใจอยางถูกตองและชัดเจน โดยสนับสนุนใหมี
การอบรมอยางตอเนื่อง 
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แบบ ปค.4 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    1.1 การยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรงและ
จรยิธรรม   
    1.2 ผู กํากับดูแลมีความเปนอิสระจากฝาย
บริหาร และมีหนาที่กํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน 
    1.3 ผูบริหารจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการ
บังคับบัญชา อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบที่
เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล 
    1.4 การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสราง
แรงจู งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 
    1.5 การกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 
 

 
มาตรฐานการควบคุมภายในขององคการบริหาร    
ส ว นตํ า บล แม ข า ว ต ม  เป น ไป ตาม หลั ก เ กณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โครงสรางขององคกรมีการแบงแยกหนาท่ี  
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน คําสั่งมอบหมายงาน ท่ี 
87/2564 ลงวันที่  11 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง 
มอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหแกบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม การสรางแรงจูงใจ
ในการทํางาน การเลื่อนตําแหนง และอัตราเงินเดือน 
การโยกยาย ขึ้นอยูกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี
ผูตรวจสอบภายในของหนวยงานและมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม คําสั่ง ท่ี 
405/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
 
 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถ
ระบุ แ ล ะประ เมิ นคว าม เสี่ ย งที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กับ
วัตถุประสงค 
    2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมทั้ง
หนวยงาน และวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกําหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
    2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 
เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอการ
บรรลุวัตถุประสงค 
     

 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คําสั่ ง ท่ี 
276/2564 ลงวันที่  4 มิถุนายน 2564 โดย
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด 4 สวน คือ 
สํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ติดตามประเมนิผล และรายงานผล 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
    2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสํา คัญตอระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 
    3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่ วไปดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 
    3.3 การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนด
ไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติจริง 
 

 
 
 
 
 
ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง ซึ่งทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู  แจงขอมูลขาวสาร มีการ
แบงแยกหนาที่ชัดเจน การดูแลรักษาทรัพยสิน เชน 
การใชและรักษารถสวนกลาง แตยังขาดบุคลากรที่มี
ความชํานาญเฉพาะดาน ทําใหยังมีความเสี่ยงในระดับ
นอย กิจกรรมการควบคุมท่ีใชลดความเสี่ยง คือ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการ โดยให
หัวหนาส วนทั้ ง  4  ส วน คือ หัวหน าสํ านักปลัด 
ผู อํ า น ว ยก า ร กอ งคลั ง  ผู อํ า น วย ก า ร กองช า ง 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กํากับ ดูแล และติดตาม หากพบขอผิดพลาดสามารถ
สั่งการแกไขไดอยางทันทวงที 
 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
    4.1  กา รจั ดทํ าหรือการจั ดหาและการ ใช
สารสนเทศที่เก่ียวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุน
ใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
    4.2 การสื่อสารภายในที่เ ก่ียวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบท่ีมีตอการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่
มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กําหนด 
 
 

 
สามารถสื่อสารระหวางผูบริหารถึงผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติถึง
ผูบริหาร ผูปฏิบัติถึงผูปฏิบัติ และองคกรภายนอกอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีผลสําเร็จมากกวาผลดานลบ  
การสื่อสารมีความเหมาะสมที่จะใชเปนกลไกในการ
ควบคุมใหเกิดความเขาใจในนโยบาย ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานที่ตรงกันไดเปนอยางดี เนื่องจากงานหลักใน
การประชาสัมพันธขององคกร มีการพัฒนาระบบการ
สื่อสารประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง  มีการจัดชองทาง
รับรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากผูรับบริการทั้ ง
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ผานทางเว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม หรือผานชอง
ทางการใหบริการอื่น เชน โทรศัพท  กลองรับแสดง
ความคิดเห็น แบบสอบถาม เพื่อนําขอเสนอแนะตางๆ 
มาปรับปรุง พัฒนาในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น มีการ
รายงานผลการดําเนินงานผานทางเว็บไซต เพื่อให
ประชาชนทราบและสามารถเขามาตรวจสอบได 
 

 





แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถปุระสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

1. งานการเจาหนาที ่
วัตถุประสงค : 
     เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย/กฎระเ บียบ ในการ
ดําเนินโครงการใหเปนไปอยาง
เปดเผย เสมอภาค ถูกตอง 

กฎหมาย/
กฎระเบียบ
เปลี่ยนแปลงบอย 
อาจทําใหเกิดความ
ผิดพลาดในการ
ทํางานขึ้นได 

มีการรณรงคใหบุคลากร
สังกัดองคการบริหาร 
สวนตําบลแมขาวตม  
เขารวมโครงการตางๆ 
และศึกษากฎหมาย/
กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง 
อยางสม่ําเสมอ   
 

การติดตามประเมิน
การควบคุมภายใน 
มีเพียงพอไดถือ
ปฏบิัติตามแนว
ทางการติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดาน
กฎหมาย ระเบียบ
ตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงาน ไดให
เจาหนาท่ีเขารับการ
อบรมเพื่อใหมีความรู
อยางครอบคลุม 
 

กฎหมาย/ 
กฎระเบียบ
เปลี่ยนแปลง
บอย ทําให
บุคลากร
บางสวน 
ไมสามารถ 
ทําความเขาใจ 
ในกฎหมายและ
กฎระเบียบที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ศึกษากฎหมาย/
กฎระเบียบ ใหเขาใจ 
อยางถูกตองและชัดเจน 
โดยสนับสนุนใหมีการ
อบรมอยางตอเนื่อง 

สํานักปลัด 
30 กันยายน 

2565 
 

 
 
 
 



องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

2. กิจกรรมงานการเงิน 
วัตถุประสงค : 
     เพื่อใหการเบิกจายเงนิ และ  
การจัดทําฎีกาเบิกจายเงนิตาม
งบประมาณและนอกงบประมาณ  
เปนไปอยางถูกตอง ตามระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคบั หนังสอื 
สั่งการตางๆ ที่เก่ียวของ 

หนวยงานผูเบิก 
วางฎกีาเรงดวน  
ทําใหหนวยงานคลัง 
มีระยะเวลาในการ
ตรวจฎีกานอยลง 
เกิดปญหาการ 
ยกเลิกฎีกาบอย 
      

1. มีการกํากับ ดูแล  
    ผูปฏิบัติงานและถือ 
    ปฏิบัติตามระเบียบ  
    อยางเครงครัด 
2. จัดสงเจาหนาที ่
    ผูปฏิบัติงานเขารับ 
    การอบรมเพื่อพัฒนา 
    ความรู ความสามารถ  
    อยางตอเน่ือง 

การติดตาม
ประเมินผล 
การควบคุมภายใน  
มีเพียงพอ ไดถือ
ปฏบิัติ ตามระเบียบ
ตางๆ ที่เก่ียวของ  
มีการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจาย
ใหถูกตอง กอน
ดําเนินการเบิกจาย 
ในแตละรายการ 
และใหผูปฏิบัติงาน
เขารับการอบรม
อยางตอเนื่อง  
 

มีการเรงรัด 
การเบิกจายเงนิ 
โดยไมผานการ
ตรวจสอบกอน 
ทําใหเกิดการ
ยกเลิกฎีกา 
 

1. ใหหนวยงานเจาของ 
    งบประมาณได 
    ตรวจสอบเอกสาร 
    กอนดําเนินการ 
    เบิกจาย 
2. เจาหนาที่การเงินและ 
    ผูอํานวยการกองคลงั 
    มีการสอบทานการ 
    เบิกจายตามข้ันตอน 
 

กองคลัง 
30 กันยายน 

2565 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

3. กิจกรรมงานบัญช ี
วัตถุประสงค : 
     เพื่อใหการบันทึกบัญชี   
เปนไปอยางถูกตอง ตามระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคบั หนังสือ 
สั่งการตางๆ ที่เก่ียวของ 

ระบบบัญชี  
และระเบียบ 
มีการเปลี่ยนแปลง 
อยูเสมอ ทําให
ผูปฏิบัติงาน  
มีความรู 
ความเขาใจ 
ที่ไมชัดเจน 
 

1. มีการกํากับ ดูแล  
    ผูปฏิบัติงานและถือ 
    ปฏิบัติตามระเบียบ  
    อยางเครงครัด 
2. จัดสงเจาหนาที ่
    ผูปฏิบัติงานเขารับ 
    การอบรมเพื่อพัฒนา 
    ความรู ความสามารถ  
    อยางตอเน่ือง 

การติดตาม 
ประเมินผล 
การควบคุมภายใน  
มีเพียงพอ ไดถือ
ปฏบิัติตามระเบียบ
ตางๆ ที่เก่ียวของ ให
ผูปฏบิัติงานเขารับ
การอบรมอยาง
ตอเนื่อง  
 

ระบบบัญชี 
ระเบียบ
เปลี่ยนแปลง
บอย ทําใหไม
สามารถทํา
ความเขาใจได
อยางรวดเร็ว  
ในเวลาที่จํากัด 
 

1. ศึกษากฎหมาย    
    ระเบียบ ขอบังคับ 
    หนังสือสั่งการ ให 
    เขาใจอยางถูกตอง 
    และชัดเจน 
2. เจาหนาที่บัญชีและ 
    ผูอํานวยการกองคลัง 
    มีการสอบทานการ 
    บันทึกบัญช ี
 

กองคลัง 
30 กันยายน 

2565 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

4. กิจกรรมดานงานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน 
วัตถุประสงค : 
     เพื่อใหงานกอสรางโครงสราง
พื้นฐานที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ
แลว เปนไปตามแผนงาน/โครงการ 

งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน 
ไมเปนไปตาม
แผนงาน/โครงการ 
เน่ืองจากบุคลากร
ไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน    

มีการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและมอบหมาย
หนาที่ในกรณีไมมี
ผูรับผิดชอบใหปฏิบัติ
หนาที่แทน 

การควบคุมภายในมี
เพียงพอ โดยให
เจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงาน/
โครงการ 
 

บุคลากร 
ไมเพียงพอตอ 
การปฏิบัติงาน    

มอบหมายใหเจาหนาท่ี 
ท่ีมีความชํานาญ
รบัผิดชอบใหครอบคลุม
ทุกโครงการ และ
มอบหมายหนาที่ 
การปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 

กองชาง 
30 กันยายน 

2565 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานส้ินสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

5. กิจกรรมดานงานกีฬาและ
นันทนาการ 
วัตถุประสงค : 
     เพื่อเปนการสงเสริมให เด็ก
เยาวชน และประชาชน เลนกีฬา 
รูจักเคารพปฏิบัติตามกฎ กติกา รู
รักสามัคคี มีวินัย 

โรคระบาดทําให 
ไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมตาม
แผนงาน 
 

กอนเริ่มดําเนินโครงการมี
การเชิญผูนาํทองถ่ิน และ
หนวยงานอ่ืน รวมประชุม
วางแผนการทาํงาน 

การติดตามประเมิน
การควบคุมภายใน มี
เพียงพอ โครงการได
ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณปจจุบัน 
ผูนําทองถ่ิน และ
หนวยงานตางๆ  
มีสวนรวมในการ
ดําเนินโครงการ 
 

เหตุการณ
ปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไป 
เชน โรคระบาด 
ทําใหการ
ดําเนินงาน
โครงการตางๆ  
ไมเปนไปตาม
แผนงานท่ีวางไว 

ปรับเปลี่ยนแผนงาน/
โครงการ ใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

กองการศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

30 กันยายน 
2565 
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แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

   ผูตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 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  
  อยางไรก็ดี  มีความเส่ียงที่มีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ
หรือปปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
       1.1 กิจกรรมดานงานการเจาหนาที่ บุคลากรไมไดศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปโดยละเอียด 
       1.2 กิจกรรมดานงานการเงนิ บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาที่ยังขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ
งบประมาณ 
        1.3 กิจกรรมดานงานบัญชี ระบบบัญชีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหบุคลากรยังไมมีความชํานาญ
ดานการปฏิบัติงาน 
       1.4 กิจกรรมดานงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน บุคลากรมีไมเพียงพอกับงาน
โครงการกอสราง 
       1.5 กิจกรรมดานงานกีฬาและนันทนาการ  ไมสามารถดําเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการไดเนื่องจากสถานการณโรคระบาด 
       1.6 กิจกรรมดานงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน จํานวนผูเขารวมโครงการไมเปนไป
ตามวัตถุประสงค เนื่องจากสถานการณโรคระบาด 
 

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      2.1 กิจกรรมดานงานการเจาหนาที่ 
            ศึกษากฎหมาย/กฎระเบียบ ใหเขาใจอยางถูกตองและชัดเจน โดยสนับสนุนใหมี
การอบรมอยางตอเนื่อง 
 




