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แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

เรียน  นายอําเภอเมืองเชียงราย 

   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนดซึ่งเปนไปตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงาน
ที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 
   จากผลการประเมินดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เห็นวา การควบคุมภายใน
ของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต
การกํากับดูแลของ นายอําเภอเมืองเชียงราย 

  อยางไรก็ดี  มีความเสี่ยงท่ีมีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ
หรือปปฏิทินถัดไป สรุปไดดงัน้ี 
   1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      1.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
    ปริมาณขยะสรางมลพิษแกชุมชน และสรางความเดือดรอนแกประชาชน 
       1.2 งานพัฒนารายได   
    เจาหนาที่ไมมีความรูความเขาใจในวิธีการคิดคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง อาจจะทําใหการคํานวณภาษีผิดพลาด 
       1.3 กิจกรรมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   
               บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
       1.4 กิจกรรมดานการเงินและบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด   
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขาดบุคลากรในการรับผิดชอบงานดานการเงินและ
บัญชีโดยตรง ปจจุบันจัดจางเหมาบริการบุคคลรับผิดชอบงาน ซึ่งไมมีความรูความเชี่ยวชาญ 
 

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      2.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
            จัดกิจกรรมรณรงคเก่ียวกับขยะบอยครั้ง และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
       2.2 งานพัฒนารายได   
    จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมอยางตอเนื่อง และทําความเขาใจกับกฎระเบียบ 
วิธีการที่เปลี่ยนแปลงไป 
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แบบ ปค.4 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    1.1 การยึดม่ันในคุณคาของความซื่อตรงและ
จริยธรรม   
    1.2 ผู กํา กับดูแลมีความเปนอิสระจากฝาย
บริหาร และมีหนาที่กํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการ
เก่ียวกับการควบคุมภายใน 
    1.3 ผูบริหารจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการ
บังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล 
    1.4 การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสราง
แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 
    1.5 การกําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายใน เ พ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 
 

 
สภาพแวดลอมการควบคุมขององคการบริหาร      
สวนตําบลแมขาวตม ในภาพรวมมีความเหมาะสมและ
มีสวนทําใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ผูบริหาร
มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีโดยให
ความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายในและหนวย
ตรวจสอบภายนอก สนับสนุนหนวยรับตรวจ (สํานัก/
กอง) ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ โครงสรางขององคกรมี
การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตามคําสั่ง
มอบหมายงานที่ 263/2565 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2565 มีการใชแผนอัตรากําลัง 3 ป (2564-2566) 
เปนแนวทางในการกําหนดกรอบอัตรากําลังในการ 
สรรหาบุคลากร เพื่อใหตรงกับงานที่จะปฏิบัติ มีการ
คัดเลือกบุคลากรใหเขารับการฝกอบรมตามความ
เหมาะสม และมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ขององคการบริหาร 
สวนตําบลแมขาวตม คําสั่งท่ี 357/2565 ลงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2565  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    2.1 การระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานไวอยางชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถ
ระบุ แล ะประ เ มินคว าม เสี่ ย งที่ เ ก่ี ย ว ข อ งกั บ
วัตถุประสงค 
    2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมทั้ง
หนวยงาน และวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกําหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
    2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต 
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอการ
บรรลุวัตถุประสงค     

 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คําสั่ งที่ 
66/2565 ลงวันที่  17 กุมภาพันธ  2565 โดย
ดําเนินการประเมินความเสี่ยงทั้งหมด 4 สวน คือ 
สํานักปลัด กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง  พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความ
เสี่ยง ติดตามประเมินผล และรายงานผล มีการจัดทํา
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และรายงานผล
การดําเนินงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   
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องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 
    2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 
    3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปดานเทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 
    3.3 การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนด
ไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติจริง 
 

 
 
 
 
 
ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริง ซึ่งทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู แจงขอมูลขาวสาร และใช
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงคของ
กิจกรรมตางๆ เชน ระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-
LAAS) ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) กิจกรรม
การควบคุมที่ใชลดความเสี่ยง คือ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบั หนังสือสั่งการ โดยใหหัวหนาสวนทั้ง 4 สวน 
คื อ  หัวหน าสํ านั กปลั ด  ผู อํ าน วยการกองคลั ง 
ผู อํานวยการกองชาง ผู อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม กํากับ ดูแล และติดตาม หาก
พบขอผิดพลาดสามารถสั่งการแกไขไดอยางทันทวงท ี
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4 .1 การจัดทํ าหรือการจั ดหาและการ ใช
สารสนเทศที่เก่ียวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุน
ใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
    4.2 การสื่อสารภายในท่ีเก่ียวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบที่มีตอการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
    4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที่
มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กําหนด 
 
 

 
สามารถสื่อสารระหวางผูบริหารถึงผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติถึง
ผูบริหาร ผูปฏิบัติถึงผูปฏิบัติ และองคกรภายนอกอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีผลสําเร็จมากกวาผลดานลบ  
การสื่อสารมีความเหมาะสมที่จะใชเปนกลไกในการ
ควบคุมใหเกิดความเขาใจในนโยบาย ระเบียบในการ
ปฏิบัติงานท่ีตรงกันไดเปนอยางดี เนื่องจากงานหลักใน
การประชาสัมพันธขององคกร มีการพัฒนาระบบการ
สื่อสารประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  มีการจัดชองทาง
รับรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากผูรับบริการ ท้ัง
บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ผานทางเว็บไซต
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม หรือผานชอง
ทางการใหบริการอ่ืน เชน โทรศัพท  กลองรับแสดง
ความคิดเห็น แบบสอบถาม เพ่ือนําขอเสนอแนะตางๆ 
มาปรับปรุง พัฒนาในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น มีการ
รายงานผลการดําเนินงานผานทางเว็บไซต เพื่อให
ประชาชนทราบและสามารถเขามาตรวจสอบได 
 

 





แบบ ปค.5 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการดําเนินการหรือภารกิจ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

1. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
วัตถุประสงค : 
     เพื่อลดปริมาณขยะและกําจัด
ขยะประเภทตางๆ ในชุมชนใหถูก
หลักวิชาการ 

การกําจัดขยะ
อันตรายยังไมถูก
หลักวิชาการ อาจ
ทําใหเสียสุขภาพ
ของคนในชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค
เสริมสรางปลุกจิตสํานึก 
ในการรวมมือกันในการ
ชวยคัดแยกขยะ และ
กําหนดบทลงโทษกรณี 
ไมปฏิบัติตามกฎในการทิ้ง
ขยะในชุมชน 
 

การติดตามประเมิน
การควบคุมภายใน 
มีเพียงพอไดถือ
ปฏิบัติตามแนวทาง 
การติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดาน
กฎหมาย ระเบียบ
ตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงาน ไดให
ผูนําชุมชนมีสวนรวม
ในการรณรงคชวยกัน
คัดแยกขยะ 

- สรางมลพิษ 
แกชุมชน 
- สรางความ 
เดือดรอน 
แกประชาชน 

จัดกิจกรรมรณรงค
บอยครั้ง และดําเนินการ
อยางตอเนื่อง 

สํานักปลัด 
30 กันยายน 

2566 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 

ตามแผนการดําเนินการหรือภารกจิ
อื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

2. งานพัฒนารายได 
วัตถุประสงค : 
     เ พื่ อ ล ด ค ว า ม เ สี่ ย ง ด า น ก ฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
รายได 

เกิดความผิดพลาด
ในการคาํนวณภาษี
เนื่องจากกฎ 
ระเบียบ และ
วิธีการคิดคํานวณ
ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสราง
เปลี่ยนแปลงไป      

- ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง 
- มีการสงเจาหนาที่เขารับ
การอบรมเก่ียวกับ
กฎระเบยีบที่เก่ียวของกับ
การจัดเก็บรายได 

การติดตาม
ประเมินผล 
การควบคุมภายใน  
มีเพียงพอ ไดถือ
ปฏิบัติ ตามระเบียบ
ตางๆ ที่เก่ียวของ  
มีการคดิคํานวณภาษี
อยางละเอียดถี่ถวน 
และสอบทานโดย
ผูอํานวยการกองคลัง 
 

เจาหนาที่ไมมี
ความรูความ
เขาใจในวิธีการ
คิดคํานวณภาษี
ที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง ตาม
พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสราง 
อาจจะทําให 
การคาํนวณ
ภาษีผิดพลาด 

จัดสงเจาหนาที่เขารับการ
อบรมอยางตอเนื่อง และ
ทําความเขาใจกับกฎ 
ระเบียบ วิธีการที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

กองคลัง 
30 กันยายน 

2566 
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องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ 
ตามแผนการดําเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ

หนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ/ 
กําหนดเสร็จ 

3. งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
วัตถุประสงค : 
     เพื่อใหงานกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ
แลว เปนไปตามแผนงาน/โครงการ 

งานกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐาน 
ไมเปนไปตาม
แผนงาน/โครงการ 
เนื่องจากบุคลากร
ไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน    

มีการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานและมอบหมาย
หนาที่ในกรณีไมมี
ผูรับผิดชอบใหปฏิบัติ
หนาที่แทน 

การควบคุมภายใน 
มีเพียงพอ โดยให
เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานใหเปนไป
ตามแผนงาน/
โครงการ 
 

บุคลากร 
ไมเพียงพอตอ 
การปฏิบัติงาน 

มอบหมายใหเจาหนาที่ 
ที่มีความชํานาญ
รับผิดชอบใหครอบคลุม
ทุกโครงการ และ
มอบหมายหนาที่ 
การปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 
 

กองชาง 
30 กันยายน 

2566 
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แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผูตรวจสอบภายใน 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

   ผูตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 ดวยวิธีการที่
หนวยงานกําหนดซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และ
โปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 
   จากผลการประเมินดังกลาว ผูตรวจสอบภายใน  เห็นวา การควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  
  อยางไรก็ดี  มีความเสี่ยงท่ีมีอยูตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ
หรือปปฏิทินถัดไป สรุปไดดงัน้ี 
  1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
       1.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
    ปริมาณขยะสรางมลพิษแกชุมชน และสรางความเดือดรอนแกประชาชน 
       1.2 งานพัฒนารายได   
    เจาหนาที่ไมมีความรูความเขาใจในวิธีการคิดคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง อาจจะทําใหการคํานวณภาษีผิดพลาด 
       1.3 กิจกรรมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน   
               บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
       1.4 กิจกรรมดานการเงินและบัญชีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด   
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขาดบุคลากรในการรับผิดชอบงานดานการเงินและ
บัญชีโดยตรง ปจจุบันจัดจางเหมาบริการบุคคลรับผิดชอบงาน ซึ่งไมมีความรูความเชี่ยวชาญ 
 

  2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      2.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   
            จัดกิจกรรมรณรงคเก่ียวกับขยะบอยครั้ง และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
       2.2 งานพัฒนารายได   
     จัดสงเจาหนาที่เขารับการอบรมอยางตอเนื่อง และทําความเขาใจกับกฎระเบียบ 
วิธีการที่เปลี่ยนแปลงไป 
 




