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คํานํา 
 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ข้อ 8 และข้อ 9 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา ๗๙ ได้กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐ (ผู้ตรวจรับ) ดําเนินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน จึงได้จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
และรายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้แก่ผู้กํากับดูแลได้ทราบและ
ดําเนินการต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลแมวิ่น 
24  ธันวาคม  2561 
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แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน  นายอําเภอแม่วาง 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานกําหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกํากับ
ดูแลของนายอําเภอแม่วาง 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไป การได้รับหนังสือสั่งการต่างๆ จากอําเภอล่าช้าใน

บางครั้งเลยกําหนดเวลาการรายงาน เจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติไม่ทันเวลา 
1.2 กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พบ

จุดอ่อนที่มีนัยสําคัญคือ ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน เนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสาร
น้อย มีการลักลอบเผาซากพืชและขยะในบางจุด การปลูกต้นไม้ทดแทนยังทําได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจากขาด
แคลนงบประมาณและประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือมากเท่าที่ควร 

1.3 กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญคือ  
ประชาชนไม่มีน้ําอุปโภค – บริโภค ที่เพียงพอในฤดูแล้ง เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน  
ของทุกปี ตําบลแม่วินได้รับผลกระทบฝนทิ้งช่วงเกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค  
และประชาชนส่วนใหญ่ในตําบลแม่วินประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําให้ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอน (ย้าย) ไปหน่วยงานอื่น ทําให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งดังกล่าว การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากจํานวนเจ้าหน้าที่มีอยู่จํากัด  การ
ประสานงานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือยังล่าช้าเนื่องจากการคมนาคมและระยะทางของ
ชุมชนห่างไกลกันมาก 
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1.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญคือ
ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปมากทําให้เยาวชนรับรู้ข้อมูลที่ผิดจากสื่อต่างๆ หรืออาจถูกชักชวนได้ง่าย  
เนื่องจากสภาพแวดล้อม สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พ่อแม่ทํางานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน จึงอาจถูก
ชักชวนไปในทางที่ผิดได้ง่าย เกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

1.5 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนโดยการจัดโครงการให้
ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญคือ ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเท่าที่ควร เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ประชาชนบางส่วนยังมีหนี้สิน
นอกระบบ และบางพื้นที่มีสภาพแห้งแล้งขาดแคลนน้ําด่ืมอุปโภค – บริโภค ทําให้การทําการเกษตรไม่ได้
ผลดีเท่าที่ควร 

1.6 กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร พบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญคือ เนื่องจากผู้ดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร โอน (ย้าย) ไปหน่วยงานอ่ืน ทําให้ต้องมามอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ตําแหน่ง
อ่ืนปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีปริมาณงานมาก ทําให้การดําเนินการบางอย่างล่าช้า 

1.7 กิจกรรมงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคารและงานสาธารณูปโภค พบ
จุดอ่อนที่มีนัยสําคัญคือผู้ดํารงตําแหน่งนายช่างโยธา โอน (ย้าย) ไปหน่วยงานอื่น ทําให้ต้องมอบหมายงาน
ให้เจ้าหน้าที่ตําแหน่งอื่นปฏิบัติงานแทนในด้านงานก่อสร้าง งานออกแบบและควบคุมอาคารแทนและงาน
สาธารณูปโภคแทนซึ่งมีปริมาณงานมาก ทําให้การดําเนินการบางอย่างล่าช้า 

1.8 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา พบจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญคือบุคลากรยัง
ปฏิบัติงานได้ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร ประกอบพื้นที่ตําบลแม่วินกว้างระยะทางในแต่ละหมู่บ้าน
ห่างไกล การติดต่อสื่อสารไม่สะดวกเนื่องจากบางหมู่บ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ทําให้การติดต่อ
ประสานงานล่าช้าในบางครั้ง 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินจะ

กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสําคัญทั่วทั้งองค์กร เพื่อกําหนดการควบคุมที่จําเป็น 
คุ้มค่าและเพียงพอ โดยใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง มีการติดตามกํากับดูแลและเพื่อให้มีการปฏิบัติงานและตรวจสอบทุกเดือน 

    2.2 ให้ผู้บริหารสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสั่งกําชับให้
หัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการแต่ละสํานัก/กอง สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของใต้บังคับบัญชา ในเรื่อง
สําคัญโดยใกล้ชิดและติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด รวมทั้งสร้าง
จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
จึงไม่ได้จัดทํารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 
6) มาพร้อมกับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฉบับนี้ 
 

ลายมือชื่อ 
       (นางเกศริน   ตุ่นแก้ว)                                       

       ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
                                                 วันที ่  24   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
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แบบ  ปค. 4 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ / ข้อสรปุ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อ

การควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการมี
ศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ และมีการ
พิจารณาดําเนินการตามควรแก่กรณี ถ้าพบว่า
บุคลากรประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับ
ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบ
ข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ตรวจ
พบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการ
ทํางานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างขององค์กร 
การมอบอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจํานวน
ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและ
การปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
สภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การ

บริหารส่วนตําบลแม่วินในภาพรวมเหมาะสมและ
มีส่วนทําให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
อย่างไรก็ตาม ส่วนงานย่อยบางหน่วยงานซึ่งยังมี
จุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง มีการ
ประเมินความเสี่ยงโดยนําเอาความเสี่ยงและมี
การจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งยังสามารถ
กําหนดแนวทางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่
อาจ เกิดขึ้ น ในอนาคตจากปัจจั ย ต่าง  ๆ  ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่นํามาใช้ 
 

2. การประเมนิความเสี่ยง  
มีการกําหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะ
ทํางานให้สําเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
กําหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุ
ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุขององค์กร หน่วยงานมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสมนอกจากนี้มีกลไกที่ช้ีให้เห็นถึงความเสี่ยงที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่นการเปลี่ยนแปลง เช่น
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น 
 
 

 
องค์ การบริหารส่ วน ตําบลแม่ วินมี การ

ประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่จะกําหนดเอกสาร
คําแนะนํา : การนํามาตรฐานการควบคุมภายใน
ไป ใ ช้ ใ น เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ  และ ใ ช้ แบบประ เ มิ น
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็
ตามในการระบุและประเมินความเสี่ยงก็ยังมี
จุดอ่อน จากปัจจัยภายในและภายนอก แต่ถึง
อย่างไร องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ก็ได้จัด
ให้มีการควบคุมความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม 
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แบบ  ปค. 4 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรปุ 
(๒) 

3. กิจกรรมการควบคุม  
มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานทําให้มั่นใจว่า เมื่อ

นําไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝ่ายบริหาร
กํ าหนดไว้  กิ จกรรม เพื่ อการควบคุ มจะชี้ ใ ห้
ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถ
ปฏิบัติงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่ เหมาะสม 

เพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีการระบุความเสี่ยงในทุกจุดสําคัญ จึงทําให้
บางกิจกรรมย่อยมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ เช่น 
การสอบทานบัญชี 

กิจกรรมควบคุมใน  ภาพรวมมี กิจกรรม
ควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ โดยกิจกรรมควบคุม
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติโดย
ผู้บริหารและหัวหน้างานกํากับดูแลให้มีการ
ป ฏิ บั ติตามอย่ า ง เคร่ งครั ด  โดย วิ เคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ต า ม ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 พบว่างานที่เกี่ยวกับกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ดังกล่าว มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วแต่ยัง
มีกิจกรรมที่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม  ดังนี้ 

1. กิจการรมด้านบริหารงานทั่วไป 
2. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดย

การปลูกต้นไม้เฉลมิพระเกียรติ 
3. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 
5. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้

ขยายตัวอย่างยั่งยืนโดยการจัดโครงการให้ความรู้
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร 
7. กิจกรรมด้านงานออกแบบและควบคุม

อาคารแทนและงานสาธารณูปโภค 
8. กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา 
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แบบ  ปค. 4 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

องคป์ระกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมนิ / ข้อสรปุ 
(๒) 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบั ติงาน  การรายงานทางการเงินและการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดําเนินกิจกรรม
ขององค์กร รวมทั้ งข้อมูลสารสนเทศที่ ไ ด้จาก
ภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้
ภายในองค์กร  ในรูปแบบที่ ช่วยให้ผู้ รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความ
มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก
องค์กร ที่มีผลทําให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

 
ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความ

เหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถ
ใช้งานได้ครอบคลุม ระหว่างองค์กรกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น ฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบล ประชาชนในพื้นที่ 
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวกต่อผู้ ใช้งาน ผ่านระบบเครือข่าย 
รวมทั้งได้จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง 
ๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 

5. การตดิตามประเมนิผล  
องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ
ของฝ่ายบริหารผู้ ควบคุมงานและผู้มีหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้องนอกจากนี้ มีการประเมินผลแบบรายครั้ง 
เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควร
กําหนดวิ ธีปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดความม่ันใจว่าข้อ
ตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา
สนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดําเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ

องค์ ก ารบริ หารส่ วน ตํ าบลแม่ วิน  มี ความ
เหมาะสม โดยมีผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและมีการประเมินการ
ควบคุมภายใน ผลการประเมินมีการจัดทํา
รายงานพร้อมข้อ เสนอแนะเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อสั่ งการแก้ไขและกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจําปีต่อไป โดยถือปฏิบัติตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภ า ย ใ น  ซึ่ ง กํ า ห น ด ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี
พอสมควร 
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สรปุผลการประเมิน 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินจะกําหนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสําคัญทั่วทั้งองค์กรเพื่อกําหนดการควบคุมที่จําเป็น คุ้มค่าและ
เพียงพอ 

2. ให้ผู้บริหารสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสั่งกําชับให้หัวหน้า/
ผู้อํานวยการแต่ละสํานัก/กอง สอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของใต้บังคับบัญชา ในเรื่องสําคัญโดยใกล้ชิด
และติดตามการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือวิธีการควบคุมโดยเคร่งครัด รวมทั้งสร้างจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 

ลายมือชื่อ 
       (นางเกศริน   ตุ่นแก้ว)                                         

       ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
                                                 วันที ่ 24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
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แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

1.1. กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป 
- เพื่อดําเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน
ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

 
- การได้รับหนงัสือสั่ง
การมีความล่าช้าใน
บางครั้ง 

- ปัญหาจากการ
สื่อสารหรือความ
ห่างไกลจากที่ว่าการ
อําเภอทําให้การ
ติดต่อสื่อสารล่าช้า 

 
- มอบหมายเจา้หน้าที่
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานหรือการ
รายงานต่างๆ และ
รายงาน
ความก้าวหน้าทุก
สัปดาห์ 

 
- การประเมนิผลการ
ควบคุมภายในมีความ
เพียงพอ แต่มีปัญหา
จากการสื่อสารหรือ
ความห่างไกลจากที่ว่า
การอําเภอทําให้การ
ติดต่อสื่อสารล่าช้า 
รวมถึงการสื่อสารกับ
หมู่บ้านที่ห่างไกลทํา
ให้ได้รับข้อมูลล่าช้า 

 
- การได้รับหนงัสือสั่ง
การมีความล่าช้าใน
บางครั้ง 

- ปัญหาจากการ
สื่อสารหรือความ
ห่างไกลจากที่ว่าการ
อําเภอทําให้การ
ติดต่อสื่อสารล่าช้า
รวมถึงการสื่อสาร
กับหมู่บ้านที่หา่งไกล
ทําให้ได้รับข้อมลู
ล่าช้า 

 
- ทบทวนความ
เหมาะสมของ
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบและวิธี
ปฏิบัติ 

- ประเมินผลความมี
ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการให้
มีความเหมาะสม 

 
ธันวาคม 2561 
นางอรพินท์ 
สุวรรณ 
นักจัดการงาน
ทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
สํานักปลัด 
อบต. แม่วิน 
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แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

1.2 งานส่งเสริมการเกษตร 
- กิจกรรมการลดปัญหาภาวะ
โลกร้อนโดยการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

- เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน
และภัยแล้งปฏิบัติงานได้ทัน
ต่อเหตุการณ์ 

 
- ประชาชนบางส่วนไม่
ตระหนักถึงปัญหา
ภาวะโลกร้อน 
อากาศแล้งและ
ปัญหาหารบุกรุกป่า
ไม้ 

- ประชาชนขาดปัจจัย
การผลิต ที่ดิน 
ต้องการทุนและ
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเพื่อ
จะได้ไม่บุกรุกป่าเพิ่ม 

 
- ขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณ และต้น
กล้าไม้เพื่อนําไป
ปลูกทดแทนป่าไม้ที่
ถูกตัด 

- รณรงค์ปลูกจิตสํานึก
ให้ประชาชนหวง
แหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
- กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้เนื่องจากการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนและ
เกษตรกรยังไม่ต่อเนื่อง 

 
- ประชาชนบางส่วน
ยังไม่ตระหนักถึง
ภาวะโลกร้อน 
เนื่องจากได้รับข้อมูล
ข่าวสารน้อย มีการ
ลักลอบเผาซากพืช
และขยะในบางจุด 
การปลูกต้นไม้
ทดแทนยังทําได้ไม่
ทั่วถึง เนื่องจากขาด
แคลนงบประมาณ
และประชาชนยัง
ไม่ให้ความร่วมมือ
มากเท่าที่ควร 

 
- ใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามผลเพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ปลัด อบต. และ 
นายก อบต. ติดตาม
กํากับดูแลและ
เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบทุกเดือน 

 
กันยายน 2562 
นางธัญลักษณ ์
สุทธกูล 
หัวหน้าสํานักปลัด 
งานส่งเสริม
การเกษตร 
สํานักปลัด 
อบต. แม่วิน 

 



- 9 - 

แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

1.3 ด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

- กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบ
วาตภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
แก้ปัญหาเดือดร้อนได้ทันท่วงที 

- เพื่อให้การปฏิบัติงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
ภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
 
- ไม่มีเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ประจําการเนื่องจาก
ยังไม่ได้รับโอน (ย้าย) 
และปริมาณพนักงาน
ดับเพลิงลดลง ทําให้
การให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนล่าช้า
ในบางครั้งในช่วงฤดู
แล้ง 

 
 
1. ประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบ
และร่วมกันแกไ้ข
ปัญหา 

2. รับอาสาสมคัรหรือ
พนักงานจ้างเหมา
บริการชั่วคราวช่วย
ดําเนินการตาม
ภารกิจ 

3. รับโอน (ย้าย) เจ้า
พนักงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
 
- กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลวุัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้
ความชํานาญที่
เพียงพอและปริมาณ
งานที่มากเกินกําลัง
พนักงาน 

 
 
- ประชาชนไม่มีน้ํา
อุปโภค – บริโภค ที่
เพียงพอในฤดูแล้ง 
เนื่องจากในช่วง
เดือนพฤศจิกายน – 
เมษายน ของทุกปี 
ตําบลแม่วินได้รับ
ผลกระทบฝนทิ้งช่วง
เกิดความแห้งแล้ง
และขาดแคลนน้ํา
เพื่ออุปโภค – 
บริโภค  และ
ประชาชนส่วนใหญ่
ในตําบลแม่วิน
ประกอบอาชีพ 

 
 
- ใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามผลเพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ปลัด อบต. และ 
นายก อบต. ติดตาม
กํากับดูแลและ
เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบทุกเดือน 

 
 
มีนาคม 2562 
นายจํารัส 
เสนปานัน 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัด 
อบต. แม่วิน 
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แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

  4. จัดทําแผนการป้องกัน
และทําแผนการ
ช่วยเหลือเมื่อ
ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนกรณีเกิดภัย
ธรรมชาติ 

5. จัดเตรียมบุคลากรให้
พร้อมให้การช่วยเหลือ
ประชาชนโดยการ
ฝึกอบรมทบทวน อป
พร. เป็นประจําทุกปี 

6. มีการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  

7. จัดทําโครงการเชิง
ปฏิบัติการรับมือ
แผ่นดินไหว / ป้องกัน
อัคคีภัย 

 เกษตรกรรมทําให้ขาด
แคลนน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม เจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้โอน (ย้าย) 
ไปหน่วยงานอื่น ทําให้
ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งดังกล่าว การ
ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยยังไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากจํานวน
เจ้าหน้าที่มีอยู่จํากัด  
การประสานงานการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ใน
การช่วยเหลือยังล่าช้า
เนื่องจากการคมนาคม
และระยะทางของชุมชน
ห่างไกลกันมาก 
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แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

1.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
- เพื่อให้การศึกษา ข่าวสาร 
ความรู้ และข้อมูลในเรื่อง
คุณภาพชีวิต ยาและยาเสพ
ติด  ตลอดจนการป้องกัน
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
ให้รอดพ้นจากยาเสพติด 

 
 

- ปัจจุบันเทคโนโลยี
ก้าวหน้าไปมากทําให้
เยาวชนรับรู้ข้อมูลที่
ผิดจากสื่อต่างๆ หรือ
อาจถูกชักชวนไดง้่าย  
เนื่องจาก
สภาพแวดล้อม 
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป พ่อแม่ทํางาน
นอกบ้านไม่มีเวลา
ดูแลลูกหลาน จึงอาจ
ถูกชักชวนไปในทาง
ที่ผิดได้ง่าย เกิดการ
ลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมผ่าน
โซเชียลเน็ตเวิร์ค 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ประชาชนตะหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติด 

- มีการอบรมฟื้นฟู
ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพ
ติดไม่ให้กลับไปเสพอีก
และจัดทําโครงการ
อบรมเยาวชนประสาน
ใจต้านภัยยาเสพติด 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
พิษภัยของยาเสพติด 

- ให้ความรู้กับประชาชน
ถึงโทษของยาเสพติด 

- คืนคนดีสู่สังคม ผู้เสพ
ติดคือผู้ป่วยสังคมควร
ให้โอกาสในการกลับตัว 

- กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้เนื่องจากเยาวชน
บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบการศึกษา มี
พฤติกรรมชอบ
เลียนแบบกลุ่มเพื่อน
และเสพยาเสพติด
เพื่อให้มีแรงทาํงาน
หนัก 

- เยาวชนบางส่วนไม่รู้
ถึงผลกระทบที่
ตามมาของการติดยา
เสพติด ไม่ตระหนัก
ถึงพิษภัยของยาเสพ
ติด และคิดว่าเสพไม่
มากร่างกายรับ
สภาพได้ 

- ครอบครัวเป็น
สถาบันหลักในการ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนควรให้ความ
รักและเอาใจใส่บุตร
หลานให้ห่างไกลยา
เสพติด 

 

- ใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามผลเพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ปลัด อบต. และ 
นายก อบต. ติดตาม
กํากับดูแลและ
เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบทุกเดือน 

กรกฎาคม 2562 
นายชัยวัฒน์ 
แสนภิบาลพงศ์ 
นิติกร 
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย สํานักปลัด 
อบต. แม่วิน 
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แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

1.5 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูเศรษฐ 
กิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนโดย
การจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มี
ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ขาด
รายได้ ให้รู้จักดําเนินตามรอย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- เพื่ อ ให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

 
 

- ประชาชนบางส่วนมี
ปัญหาเศรษฐกจิใน
ครัวเรือน มีหนี้สิน
นอกระบบ ไม่มี
อาชีพเสริมรายได้ 

- ประชาชนต้องการ
ทุนและความรูใ้นการ
ประกอบอาชีพ 

- ตั้งงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วน
ตําบล เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ที่มีความเดือดร้อน 

- พนักงานส่วนท้องถิ่น
เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ 

- กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้เนื่องจากปัญหาของ
ประชาชนที่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
อันเกิดจากปัจจัยการ
ใช้จ่ายเงินเพื่อดํารงชีพ
ที่ไม่เพียงพอกับรายได้
เนื่องจากหนี้สินและ
ความฟุ้งเฟ้อ 

- ประชาชนยังไม่มี
ความเข้าใจในเรื่อง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเท่าที่ควร 
เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึง ประชาชน
บางส่วนยังมีหนี้สิน
นอกระบบ และบาง
พื้นที่มีสภาพแห้งแล้ง
ขาดแคลนน้ําดื่ม
อุปโภค – บริโภค 
ทําให้การทํา
การเกษตรไม่ได้ผลดี
เท่าที่ควร 

- ใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามผลเพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ปลัด อบต. และ 
นายก อบต. ต้อง
ติดตามกํากับดูแล
และเพื่อให้งานของ
ส่วนสวัสดิการสังคม
มีการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายและ
ตรวจสอบทุกเดือน 

มีนาคม 2562 
นางธัญลักษณ ์
สุทธกูล 
หัวหน้าสํานักปลัด 
งานสวัสดิการและ
พัฒนาชุมชน  
สํานักปลัด 
อบต. แม่วิน 

 



- 13 - 

แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

1.6 กิจกรรมด้านส่งเสริมการเกษตร 
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนางาน
ด้านการเกษตร 

- แก้ไขปัญหาโรคพืชโรคสัตว์ 
และส่งเสริมสินค้าเกษตร 

 
 

- พนักงานส่วนตําบล
โอน (ย้าย) และยังไม่
มีการรับโอน
ตําแหน่งนักวิชาการ
เกษตร 

- ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในด้าน
การเกษตร 

 

- รับโอน (ย้าย) 
พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่งนักวิชาการ
เกษตร มาบรรจุลง
ในตําแหน่งที่ว่างลง 

- กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้เนื่องจากไม่มี
พนักงานส่วนตําบล
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
การเกษตร 

- เนื่องจากผู้ดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการ
เกษตร โอน (ย้าย) 
ไปหน่วยงานอื่น ทํา
ให้ต้องมามอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่
ตําแหน่งอื่น
ปฏิบัติงานด้านงาน
ส่งเสริมการเกษตร
ซึ่งมีปริมาณงานมาก 
ทําให้การดําเนินการ
บางอย่างล่าช้า 

- ใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามผลเพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ปลัด อบต. และ 
นายก อบต. ติดตาม
กํากับดูแลและ
เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบทุกเดือน 

กันยายน 2562 
นางธัญลักษณ ์
สุทธกูล 
หัวหน้าสํานักปลัด 
งานส่งเสริม
การเกษตร   
สาํนักปลัด 
อบต. แม่วิน 
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แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

1.7 กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง งาน
ออกแบบและควบคุมอาคาร
และงานสาธารณูปโภค 
- เพื่อให้งานสาธารณูปโภค
สําเร็จตามเป้าเหมายและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประชาชน 

 
 

- ขาดแคลนเจา้หน้าที่
ปฏิบัติงาน 

- ยังไม่ได้รับโอน (ย้าย) 
วิศวกรโยธาและนาย
ช่างโยธา 

 

- รับโอน (ย้าย) 
วิศวกรโยธาและนาย
ช่างโยธา 

- ควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผน 

- กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้เนื่องจากไม่มี
พนักงานส่วนตําบล
ปฏิบัติงานด้านงาน
ก่อสร้าง งานออกแบบ
และควบคุมอาคาร
และงานสาธารณูปโภค 
ไม่เพียงพอ 

- เนื่องจากผู้ดํารง
ตําแหน่งวิศวกรโยธา 
นายช่างโนยา โอน 
(ย้าย) ไปหน่วยงาน
อื่นทําให้ต้อง
มอบหมายงานให้
เจ้าหน้าที่ตําแหน่ง
อื่นปฏิบัติงานแทน 
ซึ่งมีปริมาณงานมาก 
ทําให้การดําเนินการ
บางอย่างล่าช้า 

- ใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามผลเพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ปลัด อบต. และ 
นายก อบต. ติดตาม
กํากับดูแลและ
เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบทุกเดือน 

มีนาคม 2562 
นายกําธร 
พรหมฟัง 
ผู้อํานวยการกอง
ช่าง 
งานก่อสร้าง งาน
ออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
และงาน
สาธารณูปโภค 
กองช่าง 
อบต. แม่วิน 
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แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

1.8 กิจกรรมการบริหารงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- เพื่อให้การดําเนินงานของกอง
ก า ร ศึ ก ษ า  ศ า ส น า แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม  เ ป็ น ไ ป ต า ม
กฎหมาย  ร ะ เบี ยบ  และ
ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

- เพื่อให้การดําเนินการตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

 
 

- ด้านแผนงานพัฒนา
และแผนยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา มีผลการ
ปฏิบัติน้อยและขาด
การติดตามประเมิน 
ผลงานที่ได้ดําเนิน 
การไปแล้ว 

- ด้านอาคารสถานที่
ภายในบริเวณศูนย์ฯ
ยังคับแคบไม่
เพียงพอสําหรับเด็ก  
และยังไม่ถูก
สุขลักษณะที่ดี 

- มอบหมายเจา้หน้าที่
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาฯ และ
จัดทําข้อมูลใหเ้ป็น
รูปธรรมสามารถ
ประเมินผลได้ 

- แต่งตั้งคณะกรรม 
การศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- กิจกรรมการควบคุมที่
ปฏิบัติอยู่จริงสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้เนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณและการ
กํากับติดตามที่ไม่
ทั่วถึงเนื่องจากมีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 14 
แห่ง 

- บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบางส่วน ยัง
ปฏิบัติงานได้ไม่มี
ประสิทธิภาพมาก
เท่าที่ควร ประกอบ
พื้นที่ตําบลแมว่ิน 
กว้างระยะทางในแต่
ละหมู่บ้านห่างไกล  
การติดต่อสื่อสารไม่
สะดวกเนื่องจากบาง
หมู่บ้านไม่มีสญัญาณ
โทรศัพท์มือถือ ทํา
ให้การติดต่อ
ประสานงานล่าช้าใน
บางครั้ง 

- ใช้แบบสอบทานเป็น
เครื่องมือในการ
ติดตามผลเพื่อสอบ
ทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง โดย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ปลัด อบต. และ 
นายก อบต. ติดตาม
กํากับดูแลและ
เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานและ
ตรวจสอบทุกเดือน 

มิถุนายน 2562 
นางกนกพร 
พรหมชัย 
ผู้อํานวยการกอง
การศึกษาฯ 
งานบริหาร
การศึกษา 
กองการศึกษา  
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม 
อบต. แม่วิน 
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แบบ ปค. 5 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลแม่วิน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรบัระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สดุ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตัง้ 
หน่วยงานของรัฐหรือภารกจิ 

ตามแผนการดําเนนิการ 
หรือภารกิจอื่นๆ ทีส่ําคญั 
ของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง การควบคุม 
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู ่

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ 

  เพื่อรายงานผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- มีการปรับปรุงอาคาร
บางส่วนที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเอกชน
และงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วิน 

    

 
 

ลายมือชื่อ 
(นางเกศริน   ตุ่นแก้ว) 

ตําแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
วันที ่ 24  เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕61 


