
แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

 
เรียน นายอ าเภอแม่ลาน  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลานได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕61  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส่ รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน  เห็นว่าการควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การ
ก ากับดูแลของอ าเภอแม่ลาน 
 
 

       (ลงชื่อ)..........................................ผู้รายงาน 
                    (นางวิไล  สังข์วิชัย) 

           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาน   
                                                                  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕61 
 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 

 ส านักปลัด เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จ านวน  ๑0  กิจกรรม  ทั้ง
ที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่  ดังนี้   

๑) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา  การใช้รถยนต์ส่วนกลาง  
บางครั้งพนักงานขับรถลาหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้การไปติดต่อราชการจ าเป็นต้องมี
คนขับรถแทน ซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
 ๒)  กิจกรรมด้านกฎหมาย ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท า
ให้การตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด 
ซึ่งอาจท าให้หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 
 ๓) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล  การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  การ
ปฏิบัติงานด้านบุคลากรขาดความต่อเนื่อง ท าให้เกิดความล่าช้าของงานบุคลากรเพ่ิมบรรจุแต่งตั้งใหม่  
 ๔)  กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่า
เป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิกสภาฯ 



 ๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่/เส้นทาง
ภายในต าบล, ประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี คืนความสุขแก่คนในชาติ  ยังมี
ความเห็นต่างบุคคลบางกลุ่มในพื้นท่ี ส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิน่ 
 ๗) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด
ในเขตพ้ืนที่ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักการป้องกัน ๕ ป. ได้แก่ ปล่อย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง 
ปฏิบัติ 
 ๘) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการแจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 ๙) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการเกษตร  ประชาชน
ประสบปัญหาด้านการเกษตร จากภัยธรรมชาติ อาทิ โรคข้าวไหม้ โรคเก่ียวกับพืช 
 ๑๐) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ ได้รับหนังสือล้าช้าจากหน่วยงานต่าง ๆ จึงท าให้
กระบวนการเดินทางของเอกสารเกิดความเสียหายแก่องค์กร 

 กองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการเงินและบัญชี , ทะเบียนทรัพย์สินและ
พัสดุ , งานจัดเก็บรายได้ จ านวน  ๓  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมท่ีได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วใน
งวดก่อนและความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่  ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบิกจ่ายเงิน    พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ คือ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
 ๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีการ
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 ๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้  พบว่า ซึ่งบางครั้งการลงพ้ืนที่จัดเก็บภาษีผู้รับผิดชอบต้อง
เซ็นชื่อออกใบเสร็จรับเงิน และเกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ 

 กองช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  จ านวน 2 กิจกรรม  ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ได้วางแผนการ
ปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน  ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เกิดจากการ
ท าลายจากฝีมือมนุษย์ และการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 
 ๒) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สาธารณสมบัติที่
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา ซึ่งท าให้สูญเสียงบประมาณในการบูรณะ
ซ่อมแซมอยู่เสมอ ดังนั้น จึงควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้น าชุมชน/ประชาชนในพ้ืนที่ได้การปกป้อง 
ป้องกัน รักษาเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของส่วนรวมร่วมกัน 

 

 

 

 

 



         กองการศึกษา 

1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาปฐมวัย มีความเสี่ยงเด็กแต่ละคนมีพ้ืนฐาน
ครอบครัวที่ต่างกัน จึงต้องระมัดระวังการดูแลและการสอน 

2) กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
มีความเสี่ยงผู้ได้รับเงินสงเคราะห์บางรายไม่อยู่ในพ้ืนที่จึงอาจไม่ได้รับข่าวสารจากทาง 
อบต.แม่ลาน และญาติผู้ได้รับเงินสงเคราะห์ไม่มาแจ้งการเสียชีวิตและการย้ายที่อยู่ 
 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ส านักปลัด การปรับปรุงการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานบริหารทั่วไป จ านวน    
๑2  กิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นกิจกรรมเดิมท่ีได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน  ดังนี้   

1) กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบ ารุงรักษา   
๑.1  ผู้บริหารได้ว่ากล่าวตักเตือนและให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบ ารุงดูแลรักษารถยนต์ 

แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุช ารุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที 

1.๒ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตาม ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
 ๒)  กิจกรรมด้านกฎหมาย  
               2.๑ ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้ชัดเจนกรณีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ให้มอบหมายผู้อ่ืนท างานแทน 
               ๒.2 จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     2.3 จัดให้มีระบบการตอบค าถามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน โดยการประเมินผลจากผู้รับบริการ 
 ๓) กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล   
               3.๑ ปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงบประมาณ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติ
จริง 
               3.๒ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 
               3.3 ให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทน  
 ๔)  กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
               4.๑ ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
               4.๒ สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมจัดท าประชาคม เช่น มีอาหารว่าง ส าหรับผู้มาร่วม
กิจกรรม เป็นต้น 
 ๕) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
               5.๑ ตรวจสอบเส้นทางหรือพ้ืนที่ว่างเปล่าที่ควรจะปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง 
               5.๒ สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 ๖) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันและสร้างความสามัคคี คืนความสุขแก่คนในชาติ   
               6.๑ จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
               6.๒ จัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีของคนทุกกลุ่มในต าบล 
 
 



 ๗) กิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ 
               7.๑ ส่งเสริม/อบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้ปฏิบัติตามหลัก ๕ ป. 
 ๘) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
               8.๑ จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง/ฝึกอาชีพให้กับผู้ติดยา
เสพติด 
               8.2 จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๙) กิจกรรมด้านงานส่งเสริมการเกษตร  
               9.๑ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ด้านการเกษตรมาให้ความรู้ 
               9.๒ ท าการเกษตรแต่งละอย่างต้องดูช่วงฤดูของธรรมชาติให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก 
 ๑๐) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ  
                 จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับหนังสือทุกวัน 
 
 กองคลัง การปรับปรุงการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นในภารกิจของงานการเงินและบัญชี , 
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ , งานจัดเก็บรายได้ จ านวน  ๓  กิจกรรม  ทั้งที่เป็นกิจกรรมเดิมที่ได้วาง
แผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน  ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี  
               1.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละส่วนได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
               1.2 เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าส่วนการคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
 ๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
               2.๑ มีการแบ่งหน้าที่กันท า และมีการตรวจสอบเอกสารก่อนด าเนินการทุกครั้ง 
 ๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้   

               3.๑ การลงพ้ืนจัดเก็บแต่ละครั้งต้องประกาศให้ประชาชนได้รับทราบตาม วัน/เวลา ที่จะ
ออกไปจัดเก็บแต่ละหมู่บ้าน 

 
 กองช่าง การปรับปรุงการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น  จ านวน 2 กิจกรรม  ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ได้
วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน  ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า  
               1.1 จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นาน

ยิ่งขึ้น และก าชับให้ผู้น าชุมชนสอดส่องดูแลอีกทางหนึ่ง 
 ๒) กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  

               2.1 ก าชับ ให้ค าชี้แนะผู้น าชุมชน/ประชาคมหมู่บ้านให้รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการ

ช่วยสอดส่องดูแลงานก่อสร้างในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง 

 

 



         กองการศึกษา การปรับปรุงการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น  จ านวน 2 กิจกรรม  ทั้งที่เป็นกิจกรรม
ที่ได้วางแผนการปรับปรุงไปแล้วในงวดก่อน  ดังนี้ 

1) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาปฐมวัย  
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมและ 

ต้องท าแผนการสอนเสรมสร้างพัฒนาการเด็กให้ตรวจดูความพร้อม 
 

2) กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
2.1 ตรวจสอบการเสียชีวิต การย้ายที่อยู่ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จากส านัก 

ทะเบียน อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทุกสิ้นเดือน 

                 2.2  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจ่ายข่าวของแต่ละหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น 

 
 

 
 


