
แบบ ปค.4 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
หนวยงานของรัฐไดสรางบรรยากาศของการควบคุม
ภายใน เพ่ือแสดงใหเห็นถึง 
(1 )  การยึด ม่ันในคุณคาของความซ่ือตรงและ
จริยธรรม 
(2) ผูกํากับดูแลของหนวยงาน แสดงใหเห็นถึง ความ
เปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาท่ีกํากับดูแลใหมี
การพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(3) หัวหนาหนวยงานจัดใหมีโครงสรางองคกรสาย
การบังคับบัญชาอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ี
เหมาะสมใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานภายใต
การกํากับดูแลของผูกํากับดูแล 
(4) แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการสรางแรงจูงใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
(5) กําหนดใหบุคลากรมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตอการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐ 
 
 

2. การประเมินความเส่ียง 

หนวยงานของรัฐไดมีการประเมินความเสี่ยงท่ีจะมีผล
ตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ดังนี้ 
(6) หนวยงานระบุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภ าย ใ นขอ ง ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ให ส อดค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียง
พอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยง ท่ี
เก่ียวของกับวัตถุประสงค 
 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาวมีสภาพแวดลอม
การควบคุมของหนวยงานของรัฐในภาพรวม มีความ
เหมาะสมไมเหมาะสม  
โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายในดังนี้ 
สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน ในภาพรวม
เหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน แตดวยองคการ
บริหารส วนตํ าบลมีภารกิจ อํานาจหนา ท่ีตาม
กฎหมายจัดตั้งและกฎหมายกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ครอบคลุมเก่ียวของ และมี
ผลกระทบกับการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน
โดยตรง จึงยังตอง มีการควบคุมและวางแผนการ
ทํางาน โดยจะกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงทุก
งาน โดยใหผู รั บผิ ดชอบงานทุกงาน นํ า เสนอ
ขอบกพรองและจุดออนของการปฏิบัติงานรวมกัน มี
การติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอกองคกร 
มีการมอบหมายงานพรอมท้ังติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว มี 
การประเมินความเสี่ยงได  
 ครอบคลุมและเหมาะสม 
 ไมครอบคลุมและไมเหมาะสม  
สามารถปองกัน และลดความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับ
ไดอยางสมเหตุสมผลดังนี้ 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว มีการประเมิน
ความเสี่ยงตามวิธีท่ีกําหนดตามคําแนะนําการนํา
มาตรฐานการควบคุมภายในไปใชในเชิงปฏิบัติ 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
 

(7) หนวยงานระบุความเสี่ยงท่ีมีผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมท้ัง
หนวยงานและวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธี
จัดการกับความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีจัดการความเสี่ยง
นั้น 
(8) หนวยงานพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดจากการทุจริต
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีสงผลตอการ
บรรลุวัตถุประสงค 
(9) หนวยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจ
มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุม
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม 
หนวยงานของรัฐมีกิจกรรมการควบคุมภายในเพ่ือให
ม่ันใจวาการปฏิบัติจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคได ดังนี้ 
(10) หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได 
(11) หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท่ัว ไปด าน เทคโนโลยี  เ พ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 
(12) หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดย
กําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จท่ีคาดหวัง
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติจริง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว มี 
กิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญ 
 เหมาะสม ครอบคลุม 
 ไมเหมาะสมและไมครอบคลุม 
 ลดและปองกันความเสี่ยงได 
 ไมสามารถลดและไมปองกันความเสี่ยงได  ดังนี้ 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว มีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีเหมาะสมและครอบคลุมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย 
ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน กิจกรรมการควบคุมมี
อยูในทุกระดับ  ทุกสวนงานขององคกร 
เชน  นโยบายและระเบียบปฏิบัติ  การอนุมัติ  การ 
การสอบทานการดําเนินงาน  
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
หนวยงานของรัฐมีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีจะ
ชวยใหมีการดําเนินการตามการควบคุมภายในท่ี
กําหนด เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคของหนวยงานดังนี้ 
(13) หนวยงานจัดทํา/จัดหาและใหสารสนเทศท่ี
เก่ียวของและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนใหปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในท่ีกําหนด 
(14) หนวยงานท่ีมีการสื่ อสารภายในเ ก่ียวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวั ต ถุประสงคและสามารถ
รับผิดชอบท่ีมีตอการควบคุมภายใน ซ่ึงจําเปนในการ
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตาม 
(15) หนวยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับ
เรื่องท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในท่ีกําหนด 

 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาวมีระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี      
 เหมาะสม      ไมเหมาะสม  
ตามควรตอความตองการของผูใชทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดังนี้ 
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมมี
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดครอบคลุม
ระหวางหนวยงานราชการรูปแบบการสื่อสารท่ี
ชัดเจนทันเวลาและสะดวกผานระบบเครือขาย 
1. การนําระบบInternet  มาชวยในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการ มีระบบ Internet ความเร็วสูงท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ทําใหการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว ไดรับขอมูลขาวสารได
ทันเวลาและสามารถตรวจสอบขอมูล Internet และ
หนังสือสั่งการไดทันทวงทีหรือคนควาขอมูล  
ระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานได
และยังใชระบบ Internet ในการบันทึกขอมูลระบบ
สารสนเทศ  เพ่ือการวางแผนและใชจายงบประมาณ 
e-plan ในการติดตามและประเมินผลโครงการและ
ใชบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน e-
laasเปนตน 
2. การประสานงานภายในและภายนอก 
    2.1 การติดตอประสานกับหนวยงานภายใน เชน 
แตงตั้งบุคลากร เปนคณะกรรมการตามระเบียบ
มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนฯและคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดหาพัสดุ เปนตน 
    2.2 การติดตอประสานกับหนวยงานภายนอก 
เชน  องคการบริหารสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ สํานักงาน
ทองถ่ินอําเภอ/จังหวัด เปนตน 
    2.3 การติดตอประสานงานทางเครื่องมือสื่อสาร  
โดยการใช โทรศัพทและโทรสารในการติดตอ
ประสานงานในภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตํ าบล   เช น  กร ณีสงสั ย เ ก่ี ยว กับข อระ เบี ยบ  
กฎหมาย  ใชโทรศัพทไปสอบถามหรือใหสงขอ
กฎหมายทางโทรสาร 
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องคประกอบการควบคุมภายใน 
 

 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
 

5. กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
หนวยงานของรัฐมีการติดตามประเมินผล เพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแตละ
องคประกอบของการควบคุมภายใน 
(16) หนวยงานของรัฐระบุพัฒนาและดําเนินการ
ประเมินผลระหวางปฏิบัติงานและหรือการประเมินผล
เปนรายครั้งตามท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาได
มีการปฏิบัติตามองคประกอบการควบคุมภายใน 
(17) หนวยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร
ขอบกพรอง หรือจุดออนของการควบคุมภายในอยาง
ทันเวลาตอฝายบริหารและการกํากับดูแล เพ่ือให
ผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 

องคการบริหารสวนตําบลทรายขาวมีระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ี  
 เหมาะสมในระดับท่ีสมเหตุสมผล และยอมรับได
ดังนี้ 
การติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ทุกสิ้นปโดยนําผลการประเมินจัดทํารายงานพรอม
ขอเสนอแนะผูบริหารเพ่ือสั่งการแกไข 
................................................................................ 
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาวมีระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ี       
ไมเหมาะสมในระดับท่ีไมสมเหตุสมผล และ
ยอมรับไมได ดังนี้ 
 
.....................................-......................................... 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
หนวยงานของรัฐ มีองคประกอบของการควบคุมภายใน 5 องคประกอบท่ีมีประสิทธิผล และ 

เพียงพอท่ีจะสงผลใหการดําเนินการในภารกิจตางๆของหนวยงานของรัฐบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และ 
เปนไปตามอํานาจหนาท่ี ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 

 
 

   สุรินทร   สงหน ู
   (  สุรินทร   สงหนู ) 

                        ตําแหนง     นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
วันท่ี 1  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2562 

 


