
 แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้ก ากับดูแลและผู้บริหารได้สร้าง
บรรยากาศให้ตระหนักถึงควบคุมภายในโดยประกอบด้วย 5 
หลักการดังนี้ 
1) หน่วยงานของรัฐได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า

ของความซื่อตรงและจริยธรรม  
2) ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความ

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการ
พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย
การบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ท่ี
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แร ง จู ง ใ จ  พัฒนาและรั กษาบุคลากร ท่ีมี ค วามรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
รัฐ 

5) หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส มีสภาพแวดล้อม
การควบคุมของหน่ วยงานของรั ฐ ในภาพรวม
เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน
ดังนี้ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อตรงและจริยธรรม เสริมสร้างคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเส ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุน
วัฒนธรรมขององค์กรท่ีมุ่งเน้นจริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์ อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสยังมี
การด าเนินการให้ ทุกส านัก/กอง มีการแบ่งโครงสร้าง
องค์กรแสดงสายบังคับบัญชาชัดเจน มีการก าหนดให้
พนักงานในทุกส านัก/กอง ท างานอย่างมีขั้นตอน/มี
หน้าท่ีชัดเจน  



องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

2. การประเมินความเส่ียง 
การประเมินความเส่ียงเป็นกระบวนการท่ีด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นประจ าเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ รวมถึง
ก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น ซึ่งประกอบด้วย  4 
หลักการดังนี้  
1) มีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการ

ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
ชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความ
เส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

2) หน่ วยงานรั ฐระบุความ เ ส่ียง ท่ีมี ผล ต่อการบรร ลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมท้ัง
หน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อก าหนด
วิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 

3)  หน่วยงานรัฐพิจารณาโอกาสท่ีเกิดการทุจริต เพื่อ
ประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

4) หน่วยงานรัฐระบุและประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีมีอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสมีการประเมินความ
เส่ียงได้ครอบคลุมและเหมาะสม สามารถป้องกันและ
ลดความเส่ียงในระดับท่ียอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล
ดังนี้ ทุกส านัก/กองในองค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองเส มีการประเมินความเ ส่ียงภายในของ
หน่วยงานตนเองท่ีมีผลต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
และจัดการความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเส ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส ยังมี
การประ เมิน ความ เ ส่ียง ท่ี ส่ งผล ต่อการบรร ลุ
วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมของทุกส านัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ในนโยบาย
และกระบวนการด าเนินงานท่ีท าให้มั่นใจว่า เมื่อการปฏิบัติ
ตามการส่ังการแล้วจะลดหรือควบคุมความเส่ียงให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุมควรได้รับการน าไปปฏิบัติ
ท่ัวทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆรวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้
ด าเนินงาน ประกอบด้วย 3หลักการดังนี้ 
1) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อ

ลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ 

2) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ท่ัวไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 

3) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนด
ไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จท่ีคาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสมีกิจกรรมการ
ควบคุมท่ีส าคัญ เหมาะสม ครอบคลุม ลดและป้องกัน
ความเส่ียงได้ โดยมีวิธีปฏิบัติงานก าหนดไว้ในนโยบาย
และกระบวนการด าเนินงานท่ีเหมาะสม มีนโยบาย
และวิธี  ขั้นตอนปฏิบัติงานของทุกส านัก/กอง ท่ี
ชัดเจน มีกิจกรรมการควบคุมได้แก่มีการจัดท าแผน
จัดหาพัสดุประจ าปี แผนการด าเนินงานประจ าปีเพื่อ
ลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานให้ด าเนินงานตามแผน
ท่ีวางไว้ มีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน การใช้
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น การใช้งานระบบติดตามการท างาน
ต่างๆ E-laas, E-plan, CCIS, SIS การใช้โปรแกรมใน
การด าเนินงานโครงการเด็กแรกเกิด และองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเสได้จัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมโดยก าหนดไว้ ในนโยบาย ประกอบด้วย
ผลส าเร็จท่ีคาดหวังตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง  เช่นงานอนุมั ติ/
อนุญาตได้ก าหนดไว้โดยมีการให้ปฏิบัติตามคู่มือ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

4. ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร  
สารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐท่ีจะช่วยให้
มีการด าเนินงานตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด เพื่อ
สนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การ
ส่ือสารท่ีเกิดขึ้นได้ท้ังจากภายในและภายนอก และเป็น
ช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีส าคัญในการควบคุมการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การส่ือสารจะช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและให้
ความส า คัญของการควบคุมภายใน ท่ี มี ต่อการบรร ลุ
วัตถุประสงค์ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้ 
1) หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศ ท่ี

เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

2) หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบท่ีมีต่อการ
ควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 

3) หน่วยงานของรัฐมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ
สารสนเทศ เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในท่ีก าหนด 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสมีระบบสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีมีความเหมาะสมตามควรต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในคือ มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้
งานได้ทันเวลา มีระบบข้อมูลข่าวสารสารเทศท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบั ติงานเหมาะสมต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ และมีการส่ือสารไปยังฝ่ายบริหาร
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน รูปแบบท่ีช่วยให้ผู้รับข้อมูล
สารสนเทศปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น การบันทึกข้อมูลใน
ระบบ e-plan, e-laas, และมีการส่ือสารท้ังภายใน
และภายนอก Line กลุ่มหน่วยงานเช่น Line กลุ่ม
พนักงานส่วนต าบล, facebook องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเส และ http://www.khlongse.go.th 
ท่ีสามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบั ติตามการควบคุมภายใน ผ่านระบบ 
Internet   

5. การติดตามประเมินผล  
กิจกรรมการติดตามประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การ
ประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลท้ังสองวิธี
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามหลักการ
ในแต่ละองค์ประกอบการควบคุมภายในท้ัง5 องค์ประกอบ 
กรณีผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้
ก ากับดูแล อย่างทันเวลา ซึ่งประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 
1) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผล

ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นราย
ครั้งตามท่ีก าหนด 

2) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่ัง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสมีระบบการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมใน
ระดับท่ีสมเหตุสมผล และยอมรับได้ดังนี้ กล่าวคือทุก
ส านัก/กอง มีการติดตามการปฏิบัติตาม ระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานโดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการ 
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
 



ผลการประเมินโดยรวม 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสมีองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ

ของการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลท่ีเพียงพอท่ีจะส่งผลให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเส บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามอ านาจหน้าท่ี ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 

 
 
                                                                        ลายมือช่ือ 
 
                        ( นายสมพงศ์  วิไล ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
                      วันท่ี  10  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
                                                                                   


