
         แบบ ปค.๔ 
 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
รายงานผลประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ณ วนัที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิ ดทัศนคติที่ ดี ต่ อการควบคุมภาย ใน โดย ให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตว์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการก าหนดแนวทางที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต
อ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องและ วัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันใน
การที่ จะท างานให้ส า เ ร็จด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการ
ระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องมีสอดคล้องกัน ในการที่
จะท างานให้ส าเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้  ยั งมี เครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ยเป็น
ต้น เป็นต้น 
 

 
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านั กปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ในภาพรวม
เหมาะสมและมี ส่ วนท าการควบคุมภาย ในมี
ประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องอยู่ระหว่างการ
ปรับสายบังคับบัญชาให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในอย่างชัดเจนเพ่ือให้สามารถรองรับ
การด าเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
    ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่
ฆ้อง มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่สากลมาใช้ และมีการจัดการกับ
ความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความ
เสี่ ย งที่ อ า จ เ กิ ดขึ้ น ในอนาคตปั จ จั ยต่ า งๆ  ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 
 



 
 
 
 
 
 

-๒- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อมี
นโยบายแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มี ร ะบบข้อมู ล สา รสน เทศที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกา ร
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของใช้และมี
การสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้
ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องนอกจากนี้ มีการ 

 
    ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตาม กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
กิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งได้รายงาน
ไว้แล้ว 
 
    ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระหว่างองค์กรและส านัก/กองทุกส่วน 
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวกต่อผู้ ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
    ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมี
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ 



ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ 
ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานได้รับการการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 

ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 

 
 
 
 
 

-๓- 
 

ผลการประเมินโดยรวม  
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ 
มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง 
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
 

ชื่อผู้รายงาน   สุมณเฑียร  บัวเรือง 
                (นายสุมณเฑียร บัวเรือง) 
              ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 

                          วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         แบบ ปค.๔ 
 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
รายงานผลประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิ ดทัศนคติที่ ดี ต่ อการควบคุมภาย ใน โดย ให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตว์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการก าหนดแนวทางที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต
อ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

 
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ในภาพรวมเหมาะสม
และมีส่ วนท าการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องอยู่ระหว่างการปรับสายบังคับ
บัญชาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน
อย่างชัดเจนเพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินงานใน
อนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 



   มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องและ วัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันใน
การที่ จะท างานให้ส า เ ร็จด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการ
ระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องมีสอดคล้องกัน ในการที่
จะท างานให้ส าเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้  ยั งมี เครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ยเป็น
ต้น เป็นต้น 
 

    กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่สากลมาใช้ และมีการจัดการกับความ
เสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความ
เสี่ ย งที่ อ า จ เ กิ ดขึ้ น ในอนาคตปั จ จั ยต่ า งๆ  ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 
 

 
 
 
 
 

-๒- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อมี
นโยบายแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 

 
    ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตามกิจกรรมการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
และกิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ยังต้องปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว 
 



๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มี ร ะบบข้อมู ล สา รสน เทศที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกา ร
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของใช้และมี
การสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้
ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องนอกจากนี้ มีการ 
ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ 
ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานได้รับการการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 

 
    ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระหว่างองค์กรและส านัก/ส่วนทุกส่วน 
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
    ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมี
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ 
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 

 
 
 
 
 

-๓- 
 

ผลการประเมินโดยรวม  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ  
มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง 
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
 



ชื่อผู้รายงาน     อ้อยใจ  มาลัยพันธุ์ 
                (นางสาวอ้อยใจ มาลัยพันธุ์) 
             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

                                                                                          วันที่  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         แบบ ปค.๔ 
 

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
รายงานผลประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 



 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิ ดทัศนคติที่ ดี ต่ อการควบคุมภาย ใน โดย ให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตว์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการก าหนดแนวทางที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต
อ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องและ วัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันใน
การที่ จะท างานให้ส า เ ร็จด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการ
ระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องมีสอดคล้องกัน ในการที่
จะท างานให้ส าเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้  ยั งมี เครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ยเป็น
ต้น เป็นต้น 
 

 
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง ในภาพรวมเหมาะสม
และมีส่ วนท าการควบคุมภายในมีประสิทธิผล 
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องอยู่ระหว่างการปรับสายบังคับ
บัญชาให้มีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายใน
อย่างชัดเจนเพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินงานใน
อนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
    กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
มีการประเมินความเสี่ยงโดยน าระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่สากลมาใช้ และมีการจัดการกับความ
เสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนวทางการป้องกันความ
เสี่ ย งที่ อ า จ เ กิ ดขึ้ น ในอนาคตปั จ จั ยต่ า งๆ  ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 
 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อมี
นโยบายแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มี ร ะบบข้อมู ล สา รสน เทศที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกา ร
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของใช้และมี
การสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้
ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องนอกจากนี้ มีการ 
ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ 
ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานได้รับการการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 
    ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตาม กิจกรรมการด าเนินโครงการก่อสร้างต่างๆใน
เขตพ้ืนที่และกิจกรรมการควบคุมงาน ยังต้อง
ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว 
 
 
    ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระหว่างองค์กรและส านัก/กองทุกส่วน 
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
    ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมี
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ 
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 

 



 
 
 
 
 

-๓- 
 

ผลการประเมินโดยรวม  
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ  
มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
 

ชื่อผู้รายงาน     โดม  สวัสดี 
                  (นายโดม   สวสัดี) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

                             วันที่  ๑   ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         แบบ ปค.๔ 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 

รายงานผลประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ณ วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิ ดทัศนคติที่ ดี ต่ อการควบคุมภาย ใน โดย ให้
ความส าคัญกับความซื่อสัตว์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการก าหนดแนวทางที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต
อ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องและ วัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันใน
การที่ จะท างานให้ส า เ ร็จด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการ
ระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ

 
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าการควบคุมภายใน
มีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องอยู่ระหว่างการ
ปรับสายบังคับบัญชาให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในอย่างชัดเจนเพ่ือให้สามารถรองรับ
การด าเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีการประเมินความเสี่ยง
โดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่สากลมาใช้ และ
มีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมิน
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถก าหนดแนว
ทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต



มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องมีสอดคล้องกัน ในการที่
จะท างานให้ส าเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้  ยั งมี เครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ยเป็น
ต้น เป็นต้น 
 

ปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือที่น ามาใช้ 
 

 
 
 
 
 

-๒- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.กิจกรรมการควบคุม 
   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อมี
นโยบายแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มี ร ะบบข้อมู ล สา รสน เทศที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกา ร
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของใช้และมี
การสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
    ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตาม กิจกรรมการจัดเก็บขยะและรักษาความ
สะอาด ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งได้
รายงานไว้แล้ว 
 
 
    ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระหว่างองค์กรและส านัก/ส่วนทุกส่วน 
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้



ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้
ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องนอกจากนี้ มีการ 
ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ 
ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานได้รับการการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
    ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมี
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ 
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 

 
 
 
 
 

-๓- 
 

ผลการประเมินโดยรวม  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีโครงสร้างการควบคุมภายใน
ครบองค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมี
บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้
ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
 

ชื่อผู้รายงาน       กาญจนา  ศรีวงษา 
         (นางกาญจนา  ศรีวงษา) 

      ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
               วันที่  ๑   ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         แบบ ปค.๔ 
 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง 
รายงานผลประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ณ วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้
เกิ ดทัศนคติที่ ดี ต่ อการควบคุมภาย ใน โดย ให้

 
    สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล



ความส าคัญกับความซื่อสัตว์ จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลมีการก าหนดแนวทางที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและที่ไม่ถูกต้องรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต
อ านาจหน้าที่รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
   มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องและ วัตถุประสงค์
ระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกันใน
การที่ จะท างานให้ส า เ ร็จด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการ
ระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจ
มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องมีสอดคล้องกัน ในการที่
จะท างานให้ส าเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่
ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสม 
นอกจากนี้  ยั งมี เครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึ งการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ยเป็น
ต้น เป็นต้น 
 

โคกปี่ฆ้อง ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง
องค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้องอยู่
ระหว่างการปรับสายบังคับบัญชาให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานภายในอย่างชัดเจนเพ่ือให้สามารถ
รองรับการด าเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ 
 
 
    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีการประเมิน
ความเสี่ยงโดยน าระบบการบริหารความเสี่ยงที่สากล
มาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่างๆ จากผล
การประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถ
ก าหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือ
ที่น ามาใช้ 
 

 
 
 
 
 

-๒- 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๓.กิจกรรมการควบคุม  



   มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่า เมื่อมี
นโยบายแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด
ไว้ กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มี ร ะบบข้อมู ล สา รสน เทศที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกา ร
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของใช้และมี
การสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องใน
รูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลข่าวสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
    องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้
ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องนอกจากนี้ มีการ 
ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบ
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ 
ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการ
สอบทานได้รับการการพิจารณาสนองตอบและมีการ
วินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 

    ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ
และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
สมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานตามปกติโดยผู้บริหารและหัวหน้างาน
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตามกิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ยังต้องปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพ่ิมเติมซึ่งได้รายงานไว้แล้ว 
 
 
    ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม
กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมระหว่างองค์กรและส านัก/กองทุกส่วน 
รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวกต่อผู้ใช้ ผ่านระบบเครือข่ายรวมทั้งได้
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
    ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสิ้นปีมีการประเมิน
ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งมี
การประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการ
ประเมินมีการจัดท ารายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอ 
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 

 
 
 
 
 



-๓- 
 

ผลการประเมินโดยรวม  
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง มีโครงสร้างการควบคุม
ภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึน้ จึงได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
 

ชื่อผู้รายงาน    ปัญญา  เคลือบคลาย 
                 (นางปัญญา เคลือบคลาย) 

                      ต าแหน่ง   นักวชิาการศึกษาปฏิบัติการ 
                    รักษาการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
                                  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 


