
แบบ ปค. 4 
องคการบริหารสวนจังหวัดปตตาน ี

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ขอสรุป 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
1.1 การยึดม่ันในคณุคาของความซื่อตรงและ 

จริยธรรม 
 

1.2 ผูกํากับดูแลมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร 
และมีหนาที่กํากับดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 

1.3 ผูบริหารจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการ 
บังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ภายใตการกํากับดูแลของผูกํากับดูแล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 การแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสราง 
แรง จู ง ใจ  พัฒนาและรั กษา บุคลากรที่ มี คว ามรู
ความสามารถที่ สอดคล อง กับวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 
 
 
 

 
1.1 บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี
ยึดม่ันในความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

1.2 ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ ภายในหนวยงาน มีความมุ ง ม่ันที่ จะใช      
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตาม
การปฏิบัติ งานที่มอบหมายอยางจริงจัง และมี     
การควบคุมดูแลอยางใกลชิด เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.3 มีการจัดโครงสราง สายการบังคับบัญชา 
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
ประกอบดวย 7 สวนราชการ ไดแก  
      1.3.1  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
      1.3.2  กองกิจการสภาองคการบริหารสวน 
                จังหวัด 
      1.3.3  กองแผนและงบประมาณ 
      1.3.4  กองคลัง 
      1.3.5  กองชาง 
      1.3.6  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      1.3.7  หนวยตรวจสอบภายใน 
      และโรงเรียนในสังกัดจํานวน 2 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนบานเขาตูม และโรงเรียนบานตะบิงตีงี  โดย
มีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีเปน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
 

1.4 มีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับความรู พัฒนา 
ทักษะความสามารถของบุคลากรและมีการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
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1.5 การกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความ 
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 

 
     
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

2.1 การระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของ 
การปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
หนวยงานไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 

2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรล ุ
วัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุมทั้ง
หนวยงาน และวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1 มีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานใหกับ 
บุคลากรอยางเหมาะสมและชัดเจน พรอมทั้งแจงให
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัต ิ
1.5.2 มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่องและเปดโอกาสใหไดรับการอบรมอยาง
สม่ําเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงาน 
ภายในหนวยงานใหเปนไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการ
ประชุมรวมกัน 
 
 
 

2.1.1  มีการกําหนดวัตถุประสงคทุกกิจกรรมที่
ดําเนินการและเปาหมายทิศทางการดําเนินงานอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน มีการ
สื่อสารใหบุคลากรทราบและเขาใจตรงกัน 
 

2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวของมีสวนรวมในการ
กํ าหนดวั ตถุ ป ระส งค ร ะดับ กิ จก รรมและ ให         
การยอมรับ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจ
ของหนวยงานและวัดผลได 
 

2.2 ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของทุกระดับของหนวย 
งานมีสวนรวมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้น โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณา และ
จัดลําดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และ
ความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจาก
การวิเคราะหความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งองคการบริหาร
สวนจังหวัดปตตานี มีจุดออน/ความเสี่ ยง 13 
กิจกรรม ดังนี ้

2.2.1 การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ 
กฎหมาย ขอบังคับ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวของสําหรับเจาหนาที่ 

2.2.2 การพัฒนาบุคลากร 
2.2.3 การประชุมสภา 
2.2.4 การจัดทําแผนดําเนินงาน 
2.2.5 การบันทึกบัญชีดวยระบบ

คอมพิวเตอร (e-Laas) 
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2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือ  
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค 
 

2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที ่
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุม
ภายใน 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 

3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได 
 
 
 

3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม 
ทั่ ว ไปด าน เทคโน โลยี  เพื่ อสนับส นุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 
 
 
 

3.3 การจัดใหมีกิจกรรมการควบคุม โดยกําหนด 
ไวในนโยบาย ประกอบดวยความสําเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
จริง 

2.2.6 การจัดซื้อจัดจางผานระบบ (e-GP) 
2.2.7 การเรงรัดและจัดเก็บรายได 
2.2.8 สํารวจออกแบบและประมาณราคา 
2.2.9 ควบคุมงานกอสรางและงานซอมบํารุง 
2.2.10 งานจัดซื้อ จัดจาง 
2.2.11 งานนิเทศติดตามการบริหารและการ

จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในสังกัด 

2.2.12 งานสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.2.13 การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ 

กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ
กับการตรวจสอบภายใน 

 
2.3  มีการวิเคราะหและประเมินระดับความสําคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
 

2.4 มีการกําหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นใหมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานใหนอยที่สุด เมื่อกําหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยง ไดแจง
เวียนใหบุคลากรทราบและนําไปปฏิบัต ิ
 
3.1 บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงคและ
ประชุมปรึกษาหารือใหเขาใจในการลดความเสี่ยง
ตามวัตถุประสงคของการควบคุมใหอยูในระดับที่
ยอมรับได 
 

3.2  พัฒนาใหมีการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงาน
อยางเปนระบบ มีการประชาสัมพันธตามชองทาง 
ตาง ๆ เชน เว็บไซตของหนวยงาน แผนพับ เปนตน 
และมีการประชุมเพ่ือชี้แจงใหบุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
 

3.3.1 มีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน และมีการแจง
เวียนการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหทราบโดย
ทั่วกัน 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 การจัดทําหรือการจัดหา และการใชสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 

4.2 การสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึง 
วัตถุประสงคและความรับผิดชอบที่มีตอการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 
 

4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องที ่
มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
กําหนด 
 

3.3.2 ติดตามขอมูลเก่ียวกับระเบียบ กฎหมายและ
หนังสือสั่งการจากเว็บไซตของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และเว็บไซตอื่น ๆ ที่เก่ียวของอยูเสมอ 
 

3.3.3 ศึกษาและทําความเขาใจระเบียบ กฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม 
 

3.3.4 สอบถามจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือขอ
คําปรึกษา แนะนําในประเด็นที่ยังไมเขาใจใหเกิด
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

3.3.5 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามตําแหนง
งานและการอบรมภายในเพื่อสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง 
 

3.3.6 จัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสม เพียงพอ 
 

3.3.7 วางแผนการดําเนินงานใหชัดเจนและกําชับ 
เจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ถูกตอง 
 

3.3.8 ติดตอประสานงานกับบุคคล/หนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานภายใตเหตุการณความไมสงบใน
พ้ืนที่ 
3.3.9 ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยาง
สม่ําเสมอ 
 
 
 
 

4.1  มีการใชระบบสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร
ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกอยางเพียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได และทันตอเหตุการณ 
 

4.2  รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวของ และนําขอมูลลงเว็บไซตของหนวยงาน 
เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลในการคนควาหาความรู 
 
 

4.3  จัดใหมีการใหบริการตาง ๆ เชน ใหบริการ
ปรึกษา แนะนํา และการใชระบบสารสนเทศในการ
ติดตอสื่อสารอยางเหมาะสม เขา ถึงและทันตอ
เหตุการณ 
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๕. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 การระบุ การพัฒนาและการดําเนินการ 

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะห ว า ง ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น  แ ละห รื อ          
การประเมินผลเปนรายครั้งตามที่กําหนด เพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน 
 

5.2 การประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองหรือ 
จุดออนของการควบคุมภายในอยางทันเวลาตอฝาย
บริหารและผูกํากับดูแล เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถสั่ง
การแกไขไดอยางเหมาะสม 

 

 
5.1  มีการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ และรายงานใหผูบริหารทราบ
เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุง
ใหเกิดความเหมาะสมในกรณีท่ีไมสามารถดําเนินงาน
ตามแผนที่กําหนดได 
 
5.2.1 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการตาม
กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง เพื่อใหมีความมั่นใจวาระบบ
การควบคุมภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมหรือ
ตองดําเนินการปรับปรุงแกไข 
 
5.2.2 องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานีมีการสรุป
รายงานผลการดําเนินการเสนอผูบริหารทราบภายใน
เวลาที่กําหนด 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม  
 
  องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี มีโครงสรางเปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ 5 
องคประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
แตอยางไรก็ตาม ยังมีบางภารกิจที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีความเหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ท้ังนี้ ไดกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในที่เหมาะสมไวแลว 
 
 
                                                      ลายมือชื่อ  
          (นางเครือวรรณ  หนูชูไชย) 
                                                    รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รักษาราชการแทน 
                                                         ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่ 
  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตาน ี
                                                          วันที ่ 26  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 


