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แบบ  ปค.4 

    องค์การบริหารสว่นตําบลกระดังงา 
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรบัระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรปุ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ได้ให้
ความสําคัญกับการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ที่มุ่ง “ชุมชนมีเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นพ้ืนฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล โครงสร้าง
พ้ืนฐานครบครัน สภาพแวดล้อมน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 
และผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารส่งเสริมและ
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ เน้นความสําคัญของความ
ซื่อสัตย์ การมีศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลโดยกําหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่
ถูกต้องและที่ ไม่ถูกต้อง รวมทั้ งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
บุคลากรเข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่  รวมทั้ งมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบั ติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
     การจัดโครงสร้างองค์กร องค์การบริหารส่วนตําบล
กระดังงา ได้มอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วน
ต่าง ๆ  ได้อ ย่างชัดเจน  และเหมาะสมกับงานที่ ป ฏิ บั ติ 
เหมาะสมกับนโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างขององค์กรได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ
กําหนดโครงสร้างส่วนราชการของส่วนกลาง 
     บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและแจ้งให้
ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถดําเนินงานอย่างมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับงานเป็นอย่างดีและได้รับการอบรมเพ่ิมเติม
เก่ี ย ว กับการนํ าระบบ เทค โน โล ยีส ารสน เทศที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานตลอดจนให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมโดย
บุคลากรในทีมจะมีความรู้ และเข้าใจงานเท่าเทียมกัน มีการ
ร่วมมือ กันทํ างานตาม ท่ี ได้รับมอบหมาย  มีการจัดทํ า
แผนปฏิบัติงานประจําปี พร้อมผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน และ
มีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ     

 
     สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกระดังงา ในภาพรวมมีความ
เหมาะสม  และมีส่วนทําให้การควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล โดยมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันผู้บริหารให้ความสําคัญกับ
การมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมุ่งเน้นการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ 
ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ มีการแบ่งแยกหน้าที่ไว้
ชัดเจนเหมาะสม สําหรับการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่มี
คุณวุฒิและประสบการณ์การทํางานพอสมควร ซึ่งการ
ปฏิ บั ติห น้าที่ ได้จัดทีมงานรับผิดชอบงานแต่ละ
กิจกรรม สําหรับงานใหม่ที่ส่วนราชการต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงามอบหมายและ
เจ้าหน้าที่ที่ ไม่มีความชํานาญจะอบรมในลักษณะ 
Coaching หรือพ่ีสอนน้อง และเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
     องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงามีโครงสร้าง
การจัดองค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะงานและบุคลากร
ในหน่วยงาน มีจํานวนเพียงพอและเหมาะสมกับ
ปริมาณงานในการปฏิบัติภารกิจประจํา มีการกําหนด
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่าง
ชัดเจน 
 
     องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงามีการพัฒนา
บุคลากร โดยจัดทําแผนการฝึกอบรมบุคลากร เพ่ือ
เสริมสร้างความก้าวหน้า สายอาชีพและสอบถามความ
ต้องการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ มีการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร
อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อน ได้แก่ 
การมอบอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
บุคลากรบางรายยังไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
บุคลากรมีจํานวนและความรู้ ทักษะ ไม่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน งบประมาณ และเคร่ืองมืออุปกรณ์มีจํากัด 
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แบบ  ปค.4 (ต่อ) 

    องค์การบริหารสว่นตําบลกระดังงา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรบัระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
 

องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรปุ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     มีการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา และ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมอย่างชัดเจน สอดคล้องและ
เช่ือมโยงกัน ในการที่จะทําให้งานสําเร็จด้วยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่กําหนดไว้ อย่างเหมาะสม โดยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกระดังงา มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกที่ อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของงาน นอกจากน้ียังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งช้ี
ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
การเปลี่ยนแปลงบุคลากร การปรับปรุงระบบงานจาก
ส่วนกลาง ความต้องการของประชาชน เป็นต้น มีการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานที่ชัดเจนจะ
สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและนํามาเผยแพร่ ช้ีแจงให้
บุคลากรเพ่ือทําความเข้าใจให้ตรงกันซึ่ งจะนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือป้องกัน
และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
      
 
 

     องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงามีการระบุ
ภารกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร และกิจกรรมต่างๆ
เป็นลายลั กษณ์ อักษร  รวมทั้ งได้มี ก ารกํ าหนด
วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจ
และ วัตถุป ระสงค์ ขององค์ กร  โดยมี การจั ดทํ า
แผนปฏิ บั ติการประจําปีที่ กํ าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของกิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่มี
ความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมให้
สามารถปฏิบัติและวัดผลได้  
     ขาดการเผยแพร่และช้ีแจงวัตถุประสงค์ขององค์กร
ให้ บุคลากรทุกระดับรับทราบและเข้าใจตรงกัน 
บุคลากรจึงไม่ปฏิบั ติตามวิธีการควบคุมภายในที่
กําหนดขึ้น  
     จากการวิเคราะห์ลการประเมินความเส่ียงที่คงอยู่
ในระดับสูง ต้องวางแผนการจัดกิจกรรมควบคุมให้มี
ความเหมาะสม และต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ และสามารถนํามา
เป็นข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต

3. กิจกรรมการควบคุม 
     องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา ได้กําหนดให้ส่วน
ราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการตาม
แผนการบริหารความเส่ียง จากการแบ่งงานตามภารกิจของ
แต่ละส่วนราชการ โดยมีการกําหนดกิจกรรม แนวทางหรือ
มาตรการจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงกําหนด
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพ่ือไม่ให้เหตุการณ์เสี่ยงน้ัน ๆ มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

 
     ในภาพรวมองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา มี
กิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เมื่อนําไปปฏิบัติสามารถ
ลดความเสี่ยงได้ โดยผู้บริหารและผู้อํานวยการกอง
ของทุกส่วนราชการเป็นผู้ กํ ากับ ดูแลให้ เกิดการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมควบคุมอย่างเคร่งครัด และ
เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ หาแนวทางใดไม่
สามารถลดความเสี่ยงได้ ให้มีการปรับปรุงหรือทบทวน
แนวทางน้ัน ๆ ใหม่ 
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องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน /  ข้อสรปุ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา มีนโยบายด้านการ
จัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการรวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการ และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 

 
     ในการบริหารจัดการในด้านสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีการจัดทําช่องทางเผยแพร่/สื่อสารข้อมูลใน
ช่องทางต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
เพ่ือให้ทันเวลาและสะดวกต่อผู้ ใช้งาน  เช่น ผ่าน
ช่ อ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์ ( www.kradangnga.go.th) 
แอพพลิ เค ช่ันบนมือถือ เฟชบุ๊ค (อบต .กระดังงา 
อําเภอบางคนที ) ไลน์  เป็นต้น  ทําให้การสื่อสาร
ดังกล่าวมีความชัดเจน บุคลากรและบุคคลท่ัวไปมี
ความเข้าใจมากขึ้น 
    แต่ความเสถียรภาพของอินเตอร์เน็ตยังมีข้อจํากัด 
และการปรับปรุงข้อมูลขาดความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 
จําเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้
ทันสมัย เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

5. กิจกรรมการติดตามผล 
     องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา โดยผู้บริหารระดับ
ผู้อํานวยการกองและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดทํา
แผนการดําเนินงาน เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และเป็น
ส่วนหน่ึงของการะบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่าย
บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง กรณีพบจุดอ่อน
หรือข้อบกพร่อง จะตรวจสอบมีการตรวจสอบและการสอบ 
และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

 
     องค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะทํางานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส่วนราชการต่างๆ และขององค์กร 
โดยมีการกําหนดขั้นตอนการติดตามและกํากับดูแล
การปฏิบั ติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองและ
เหมาะสม  หลั งสิ้ นสุ ด วันที่  30  กันยายน  ของ
ปีงบประมาณน้ัน แต่การรายงานผลบางส่วนราชการ
เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่วาง
ไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจไม่บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
รายงานยังไม่เพียงพอ 
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