
   

 

 

กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

ส าหรับระยะวลาด านินงานสิๅนสุด วันทีไ   ๏๐   ดือน  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒โ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

1.  สภาพวดลຌอมการควบคุม 

  1.1  การยึดมัไน฿นคุณคาของความซืไอตรง      ละ
จริยธรรม 

 

  แ.โ  ผูຌก ากับดูลมีความป็นอิสระจากฝຆายบริหาร 

ละมีหนຌาทีไก ากับดูล฿หຌมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น รวมถึงการด านินการกีไยวกับการ
ควบคุมภาย฿น 

 

 

 

 

  แ.ใ  ผูຌบริหารจัด฿หຌมีครงสรຌางองค์กร  สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไ
หมาะสม฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
ภาย฿ตຌการก ากับดูลของผูຌก ากับดูล   
 

 

  แ.ไ  การสดง฿หຌหในถึงความมุงมัไน฿นการสรຌาง
รงจูง฿จ พัฒ นาละรักษาบุคลากรทีไ มีความรูຌ
ความสามารถทีไ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงาน 

 

  1.5  การก าหนด฿หຌบุคลากรมีหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภาย฿น  พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แ.แ  บุคลากรของกองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
ยึดมัไน฿นความซืไอสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

แ.โ  ผูຌอ านวยการกองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
มีทัศนคติทีไดีละสนับสนุน การปฏิบัติหนຌาทีไภาย฿น
หนวยงาน มีความมุงมัไนทีไจะ฿ชຌการบริหารบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติ งาน ทีไ
มอบหมายอยางจริงจัง ละมีการควบคุมดูลอยาง
฿กลຌชิดพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปตามวัตถุประสงค์ 
ละปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แ.ใ  มีการจัดครงสรຌาง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไหมาะสม  ประกอบดຌวย 
ไ  งาน  เดຌก  งานบริหารงานทัไ ว เป  งานบริหาร
การศึกษา งานส ง สริมการศึกษา ศาสนา ละ
วัฒนธรรม งานกิจการรงรียน 

 

แ.ไ มีการสงสริม฿หຌบุคลากรเดຌรับความรูຌ  พัฒนา
ทักษ ะ  ความ สามารถของบุ คลากร  ละมี ก าร
ประมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดจน 

 

 

แ.5.แ  มีการจัดท าค าสัไงมอบหมายงาน฿หຌกับบุคลากร
อยางหมาะสมละชัดจน พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌบุคลากร
รับทราบละถือปฏิบัติ 

แ.5.โ  มีการสงสริม฿หຌบุคลากรทุกคนพัฒนาตนอง 
อยางตอนืไอง ละปຂดอกาส฿หຌเดຌรับการอบรมอยาง
สมไ าสมอ 

1.5.3  มีการควบคุม ก ากับดูล การปฏิบัติงานภาย฿น
หนวยงาน฿หຌป็นเปตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนดอยางตอนืไอง ละสมไ าสมอ มีการประชุม
รวมกัน 

 

บบ ปค.๐ 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

2.  การประมินความสีไยง 
  2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นของ
การปฏิบั ติงาน฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงานเวຌอยางชัดจนละพียงพอทีไจะสามารถ 
ระบุละประมินความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

  โ .โ   การระบุความ สีไ ยงทีไ มี ผลต อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นอยางครอบคลุม      
ทัๅงหนวยงาน  ละวิคราะห์ความสีไยงพืไอก าหนด
วิธีการจัดความสีไยงนัๅน 

 

 

 

 

  โ.ใ  การพิจารณาอกาสทีไอาจกิดการทุจริต พืไอ
ประกอบการประมินความสีไยงทีไสงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

  โ.ไ  การระบุละการประมินการปลีไยนปลง ทีไ
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยส าคัญตอระบบการควบคุม
ภาย฿น 

 

ใ.  กิจกรรมควบคุม 

  ใ.แ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
พืไอลดความสีไยง฿นการบรรลุวัตถุประสงค์฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

 

  ใ.โ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทัไ ว เปดຌ าน ทคน ลยี  พืไ อสนั บสนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

โ.แ .แ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมทีไ
ด านินการละปງาหมายทิศทางการด านินงานอยาง
ชัดจน สอดคลຌองกับภารกิจของหนวยงานทีไมีการ
สืไอสาร฿หຌบุคลากรทราบละขຌา฿จตรงกัน 

2.1.2  บุคลากรทุกคนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมละ฿หຌการยอมรับ
ดยค านึงถึงความหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน
ละวัดผลเดຌ 
 

โ.โ  ผูຌอ านวยการกองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
ละผูຌทีไกีไยวขຌองทุกระดับของหนวยงานมีสวนรวม฿น
การระบุละประมินความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนทัๅงปัจจัย
ภาย฿นละปัจจัยภายนอก ดยก าหนดกณฑ์฿นการ
พิจารณา ละจัดล าดับความสีไยงผลกระทบของความ
สีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรืออกาสทีไจะกิดความสีไยง 
จากการวิคราะห์ความสีไยง 
 

โ.ใ  มีการวิคราะห์ละประมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง 
 

โ.ไ  มีการก าหนดวิธีการควบคุมความสีไยงนัๅน฿หຌมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยทีไสุด มืไอก าหนด
วิธีการควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง เดຌจຌง
วียน฿หຌบุคลากรทราบละน าเปปฏิบัติ 

 

ใ.แ  บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวม฿นการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภาย฿นตามวัตถุประสงค์ละ
ประชุมปรึกษาหารือ฿หຌขຌา฿จ฿นการลดความสีไยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

ใ.โ  จัดท าระบบขຌอมูลสารสนทศ ละอินทอร์นใต
ความ รใ ว สูง  พืไ อ ฿ชຌ ฿นการปฏิ บั ติ ละ฿หຌบ ริการ
ประชาชน  มีการประชุมพืไอชีๅจง฿หຌบุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความสีไยง 
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3.3  การจัด฿หຌมีกิจกรรมการควบคุม ดยก าหนดเวຌ
นยบาย ประกอบดຌวยผลส ารใจทีไคาดหวังละขัๅนตอน
การปฏิบัติงาน พืไอน านยบายเปสูการปฏิบัติจริง 
 

4.  สารสนทศละการสืไอสาร 
  ไ.แ การจัดท าหรือการจัดหา ละการ฿ชຌสารสนทศ 
ทีไกีไยวขຌองละมีคุณภาพ  พืไอสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.โ  การสืไอสารภาย฿นกีไยวกับสารสนทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์ ละความรับผิดชอบทีไมีตอการควบคุม
ภาย฿น ซึไงมีความจ าป็น฿นการสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.ใ  การสืไอสารกับบุคคลภายนอกกีไยวกับรืไองทีไมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนด 

 

 

 

 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 

  5.แ  การระบุ การพัฒนา ละการด านินการ
ประมินผลระหวางการปฏิบั ติงาน ละหรือการ
ประมินผลป็นรายครัๅงตามทีไก าหนด พืไอ฿หຌกิดความ
มัไน฿จวาเดຌมีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น 

 

  5.โ  การประมินผลละการสืไอสารขຌอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภาย฿นอยางทันวลาตอฝຆาย
บริหารละผูຌก ากับดูล พืไอ฿หຌผูຌรับผิดชอบสามารถสัไง
การกຌเขเดຌอยางหมาะสม 

ใ.ใ  มีการก าหนดหนຌาทีไละความรับผิดชอบเวຌป็น
ลายลักษณ์อักษรอยางชัดจน ละมีการจຌงวียนการ
มอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

 

 

4.1  มีการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการติดตอสืไอสารทัๅง
หนวยงานภาย฿นละภายนอก อยางพอพียง หมาะสม 
ชืไอถือเดຌ ละทันตอหตุการณ์ 

 

ไ.โ  รวบรวมกฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง ละน าขຌอมูลลงวใบเซต์ของกองคลัง พืไอ฿ชຌ
ป็นหลงขຌอมูล฿นการคຌนควຌาหาความรูຌ 
 

 

ไ.ใ.แ  จัด฿หຌมีการ฿หຌบริการตางโ ชน ฿หຌบริการ
ปรึกษา นะน า ละการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการ
ติดตอ สืไอสารอยางหมาะสม ขຌ าถึ ง  ละทันต อ
หตุการณ์ 

4.3.2  มีการจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ตางโ พืไอ฿หຌ
ความรูຌ กีไยวกับรืไองกฎหมาย ฿หຌกับประชาชนเดຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จ  
 

5.1  มีการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอนืไองละสมไ าสมอ ละรายงาน฿หຌผูຌบริหารทราบ
ป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด านินงานเมป็นเป
ตามผน มีการด านินกຌเขอยางทันกาล 

 

 

5.โ.แ  มีการติดตามประมินผลการด านินการตาม
ภารกิจกรรมทีไมีความสีไยง พืไอ฿หຌมีความมัไน฿จวาระบบ
การควบคุมภาย฿นมีความพียงพอ หมาะสมหรือตຌอง
ด านินการปรับปรุงกຌเข 

5.โ.โ  มีการสรุปผลการด านินงานพืไอสนอผูຌบริหาร
ทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภาย฿นทุกสิๅนป ดยน าผลการประมินจัดท ารายงาน
พรຌอมขຌอสนอนะตอผูຌบริหารพืไอสัไงการ ปรับปรุง
กຌเข ละก าหนดเวຌ฿นผนการปฏิบัติงานประจ าป
ตอเป 



   

 

 

ผลการประมินดยรวม 

 

 กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม มี ครงสรຌางป็นเปตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นครบ             
5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน มีการควบคุมทีไพียงพอ ละหมาะสม ป็นเปตามกณฑ์
กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐาน    ละหลักกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภาย฿น    ส าหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. โ5ๆแ   ตอยางเรกใตามยังมีจุดออนทีไตຌองปรับปรุงการควบคุมภาย฿นดังนีๅ 

1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมทีไเมพียงพอ หนวยงานจะก าหนด฿หຌมีการประมินความสีไยงทุกจุดทีไมี 
ความส าคัญทัไวทัๅงองค์กร พืไอก าหนดการควบคุมทีไจ าป็น ละคุຌมคา  

2. ด านินการกับจຌาหนຌาทีไ ทีไเมปฏิบัติตามกฎระบียบละวิธีการควบคุมตามควรกกรณี ละสัไงก าชับ 

กับผูຌบริหารทุกระดับ สอดสองดูลการปฏิบัติของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นรืไองทีไส าคัญ ดย฿กลຌชิดละติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎระบียบละการควบคุมดยครงครัดตอเป 

 

 

ิลงชืไอี.                                   . 
   ิ นายกสินทร์   บุตะขียว ี 

                                       ผูຌอ านวยการกองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 

 วันทีไ  ใเ ดือน ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

กองคลัง องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

ส าหรับระยะวลาด านินงานสิๅนสุด วันทีไ   ๏๐   ดือน  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒2 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

1.  สภาพวดลຌอมการควบคุม 

  1.1  การยึดมัไน฿นคุณคาของความซืไอตรง      ละ
จริยธรรม 

 

  แ.โ  ผูຌก ากับดูลมีความป็นอิสระจากฝຆายบริหาร 

ละมีหนຌาทีไก ากับดูล฿หຌมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น รวมถึงการด านินการกีไยวกับการ
ควบคุมภาย฿น 

 

 

 

  แ.ใ  ผูຌบริหารจัด฿หຌมีครงสรຌางองค์กร  สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไ
หมาะสม฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
ภาย฿ตຌการก ากับดูลของผูຌก ากับดูล   
 

 

  แ.ไ  การสดง฿หຌหในถึงความมุงมัไน฿นการสรຌาง
รงจูง฿จ พัฒ นาละรักษาบุคลากรทีไ มีความรูຌ
ความสามารถทีไ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงาน 

 

  1.5  การก าหนด฿หຌบุคลากรมีหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภาย฿น  พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ.แ  บุคลากรของกองคลังยึดมัไน฿นความซืไอสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

แ.โ  ผูຌอ านวยการกองคลัง มีทัศนคติทีไดีละสนับสนุน 
การปฏิบัติหนຌาทีไภาย฿นหนวยงาน มีความมุงมัไนทีไจะ฿ชຌ
การบริหารบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบั ติ งาน  ทีไ มอบหมายอยางจริง จัง ละมี การ
ควบคุมดูลอยาง฿กลຌชิดพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเป
ตามวัตถุประสงค์ ละปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แ.ใ  มีการจัดครงสรຌาง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไหมาะสม  ประกอบดຌวย 
ไ งาน เดຌก งานบริหารทัไวเป งานการงินละบัญชี  
งานพัฒนาละจัดกใบรายเดຌ  งานทะบียนทรัพย์สิน
ละพัสดุ 

 

แ.ไ มีการสงสริม฿หຌบุคลากรเดຌรับความรูຌ  พัฒนา
ทักษ ะ  ความ สามารถของบุ คลากร  ละมี ก าร
ประมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดจน 

 

 

แ.5.แ  มีการจัดท าค าสัไงมอบหมายงาน฿หຌกับบุคลากร
อยางหมาะสมละชัดจน พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌบุคลากร
รับทราบละถือปฏิบัติ 

แ.5.โ  มีการสงสริม฿หຌบุคลากรทุกคนพัฒนาตนอง 
อยางตอนืไอง ละปຂดอกาส฿หຌเดຌรับการอบรมอยาง
สมไ าสมอ 

1.5.3  มีการควบคุม ก ากับดูล การปฏิบัติงานภาย฿น
หนวยงาน฿หຌป็นเปตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนดอยางตอนืไอง ละสมไ าสมอ มีการประชุม
รวมกัน 

 

 

บบ ปค.๐ 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

2.  การประมินความสีไยง 
  2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นของ
การปฏิบั ติงาน฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงานเวຌอยางชัดจนละพียงพอทีไจะสามารถ 
ระบุละประมินความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

  โ .โ   การระบุความ สีไ ยงทีไ มี ผลต อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นอยางครอบคลุม      
ทัๅงหนวยงาน  ละวิคราะห์ความสีไยงพืไอก าหนด
วิธีการจัดความสีไยงนัๅน 

 

 

 

 

  โ.ใ  การพิจารณาอกาสทีไอาจกิดการทุจริต พืไอ
ประกอบการประมินความสีไยงทีไสงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

  โ.ไ  การระบุละการประมินการปลีไยนปลง ทีไ
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยส าคัญตอระบบการควบคุม
ภาย฿น 

 

ใ.  กิจกรรมควบคุม 

  ใ.แ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
พืไอลดความสีไยง฿นการบรรลุวัตถุประสงค์฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

 

  ใ.โ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทัไ ว เปดຌ าน ทคน ลยี  พืไ อสนั บสนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

โ.แ .แ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมทีไ
ด านินการละปງาหมายทิศทางการด านินงานอยาง
ชัดจน สอดคลຌองกับภารกิจของหนวยงานทีไมีการ
สืไอสาร฿หຌบุคลากรทราบละขຌา฿จตรงกัน 

2.1.2  บุคลากรทุกคนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมละ฿หຌการยอมรับ
ดยค านึงถึงความหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน
ละวัดผลเดຌ 
 

โ.โ  ผูຌอ านวยการกองคลัง ละผูຌทีไกีไยวขຌองทุกระดับ
ของหนวยงานมีสวนรวม฿นการระบุละประมินความ
สีไยงทีไอาจกิดขึๅนทัๅงปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก 
ดยก าหนดกณฑ์฿นการพิจารณา ละจัดล าดับความ
สีไยงผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง จากการวิคราะห์ความสีไยง 
 

 

โ.ใ  มีการวิคราะห์ละประมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง 
 

โ.ไ  มีการก าหนดวิธีการควบคุมความสีไยงนัๅน฿หຌมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยทีไสุด มืไอก าหนด
วิธีการควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง เดຌจຌง
วียน฿หຌบุคลากรทราบละน าเปปฏิบัติ 

 

ใ.แ  บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวม฿นการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภาย฿นตามวัตถุประสงค์ละ
ประชุมปรึกษาหารือ฿หຌขຌา฿จ฿นการลดความสีไยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

ใ.โ  จัดท าระบบขຌอมูลสารสนทศ ละอินทอร์นใต
ความ รใ ว สูง  พืไ อ ฿ชຌ ฿นการปฏิ บั ติ ละ฿หຌบ ริการ
ประชาชน  มีการประชุมพืไอชีๅจง฿หຌบุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความสีไยง 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

3.3  การจัด฿หຌมีกิจกรรมการควบคุม ดยก าหนดเวຌ
นยบาย ประกอบดຌวยผลส ารใจทีไคาดหวังละขัๅนตอน
การปฏิบัติงาน พืไอน านยบายเปสูการปฏิบัติจริง 
 

4.  สารสนทศละการสืไอสาร 
  ไ.แ การจัดท าหรือการจัดหา ละการ฿ชຌสารสนทศ 
ทีไกีไยวขຌองละมีคุณภาพ  พืไอสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.โ  การสืไอสารภาย฿นกีไยวกับสารสนทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์ ละความรับผิดชอบทีไมีตอการควบคุม
ภาย฿น ซึไงมีความจ าป็น฿นการสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.ใ  การสืไอสารกับบุคคลภายนอกกีไยวกับรืไองทีไมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนด 

 

 

 

 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 

  5.แ  การระบุ การพัฒนา ละการด านินการ
ประมินผลระหวางการปฏิบั ติงาน ละหรือการ
ประมินผลป็นรายครัๅงตามทีไก าหนด พืไอ฿หຌกิดความ
มัไน฿จวาเดຌมีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น 

 

  5.โ  การประมินผลละการสืไอสารขຌอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภาย฿นอยางทันวลาตอฝຆาย
บริหารละผูຌก ากับดูล พืไอ฿หຌผูຌรับผิดชอบสามารถสัไง
การกຌเขเดຌอยางหมาะสม 

ใ.ใ  มีการก าหนดหนຌาทีไละความรับผิดชอบเวຌป็น
ลายลักษณ์อักษรอยางชัดจน ละมีการจຌงวียนการ
มอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

 

 

4.1  มีการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการติดตอสืไอสารทัๅง
หนวยงานภาย฿นละภายนอก อยางพอพียง หมาะสม 
ชืไอถือเดຌ ละทันตอหตุการณ์ 

 

ไ.โ  รวบรวมกฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง ละน าขຌอมูลลงวใบเซต์ของกองคลัง พืไอ฿ชຌ
ป็นหลงขຌอมูล฿นการคຌนควຌาหาความรูຌ 
 

 

ไ.ใ.แ  จัด฿หຌมีการ฿หຌบริการตางโ ชน ฿หຌบริการ
ปรึกษา นะน า ละการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการ
ติดตอ สืไอสารอยางหมาะสม ขຌ าถึ ง  ละทันต อ
หตุการณ์ 

4.3.2  มีการจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ตางโ พืไอ฿หຌ
ความรูຌ กีไยวกับรืไองกฎหมาย ฿หຌกับประชาชนเดຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จ  
 

5.1  มีการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอนืไองละสมไ าสมอ ละรายงาน฿หຌผูຌบริหารทราบ
ป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด านินงานเมป็นเป
ตามผน มีการด านินกຌเขอยางทันกาล 

 

 

5.โ.แ  มีการติดตามประมินผลการด านินการตาม
ภารกิจกรรมทีไมีความสีไยง พืไอ฿หຌมีความมัไน฿จวาระบบ
การควบคุมภาย฿นมีความพียงพอ หมาะสมหรือตຌอง
ด านินการปรับปรุงกຌเข 

5.โ.โ  มีการสรุปผลการด านินงานพืไอสนอผูຌบริหาร
ทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภาย฿นทุกสิๅนป ดยน าผลการประมินจัดท ารายงาน
พรຌอมขຌอสนอนะตอผูຌบริหารพืไอสัไงการ ปรับปรุง
กຌเข ละก าหนดเวຌ฿นผนการปฏิบัติงานประจ าป
ตอเป 



   

 

 

ผลการประมินดยรวม 

 

 กองคลัง มีครงสรຌางป็นเปตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน มีการควบคุมทีไพียงพอ ละหมาะสม ป็นเปตามกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐาน ละ
หลักกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภาย฿น ส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. โ5ๆแ  ตอยางเรกใตามยังมีจุดออนทีไ
ตຌองปรับปรุงการควบคุมภาย฿นดังนีๅ 

1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมทีไเมพียงพอ หนวยงานจะก าหนด฿หຌมีการประมินความสีไยงทุกจุดทีไมี 
ความส าคัญทัไวทัๅงองค์กร พืไอก าหนดการควบคุมทีไจ าป็น ละคุຌมคา  

2. ด านินการกับจຌาหนຌาทีไ ทีไเมปฏิบัติตามกฎระบียบละวิธีการควบคุมตามควรกกรณี ละสัไงก าชับ 

กับผูຌบริหารทุกระดับ สอดสองดูลการปฏิบัติของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นรืไองทีไส าคัญ ดย฿กลຌชิดละติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎระบียบละการควบคุมดยครงครัดตอเป 

 

 

ิลงชืไอี.                                   . 
     ิ นางนຌอมนริศรา   หมูสภณ ี 

                                                         ผูຌอ านวยการกองคลัง 
วันทีไ  ใเ ดือน ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

กองชาง องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

ส าหรับระยะวลาด านินงานสิๅนสุด วันทีไ   ๏๐   ดือน  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒2 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

1.  สภาพวดลຌอมการควบคุม 

  1.1  การยึดมัไน฿นคุณคาของความซืไอตรง      ละ
จริยธรรม 

 

  แ.โ  ผูຌก ากับดูลมีความป็นอิสระจากฝຆายบริหาร 

ละมีหนຌาทีไก ากับดูล฿หຌมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น รวมถึงการด านินการกีไยวกับการ
ควบคุมภาย฿น 

 

 

 

  แ.ใ  ผูຌบริหารจัด฿หຌมีครงสรຌางองค์กร  สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไ
หมาะสม฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
ภาย฿ตຌการก ากับดูลของผูຌก ากับดูล   
 

 

  แ.ไ  การสดง฿หຌหในถึงความมุงมัไน฿นการสรຌาง
รงจูง฿จ พัฒ นาละรักษาบุคลากรทีไ มีความรูຌ
ความสามารถทีไ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงาน 

 

  1.5  การก าหนด฿หຌบุคลากรมีหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภาย฿น  พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แ.แ  บุคลากรของกองชางยึดมัไน฿นความซืไอสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

แ.โ  ผูຌอ านวยการกองชาง มีทัศนคติทีไดีละสนับสนุน 
การปฏิบัติหนຌาทีไภาย฿นหนวยงาน มีความมุงมัไนทีไจะ฿ชຌ
การบริหารบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบั ติ งาน  ทีไ มอบหมายอยางจริง จัง ละมี การ
ควบคุมดูลอยาง฿กลຌชิดพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเป
ตามวัตถุประสงค์ ละปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แ.ใ  มีการจัดครงสรຌาง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไหมาะสม  ประกอบดຌวย 
5  งาน เดຌก งานบริหารงานทัไวเป งานกอสรຌาง     
งานออกบบละควบคุมอาคาร  งานสาธารณูปภค  
งานผังมือง 
 

แ.ไ มีการสงสริม฿หຌบุคลากรเดຌรับความรูຌ  พัฒนา
ทักษ ะ  ความ สามารถของบุ คลากร  ละมี ก าร
ประมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดจน 

 

 

แ.5.แ  มีการจัดท าค าสัไงมอบหมายงาน฿หຌกับบุคลากร
อยางหมาะสมละชัดจน พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌบุคลากร
รับทราบละถือปฏิบัติ 

แ.5.โ  มีการสงสริม฿หຌบุคลากรทุกคนพัฒนาตนอง 
อยางตอนืไอง ละปຂดอกาส฿หຌเดຌรับการอบรมอยาง
สมไ าสมอ 

1.5.3  มีการควบคุม ก ากับดูล การปฏิบัติงานภาย฿น
หนวยงาน฿หຌป็นเปตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนดอยางตอนืไอง ละสมไ าสมอ มีการประชุม
รวมกัน 

 

 

บบ ปค.๐ 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

2.  การประมินความสีไยง 
  2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นของ
การปฏิบั ติงาน฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงานเวຌอยางชัดจนละพียงพอทีไจะสามารถ 
ระบุละประมินความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

  โ .โ   การระบุความ สีไ ยงทีไ มี ผลต อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นอยางครอบคลุม      
ทัๅงหนวยงาน  ละวิคราะห์ความสีไยงพืไอก าหนด
วิธีการจัดความสีไยงนัๅน 

 

 

 

 

  โ.ใ  การพิจารณาอกาสทีไอาจกิดการทุจริต พืไอ
ประกอบการประมินความสีไยงทีไสงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

  โ.ไ  การระบุละการประมินการปลีไยนปลง ทีไ
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยส าคัญตอระบบการควบคุม
ภาย฿น 

 

ใ.  กิจกรรมควบคุม 

  ใ.แ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
พืไอลดความสีไยง฿นการบรรลุวัตถุประสงค์฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

 

  ใ.โ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทัไ ว เปดຌ าน ทคน ลยี  พืไ อสนั บสนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

โ.แ .แ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมทีไ
ด านินการละปງาหมายทิศทางการด านินงานอยาง
ชัดจน สอดคลຌองกับภารกิจของหนวยงานทีไมีการ
สืไอสาร฿หຌบุคลากรทราบละขຌา฿จตรงกัน 

2.1.2  บุคลากรทุกคนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมละ฿หຌการยอมรับ
ดยค านึงถึงความหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน
ละวัดผลเดຌ 
 

โ.โ  ผูຌอ านวยการกองชาง ละผูຌทีไกีไยวขຌองทุกระดับ
ของหนวยงานมีสวนรวม฿นการระบุละประมินความ
สีไยงทีไอาจกิดขึๅนทัๅงปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก 
ดยก าหนดกณฑ์฿นการพิจารณา ละจัดล าดับความ
สีไยงผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง จากการวิคราะห์ความสีไยง 
 

 

โ.ใ  มีการวิคราะห์ละประมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง 
 

โ.ไ  มีการก าหนดวิธีการควบคุมความสีไยงนัๅน฿หຌมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยทีไสุด มืไอก าหนด
วิธีการควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง เดຌจຌง
วียน฿หຌบุคลากรทราบละน าเปปฏิบัติ 

 

ใ.แ  บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวม฿นการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภาย฿นตามวัตถุประสงค์ละ
ประชุมปรึกษาหารือ฿หຌขຌา฿จ฿นการลดความสีไยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

ใ.โ  จัดท าระบบขຌอมูลสารสนทศ ละอินทอร์นใต
ความ รใ ว สูง  พืไ อ ฿ชຌ ฿นการปฏิ บั ติ ละ฿หຌบ ริการ
ประชาชน  มีการประชุมพืไอชีๅจง฿หຌบุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความสีไยง 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

3.3  การจัด฿หຌมีกิจกรรมการควบคุม ดยก าหนดเวຌ
นยบาย ประกอบดຌวยผลส ารใจทีไคาดหวังละขัๅนตอน
การปฏิบัติงาน พืไอน านยบายเปสูการปฏิบัติจริง 
 

4.  สารสนทศละการสืไอสาร 
  ไ.แ การจัดท าหรือการจัดหา ละการ฿ชຌสารสนทศ 
ทีไกีไยวขຌองละมีคุณภาพ  พืไอสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.โ  การสืไอสารภาย฿นกีไยวกับสารสนทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์ ละความรับผิดชอบทีไมีตอการควบคุม
ภาย฿น ซึไงมีความจ าป็น฿นการสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.ใ  การสืไอสารกับบุคคลภายนอกกีไยวกับรืไองทีไมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนด 

 

 

 

 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 

  5.แ  การระบุ การพัฒนา ละการด านินการ
ประมินผลระหวางการปฏิบั ติงาน ละหรือการ
ประมินผลป็นรายครัๅงตามทีไก าหนด พืไอ฿หຌกิดความ
มัไน฿จวาเดຌมีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น 

 

  5.โ  การประมินผลละการสืไอสารขຌอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภาย฿นอยางทันวลาตอฝຆาย
บริหารละผูຌก ากับดูล พืไอ฿หຌผูຌรับผิดชอบสามารถสัไง
การกຌเขเดຌอยางหมาะสม 

ใ.ใ  มีการก าหนดหนຌาทีไละความรับผิดชอบเวຌป็น
ลายลักษณ์อักษรอยางชัดจน ละมีการจຌงวียนการ
มอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

 

 

4.1  มีการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการติดตอสืไอสารทัๅง
หนวยงานภาย฿นละภายนอก อยางพอพียง หมาะสม 
ชืไอถือเดຌ ละทันตอหตุการณ์ 

 

ไ.โ  รวบรวมกฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง ละน าขຌอมูลลงวใบเซต์ของกองคลัง พืไอ฿ชຌ
ป็นหลงขຌอมูล฿นการคຌนควຌาหาความรูຌ 
 

 

ไ.ใ.แ  จัด฿หຌมีการ฿หຌบริการตางโ ชน ฿หຌบริการ
ปรึกษา นะน า ละการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการ
ติดตอ สืไอสารอยางหมาะสม ขຌ าถึ ง  ละทันต อ
หตุการณ์ 

4.3.2  มีการจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ตางโ พืไอ฿หຌ
ความรูຌ กีไยวกับรืไองกฎหมาย ฿หຌกับประชาชนเดຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จ  
 

5.1  มีการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอนืไองละสมไ าสมอ ละรายงาน฿หຌผูຌบริหารทราบ
ป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด านินงานเมป็นเป
ตามผน มีการด านินกຌเขอยางทันกาล 

 

 

5.โ.แ  มีการติดตามประมินผลการด านินการตาม
ภารกิจกรรมทีไมีความสีไยง พืไอ฿หຌมีความมัไน฿จวาระบบ
การควบคุมภาย฿นมีความพียงพอ หมาะสมหรือตຌอง
ด านินการปรับปรุงกຌเข 

5.โ.โ  มีการสรุปผลการด านินงานพืไอสนอผูຌบริหาร
ทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภาย฿นทุกสิๅนป ดยน าผลการประมินจัดท ารายงาน
พรຌอมขຌอสนอนะตอผูຌบริหารพืไอสัไงการ ปรับปรุง
กຌเข ละก าหนดเวຌ฿นผนการปฏิบัติงานประจ าป
ตอเป 



   

 

 

ผลการประมินดยรวม 

 

 กองชาง มีครงสรຌางป็นเปตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ฿นการ
ปฏิบัติงาน มีการควบคุมทีไพียงพอ ละหมาะสม ป็นเปตามกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐาน ละ
หลักกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภาย฿น ส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. โ5ๆแ ตอยางเรกใตามยังมีจุดออนทีไตຌอง
ปรับปรุงการควบคุมภาย฿นดังนีๅ 

1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมทีไเมพียงพอ หนวยงานจะก าหนด฿หຌมีการประมินความสีไยงทุกจุดทีไมี 
ความส าคัญทัไวทัๅงองค์กร พืไอก าหนดการควบคุมทีไจ าป็น ละคุຌมคา  

2. ด านินการกับจຌาหนຌาทีไ ทีไเมปฏิบัติตามกฎระบียบละวิธีการควบคุมตามควรกกรณี ละสัไงก าชับ 

กับผูຌบริหารทุกระดับ สอดสองดูลการปฏิบัติของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นรืไองทีไส าคัญ ดย฿กลຌชิดละติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎระบียบละการควบคุมดยครงครัดตอเป 

 

 

ิลงชืไอี.                                   . 
   ิ นายบรรจง   พรชัยภูมิ ี 

                                                         ผูຌอ านวยการกองชาง 
วันทีไ  ใเ ดือน ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

ส าหรับระยะวลาด านินงานสิๅนสุด วันทีไ   ๏๐   ดือน  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒โ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

1.  สภาพวดลຌอมการควบคุม 

  1.1  การยึดมัไน฿นคุณคาของความซืไอตรง      ละ
จริยธรรม 

 

  แ.โ  ผูຌก ากับดูลมีความป็นอิสระจากฝຆายบริหาร 

ละมีหนຌาทีไก ากับดูล฿หຌมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น รวมถึงการด านินการกีไยวกับการ
ควบคุมภาย฿น 

 

 

 

 

  แ.ใ  ผูຌบริหารจัด฿หຌมีครงสรຌางองค์กร  สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไ
หมาะสม฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
ภาย฿ตຌการก ากับดูลของผูຌก ากับดูล   
 

 

  แ.ไ  การสดง฿หຌหในถึงความมุงมัไน฿นการสรຌาง
รงจูง฿จ พัฒ นาละรักษาบุคลากรทีไ มีความรูຌ
ความสามารถทีไ สอดคลຌองกั บวัตถุประสงค์ของ
หนวยงาน 

 

  1.5  การก าหนด฿หຌบุคลากรมีหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภาย฿น  พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แ.แ  บุคลากรของกองสวัสดิการสังคมยึดมัไน฿นความ
ซืไอสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

แ.โ  ผูຌอ านวยการกองสวัสดิการสังคม มีทัศนคติทีไดี
ละสนับสนุน การปฏิบัติหนຌาทีไภาย฿นหนวยงาน มี
ความมุงมัไนทีไจะ฿ชຌการบริหารบบมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีการติดตามการปฏิบัติงาน ทีไมอบหมายอยาง
จริงจัง ละมีการควบคุมดูลอยาง฿กลຌชิดพืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติงานป็นเปตามวัตถุประสงค์ ละปງาหมายเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

แ.ใ  มีการจัดครงสรຌาง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไหมาะสม  ประกอบดຌวย 
ไ งาน เดຌก งานบริหารงานทัไวเป งานสวัสดิการสังคม
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงคราะห์ งานสงสริมอาชีพ
ละพัฒนาสตรี 
 

แ.ไ มีการสงสริม฿หຌบุคลากรเดຌรับความรูຌ  พัฒนา
ทักษ ะ  ความ สามารถของบุ คลากร  ละมี ก าร
ประมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดจน 

 

 

แ.5.แ  มีการจัดท าค าสัไงมอบหมายงาน฿หຌกับบุคลากร
อยางหมาะสมละชัดจน พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌบุคลากร
รับทราบละถือปฏิบัติ 

แ.5.โ  มีการสงสริม฿หຌบุคลากรทุกคนพัฒนาตนอง 
อยางตอนืไอง ละปຂดอกาส฿หຌเดຌรับการอบรมอยาง
สมไ าสมอ 

1.5.3  มีการควบคุม ก ากับดูล การปฏิบัติงานภาย฿น
หนวยงาน฿หຌป็นเปตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนดอยางตอนืไอง ละสมไ าสมอ มีการประชุม
รวมกัน 

 

บบ ปค.๐ 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

2.  การประมินความสีไยง 
  2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นของ
การปฏิบั ติงาน฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงานเวຌอยางชัดจนละพียงพอทีไจะสามารถ 
ระบุละประมินความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

  โ .โ   การระบุความ สีไ ยงทีไ มี ผลต อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นอยางครอบคลุม      
ทัๅงหนวยงาน  ละวิคราะห์ความสีไยงพืไอก าหนด
วิธีการจัดความสีไยงนัๅน 

 

 

 

 

  โ.ใ  การพิจารณาอกาสทีไอาจกิดการทุจริต พืไอ
ประกอบการประมินความสีไยงทีไสงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

  โ.ไ  การระบุละการประมินการปลีไยนปลง ทีไ
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยส าคัญตอระบบการควบคุม
ภาย฿น 

 

ใ.  กิจกรรมควบคุม 

  ใ.แ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
พืไอลดความสีไยง฿นการบรรลุวัตถุประสงค์฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

 

  ใ.โ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทัไ ว เปดຌ าน ทคน ลยี  พืไ อสนั บสนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

โ.แ .แ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมทีไ
ด านินการละปງาหมายทิศทางการด านินงานอยาง
ชัดจน สอดคลຌองกับภารกิจของหนวยงานทีไมีการ
สืไอสาร฿หຌบุคลากรทราบละขຌา฿จตรงกัน 

2.1.2  บุคลากรทุกคนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมละ฿หຌการยอมรับ
ดยค านึงถึงความหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน
ละวัดผลเดຌ 
 

โ.โ  ผูຌอ านวยการกองสวัสดิการสังคมละผูຌทีไกีไยวขຌอง
ทุกระดับของหนวยงานมีสวนรวม฿นการระบุละ
ประมินความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนทัๅงปัจจัยภาย฿นละ
ปัจจัยภายนอก ดยก าหนดกณฑ์฿นการพิจารณา ละ
จัดล าดับความสีไยงผลกระทบของความสีไยง ละ
ความถีไทีไจะกิดหรืออกาสทีไจะกิดความสีไยง จากการ
วิคราะห์ความสีไยง 
 

โ.ใ  มีการวิคราะห์ละประมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง 
 

โ.ไ  มีการก าหนดวิธีการควบคุมความสีไยงนัๅน฿หຌมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยทีไสุด มืไอก าหนด
วิธีการควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง เดຌจຌง
วียน฿หຌบุคลากรทราบละน าเปปฏิบัติ 

 

ใ.แ  บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวม฿นการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภาย฿นตามวัตถุประสงค์ละ
ประชุมปรึกษาหารือ฿หຌขຌา฿จ฿นการลดความสีไยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

ใ.โ  จัดท าระบบขຌอมูลสารสนทศ ละอินทอร์นใต
ความ รใ ว สูง  พืไ อ ฿ชຌ ฿นการปฏิ บั ติ ละ฿หຌบ ริการ
ประชาชน  มีการประชุมพืไอชีๅจง฿หຌบุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความสีไยง 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

3.3  การจัด฿หຌมีกิจกรรมการควบคุม ดยก าหนดเวຌ
นยบาย ประกอบดຌวยผลส ารใจทีไคาดหวังละขัๅนตอน
การปฏิบัติงาน พืไอน านยบายเปสูการปฏิบัติจริง 
 

4.  สารสนทศละการสืไอสาร 
  ไ.แ การจัดท าหรือการจัดหา ละการ฿ชຌสารสนทศ 
ทีไกีไยวขຌองละมีคุณภาพ  พืไอสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.โ  การสืไอสารภาย฿นกีไยวกับสารสนทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์ ละความรับผิดชอบทีไมีตอการควบคุม
ภาย฿น ซึไงมีความจ าป็น฿นการสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.ใ  การสืไอสารกับบุคคลภายนอกกีไยวกับรืไองทีไมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนด 

 

 

 

 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 

  5.แ  การระบุ การพัฒนา ละการด านินการ
ประมินผลระหวางการปฏิบั ติงาน ละหรือการ
ประมินผลป็นรายครัๅงตามทีไก าหนด พืไอ฿หຌกิดความ
มัไน฿จวาเดຌมีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น 

 

  5.โ  การประมินผลละการสืไอสารขຌอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภาย฿นอยางทันวลาตอฝຆาย
บริหารละผูຌก ากับดูล พืไอ฿หຌผูຌรับผิดชอบสามารถสัไง
การกຌเขเดຌอยางหมาะสม 

ใ.ใ  มีการก าหนดหนຌาทีไละความรับผิดชอบเวຌป็น
ลายลักษณ์อักษรอยางชัดจน ละมีการจຌงวียนการ
มอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

 

 

4.1  มีการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการติดตอสืไอสารทัๅง
หนวยงานภาย฿นละภายนอก อยางพอพียง หมาะสม 
ชืไอถือเดຌ ละทันตอหตุการณ์ 

 

ไ.โ  รวบรวมกฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง ละน าขຌอมูลลงวใบเซต์ของกองคลัง พืไอ฿ชຌ
ป็นหลงขຌอมูล฿นการคຌนควຌาหาความรูຌ 
 

 

ไ.ใ.แ  จัด฿หຌมีการ฿หຌบริการตางโ ชน ฿หຌบริการ
ปรึกษา นะน า ละการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการ
ติดตอ สืไอสารอยางหมาะสม ขຌ าถึ ง  ละทันต อ
หตุการณ์ 

4.3.2  มีการจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ตางโ พืไอ฿หຌ
ความรูຌ กีไยวกับรืไองกฎหมาย ฿หຌกับประชาชนเดຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จ  
 

5.1  มีการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอนืไองละสมไ าสมอ ละรายงาน฿หຌผูຌบริหารทราบ
ป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด านินงานเมป็นเป
ตามผน มีการด านินกຌเขอยางทันกาล 

 

 

5.โ.แ  มีการติดตามประมินผลการด านินการตาม
ภารกิจกรรมทีไมีความสีไยง พืไอ฿หຌมีความมัไน฿จวาระบบ
การควบคุมภาย฿นมีความพียงพอ หมาะสมหรือตຌอง
ด านินการปรับปรุงกຌเข 

5.โ.โ  มีการสรุปผลการด านินงานพืไอสนอผูຌบริหาร
ทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภาย฿นทุกสิๅนป ดยน าผลการประมินจัดท ารายงาน
พรຌอมขຌอสนอนะตอผูຌบริหารพืไอสัไงการ ปรับปรุง
กຌเข ละก าหนดเวຌ฿นผนการปฏิบัติงานประจ าป
ตอเป 



   

 

 

ผลการประมินดยรวม 

 

 กองสวัสดิการสังคม มีครงสรຌางป็นเปตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นครบ 5 องค์ประกอบ มี
ประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน มีการควบคุมทีไพียงพอ ละหมาะสม ป็นเปตามกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวย
มาตรฐาน ละหลักกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภาย฿น ส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. โ5ๆแ  ตอยางเรกใตาม
ยังมีจุดออนทีไตຌองปรับปรุงการควบคุมภาย฿นดังนีๅ 

1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมทีไเมพียงพอ หนวยงานจะก าหนด฿หຌมีการประมินความสีไยงทุกจุดทีไมี 
ความส าคัญทัไวทัๅงองค์กร พืไอก าหนดการควบคุมทีไจ าป็น ละคุຌมคา  

2. ด านินการกับจຌาหนຌาทีไ ทีไเมปฏิบัติตามกฎระบียบละวิธีการควบคุมตามควรกกรณี ละสัไงก าชับ 

กับผูຌบริหารทุกระดับ สอดสองดูลการปฏิบัติของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นรืไองทีไส าคัญ ดย฿กลຌชิดละติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎระบียบละการควบคุมดยครงครัดตอเป 

 

 

ิลงชืไอี.                                   . 
   ิ  นายนิกร    มาละ  ี 

                                                    ผูຌอ านวยกองสวัสดิการสังคม 

วันทีไ  ใเ ดือน ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ส านักปลัด องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

ส าหรับระยะวลาด านินงานสิๅนสุด วันทีไ   ๏๐   ดือน  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒โ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

1.  สภาพวดลຌอมการควบคุม 

  1.1  การยึดมัไน฿นคุณคาของความซืไอตรง      ละ
จริยธรรม 

 

  แ.โ  ผูຌก ากับดูลมีความป็นอิสระจากฝຆายบริหาร 

ละมีหนຌาทีไก ากับดูล฿หຌมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น รวมถึงการด านินการกีไยวกับการ
ควบคุมภาย฿น 

 

 

 

  แ.ใ  ผูຌบริหารจัด฿หຌมีครงสรຌางองค์กร  สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไ
หมาะสม฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
ภาย฿ตຌการก ากับดูลของผูຌก ากับดูล   
 

 

 

  แ.ไ  การสดง฿หຌหในถึงความมุงมัไน฿นการสรຌาง
รงจูง฿จ พัฒ นาละรักษาบุคลากรทีไ มีความรูຌ
ความสามารถทีไ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงาน 

 

  1.5  การก าหนด฿หຌบุคลากรมีหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภาย฿น  พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แ.แ  บุคลากรของส านักปลัดยึดมัไน฿นความซืไอสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

แ.โ  หัวหนຌาส านักปลัด มีทัศนคติทีไดีละสนับสนุน 
การปฏิบัติหนຌาทีไภาย฿นหนวยงาน มีความมุงมัไนทีไจะ฿ชຌ
การบริหารบบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการ
ปฏิบั ติ งาน  ทีไ มอบหมายอยางจริง จัง ละมี การ
ควบคุมดูลอยาง฿กลຌชิดพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเป
ตามวัตถุประสงค์ ละปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แ.ใ  มีการจัดครงสรຌาง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไหมาะสม  ประกอบดຌวย 
็ งาน เดຌก งานบริหารงานทัไวเป งานนยบายละ
ผน งานกฎหมายละคดี งานกิจการสภา งานปງองกัน
ละบรรทาสาธารณภัย งานสงสริมการกษตร งาน
สงสริมปศุสัตว์ 
 

แ.ไ มีการสงสริม฿หຌบุคลากรเดຌรับความรูຌ  พัฒนา
ทักษ ะ  ความ สามารถของบุ คลากร  ละมี ก าร
ประมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดจน 

 

 

แ.5.แ  มีการจัดท าค าสัไงมอบหมายงาน฿หຌกับบุคลากร
อยางหมาะสมละชัดจน พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌบุคลากร
รับทราบละถือปฏิบัติ 

แ.5.โ  มีการสงสริม฿หຌบุคลากรทุกคนพัฒนาตนอง 
อยางตอนืไอง ละปຂดอกาส฿หຌเดຌรับการอบรมอยาง
สมไ าสมอ 

1.5.3  มีการควบคุม ก ากับดูล การปฏิบัติงานภาย฿น
หนวยงาน฿หຌป็นเปตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนดอยางตอนืไอง ละสมไ าสมอ มีการประชุม
รวมกัน 

 

บบ ปค.๐ 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

2.  การประมินความสีไยง 
  2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นของ
การปฏิบั ติงาน฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงานเวຌอยางชัดจนละพียงพอทีไจะสามารถ 
ระบุละประมินความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

  โ .โ   การระบุความ สีไ ยงทีไ มี ผลต อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นอยางครอบคลุม      
ทัๅงหนวยงาน  ละวิคราะห์ความสีไยงพืไอก าหนด
วิธีการจัดความสีไยงนัๅน 

 

 

 

  โ.ใ  การพิจารณาอกาสทีไอาจกิดการทุจริต พืไอ
ประกอบการประมินความสีไยงทีไสงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

  โ.ไ  การระบุละการประมินการปลีไยนปลง ทีไ
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยส าคัญตอระบบการควบคุม
ภาย฿น 

 

ใ.  กิจกรรมควบคุม 

  ใ.แ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
พืไอลดความสีไยง฿นการบรรลุวัตถุประสงค์฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

 

  ใ.โ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทัไ ว เปดຌ าน ทคน ลยี  พืไ อสนั บสนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

โ.แ .แ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมทีไ
ด านินการละปງาหมายทิศทางการด านินงานอยาง
ชัดจน สอดคลຌองกับภารกิจของหนวยงานทีไมีการ
สืไอสาร฿หຌบุคลากรทราบละขຌา฿จตรงกัน 

2.1.2  บุคลากรทุกคนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมละ฿หຌการยอมรับ
ดยค านึงถึงความหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน
ละวัดผลเดຌ 
 

โ.โ  หัวหนຌาส านักปลัดละผูຌทีไกีไยวขຌองทุกระดับของ
หนวยงานมีสวนรวม฿นการระบุละประมินความสีไยง
ทีไอาจกิดขึๅนทัๅงปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก ดย
ก าหนดกณฑ์฿นการพิจารณา ละจัดล าดับความสีไยง
ผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง จากการวิคราะห์ความสีไยง 
 

โ.ใ  มีการวิคราะห์ละประมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง 
 

โ.ไ  มีการก าหนดวิธีการควบคุมความสีไยงนัๅน฿หຌมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยทีไสุด มืไอก าหนด
วิธีการควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง เดຌจຌง
วียน฿หຌบุคลากรทราบละน าเปปฏิบัติ 

 

ใ.แ  บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวม฿นการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภาย฿นตามวัตถุประสงค์ละ
ประชุมปรึกษาหารือ฿หຌขຌา฿จ฿นการลดความสีไยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

ใ.โ  จัดท าระบบขຌอมูลสารสนทศ ละอินทอร์นใต
ความ รใ ว สูง  พืไ อ ฿ชຌ ฿นการปฏิ บั ติ ละ฿หຌบ ริการ
ประชาชน  มีการประชุมพืไอชีๅจง฿หຌบุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความสีไยง 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

3.3  การจัด฿หຌมีกิจกรรมการควบคุม ดยก าหนดเวຌ
นยบาย ประกอบดຌวยผลส ารใจทีไคาดหวังละขัๅนตอน
การปฏิบัติงาน พืไอน านยบายเปสูการปฏิบัติจริง 
 

4.  สารสนทศละการสืไอสาร 
  ไ.แ การจัดท าหรือการจัดหา ละการ฿ชຌสารสนทศ 
ทีไกีไยวขຌองละมีคุณภาพ  พืไอสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.โ  การสืไอสารภาย฿นกีไยวกับสารสนทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์ ละความรับผิดชอบทีไมีตอการควบคุม
ภาย฿น ซึไงมีความจ าป็น฿นการสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.ใ  การสืไอสารกับบุคคลภายนอกกีไยวกับรืไองทีไมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนด 

 

 

 

 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 

  5.แ  การระบุ การพัฒนา ละการด านินการ
ประมินผลระหวางการปฏิบั ติงาน ละหรือการ
ประมินผลป็นรายครัๅงตามทีไก าหนด พืไอ฿หຌกิดความ
มัไน฿จวาเดຌมีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น 

 

  5.โ  การประมินผลละการสืไอสารขຌอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภาย฿นอยางทันวลาตอฝຆาย
บริหารละผูຌก ากับดูล พืไอ฿หຌผูຌรับผิดชอบสามารถสัไง
การกຌเขเดຌอยางหมาะสม 

ใ.ใ  มีการก าหนดหนຌาทีไละความรับผิดชอบเวຌป็น
ลายลักษณ์อักษรอยางชัดจน ละมีการจຌงวียนการ
มอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

 

 

4.1  มีการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการติดตอสืไอสารทัๅง
หนวยงานภาย฿นละภายนอก อยางพอพียง หมาะสม 
ชืไอถือเดຌ ละทันตอหตุการณ์ 

 

ไ.โ  รวบรวมกฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง ละน าขຌอมูลลงวใบเซต์ของกองคลัง พืไอ฿ชຌ
ป็นหลงขຌอมูล฿นการคຌนควຌาหาความรูຌ 
 

 

ไ.ใ.แ  จัด฿หຌมีการ฿หຌบริการตางโ ชน ฿หຌบริการ
ปรึกษา นะน า ละการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการ
ติดตอ สืไอสารอยางหมาะสม ขຌ าถึ ง  ละทันต อ
หตุการณ์ 

4.3.2  มีการจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ตางโ พืไอ฿หຌ
ความรูຌ กีไยวกับรืไองกฎหมาย ฿หຌกับประชาชนเดຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จ  
 

5.1  มีการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอนืไองละสมไ าสมอ ละรายงาน฿หຌผูຌบริหารทราบ
ป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด านินงานเมป็นเป
ตามผน มีการด านินกຌเขอยางทันกาล 

 

 

5.โ.แ  มีการติดตามประมินผลการด านินการตาม
ภารกิจกรรมทีไมีความสีไยง พืไอ฿หຌมีความมัไน฿จวาระบบ
การควบคุมภาย฿นมีความพียงพอ หมาะสมหรือตຌอง
ด านินการปรับปรุงกຌเข 

5.โ.โ  มีการสรุปผลการด านินงานพืไอสนอผูຌบริหาร
ทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภาย฿นทุกสิๅนป ดยน าผลการประมินจัดท ารายงาน
พรຌอมขຌอสนอนะตอผูຌบริหารพืไอสัไงการ ปรับปรุง
กຌเข ละก าหนดเวຌ฿นผนการปฏิบัติงานประจ าป
ตอเป 



   

 

 

ผลการประมินดยรวม 

 

 ส านักปลัด มีครงสรຌางป็นเปตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ฿น
การปฏิบัติงาน มีการควบคุมทีไพียงพอ ละหมาะสม ป็นเปตามกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวยมาตรฐาน ละ
หลักกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภาย฿น ส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. โ5ๆแ ตอยางเรกใตามยังมีจุดออนทีไตຌอง
ปรับปรุงการควบคุมภาย฿นดังนีๅ 

1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมทีไเมพียงพอ หนวยงานจะก าหนด฿หຌมีการประมินความสีไยงทุกจุดทีไมี 
ความส าคัญทัไวทัๅงองค์กร พืไอก าหนดการควบคุมทีไจ าป็น ละคุຌมคา  

2. ด านินการกับจຌาหนຌาทีไ ทีไเมปฏิบัติตามกฎระบียบละวิธีการควบคุมตามควรกกรณี ละสัไงก าชับ 

กับผูຌบริหารทุกระดับ สอดสองดูลการปฏิบัติของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นรืไองทีไส าคัญ ดย฿กลຌชิดละติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎระบียบละการควบคุมดยครงครัดตอเป 

 

 

ิลงชืไอี.                                   . 
   ิ นางสาวล าเพ   ทีดินด า ี 

                                                           หัวหนຌาส านักปลัด 

วันทีไ  ใเ ดือน ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

กองสาธารณะสุขละสิไงวดลຌอม  องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

ส าหรับระยะวลาด านินงานสิๅนสุด วันทีไ   ๏๐   ดือน  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒โ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

1.  สภาพวดลຌอมการควบคุม 

  1.1  การยึดมัไน฿นคุณคาของความซืไอตรง      ละ
จริยธรรม 

 

  แ.โ  ผูຌก ากับดูลมีความป็นอิสระจากฝຆายบริหาร 

ละมีหนຌาทีไก ากับดูล฿หຌมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น รวมถึงการด านินการกีไยวกับการ
ควบคุมภาย฿น 

 

 

 

 

  แ.ใ  ผูຌบริหารจัด฿หຌมีครงสรຌางองค์กร  สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไ
หมาะสม฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
ภาย฿ตຌการก ากับดูลของผูຌก ากับดูล   
 

 

  แ.ไ  การสดง฿หຌหในถึงความมุงมัไน฿นการสรຌาง
รงจูง฿จ พัฒ นาละรักษาบุคลากรทีไ มีความรูຌ
ความสามารถทีไ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงาน 

 

  1.5  การก าหนด฿หຌบุคลากรมีหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภาย฿น  พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แ.แ  บุคลากรของกองสาธารณะสุขละสิไงวดลຌอม  
ยึดมัไน฿นความซืไอสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

แ.โ  ผูຌอ านวยการกองสาธารณะสุขละสิไงวดลຌอม   
มีทัศนคติทีไดีละสนับสนุน การปฏิบัติหนຌาทีไภาย฿น
หนวยงาน มีความมุงมัไนทีไจะ฿ชຌการบริหารบบมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงาน ทีไ
มอบหมายอยางจริงจัง ละมีการควบคุมดูลอยาง
฿กลຌชิดพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปตามวัตถุประสงค์ 
ละปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แ.ใ  มีการจัดครงสรຌาง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไหมาะสม  ประกอบดຌวย 
ไ งาน เดຌก งานบริหารงานทัไวเป งานอนามัยละ
สิไงวดลຌอม งานสงสริมสุขภาพละสาธารณะสุข งาน
รักษาความสะอาด 

 

แ.ไ มีการสงสริม฿หຌบุคลากรเดຌรับความรูຌ  พัฒนา
ทักษ ะ  ความ สามารถของบุ คลากร  ละมี ก าร
ประมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดจน 

 

 

แ.5.แ  มีการจัดท าค าสัไงมอบหมายงาน฿หຌกับบุคลากร
อยางหมาะสมละชัดจน พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌบุคลากร
รับทราบละถือปฏิบัติ 

แ.5.โ  มีการสงสริม฿หຌบุคลากรทุกคนพัฒนาตนอง 
อยางตอนืไอง ละปຂดอกาส฿หຌเดຌรับการอบรมอยาง
สมไ าสมอ 

1.5.3  มีการควบคุม ก ากับดูล การปฏิบัติงานภาย฿น
หนวยงาน฿หຌป็นเปตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนดอยางตอนืไอง ละสมไ าสมอ มีการประชุม
รวมกัน 

 

บบ ปค.๐ 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

2.  การประมินความสีไยง 
  2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นของ
การปฏิบั ติงาน฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงานเวຌอยางชัดจนละพียงพอทีไจะสามารถ 
ระบุละประมินความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

  โ .โ   การระบุความ สีไ ยงทีไ มี ผลต อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นอยางครอบคลุม      
ทัๅงหนวยงาน  ละวิคราะห์ความสีไยงพืไอก าหนด
วิธีการจัดความสีไยงนัๅน 

 

 

 

 

  โ.ใ  การพิจารณาอกาสทีไอาจกิดการทุจริต พืไอ
ประกอบการประมินความสีไยงทีไสงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

  โ.ไ  การระบุละการประมินการปลีไยนปลง ทีไ
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยส าคัญตอระบบการควบคุม
ภาย฿น 

 

ใ.  กิจกรรมควบคุม 

  ใ.แ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
พืไอลดความสีไยง฿นการบรรลุวัตถุประสงค์฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

 

  ใ.โ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทัไ ว เปดຌ าน ทคน ลยี  พืไ อสนั บสนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

โ.แ .แ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมทีไ
ด านินการละปງาหมายทิศทางการด านินงานอยาง
ชัดจน สอดคลຌองกับภารกิจของหนวยงานทีไมีการ
สืไอสาร฿หຌบุคลากรทราบละขຌา฿จตรงกัน 

2.1.2  บุคลากรทุกคนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมละ฿หຌการยอมรับ
ดยค านึงถึงความหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน
ละวัดผลเดຌ 
 

โ.โ  ผูຌอ านวยการกองสาธารณะสุขละสิไงวดลຌอม  
ละผูຌทีไกีไยวขຌองทุกระดับของหนวยงานมีสวนรวม฿น
การระบุละประมินความสีไยงทีไอาจกิดขึๅนทัๅงปัจจัย
ภาย฿นละปัจจัยภายนอก ดยก าหนดกณฑ์฿นการ
พิจารณา ละจัดล าดับความสีไยงผลกระทบของความ
สีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรืออกาสทีไจะกิดความสีไยง 
จากการวิคราะห์ความสีไยง 
 

โ.ใ  มีการวิคราะห์ละประมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง 
 

โ.ไ  มีการก าหนดวิธีการควบคุมความสีไยงนัๅน฿หຌมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยทีไสุด มืไอก าหนด
วิธีการควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง เดຌจຌง
วียน฿หຌบุคลากรทราบละน าเปปฏิบัติ 

 

ใ.แ  บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวม฿นการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภาย฿นตามวัตถุประสงค์ละ
ประชุมปรึกษาหารือ฿หຌขຌา฿จ฿นการลดความสีไยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

ใ.โ  จัดท าระบบขຌอมูลสารสนทศ ละอินทอร์นใต
ความ รใ ว สูง  พืไ อ ฿ชຌ ฿นการปฏิ บั ติ ละ฿หຌบ ริการ
ประชาชน  มีการประชุมพืไอชีๅจง฿หຌบุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความสีไยง 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

3.3  การจัด฿หຌมีกิจกรรมการควบคุม ดยก าหนดเวຌ
นยบาย ประกอบดຌวยผลส ารใจทีไคาดหวังละขัๅนตอน
การปฏิบัติงาน พืไอน านยบายเปสูการปฏิบัติจริง 
 

4.  สารสนทศละการสืไอสาร 
  ไ.แ การจัดท าหรือการจัดหา ละการ฿ชຌสารสนทศ 
ทีไกีไยวขຌองละมีคุณภาพ  พืไอสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.โ  การสืไอสารภาย฿นกีไยวกับสารสนทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์ ละความรับผิดชอบทีไมีตอการควบคุม
ภาย฿น ซึไงมีความจ าป็น฿นการสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.ใ  การสืไอสารกับบุคคลภายนอกกีไยวกับรืไองทีไมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนด 

 

 

 

 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 

  5.แ  การระบุ การพัฒนา ละการด านินการ
ประมินผลระหวางการปฏิบั ติงาน ละหรือการ
ประมินผลป็นรายครัๅงตามทีไก าหนด พืไอ฿หຌกิดความ
มัไน฿จวาเดຌมีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น 

 

  5.โ  การประมินผลละการสืไอสารขຌอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภาย฿นอยางทันวลาตอฝຆาย
บริหารละผูຌก ากับดูล พืไอ฿หຌผูຌรับผิดชอบสามารถสัไง
การกຌเขเดຌอยางหมาะสม 

ใ.ใ  มีการก าหนดหนຌาทีไละความรับผิดชอบเวຌป็น
ลายลักษณ์อักษรอยางชัดจน ละมีการจຌงวียนการ
มอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

 

 

4.1  มีการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการติดตอสืไอสารทัๅง
หนวยงานภาย฿นละภายนอก อยางพอพียง หมาะสม 
ชืไอถือเดຌ ละทันตอหตุการณ์ 

 

ไ.โ  รวบรวมกฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง ละน าขຌอมูลลงวใบเซต์ของกองคลัง พืไอ฿ชຌ
ป็นหลงขຌอมูล฿นการคຌนควຌาหาความรูຌ 
 

 

ไ.ใ.แ  จัด฿หຌมีการ฿หຌบริการตางโ ชน ฿หຌบริการ
ปรึกษา นะน า ละการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการ
ติดตอ สืไอสารอยางหมาะสม ขຌ าถึ ง  ละทันต อ
หตุการณ์ 

4.3.2  มีการจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ตางโ พืไอ฿หຌ
ความรูຌ กีไยวกับรืไองกฎหมาย ฿หຌกับประชาชนเดຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จ  
 

5.1  มีการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอนืไองละสมไ าสมอ ละรายงาน฿หຌผูຌบริหารทราบ
ป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด านินงานเมป็นเป
ตามผน มีการด านินกຌเขอยางทันกาล 

 

 

5.โ.แ  มีการติดตามประมินผลการด านินการตาม
ภารกิจกรรมทีไมีความสีไยง พืไอ฿หຌมีความมัไน฿จวาระบบ
การควบคุมภาย฿นมีความพียงพอ หมาะสมหรือตຌอง
ด านินการปรับปรุงกຌเข 

5.โ.โ  มีการสรุปผลการด านินงานพืไอสนอผูຌบริหาร
ทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภาย฿นทุกสิๅนป ดยน าผลการประมินจัดท ารายงาน
พรຌอมขຌอสนอนะตอผูຌบริหารพืไอสัไงการ ปรับปรุง
กຌเข ละก าหนดเวຌ฿นผนการปฏิบัติงานประจ าป
ตอเป 



   

 

 

ผลการประมินดยรวม 

 

        กองสาธารณะสุขละสิไงวดลຌอม มีครงสรຌางป็นเปตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นครบ 5 องค์ประกอบ 
มีประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน มีการควบคุมทีไพียงพอ ละหมาะสม ป็นเปตามกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวย
มาตรฐาน ละหลักกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภาย฿น ส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. โ5ๆแ ตอยางเรกใตามยัง
มีจุดออนทีไตຌองปรับปรุงการควบคุมภาย฿นดังนีๅ 

1. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมทีไเมพียงพอ หนวยงานจะก าหนด฿หຌมีการประมินความสีไยงทุกจุดทีไมี 
ความส าคัญทัไวทัๅงองค์กร พืไอก าหนดการควบคุมทีไจ าป็น ละคุຌมคา  

2. ด านินการกับจຌาหนຌาทีไ ทีไเมปฏิบัติตามกฎระบียบละวิธีการควบคุมตามควรกกรณี ละสัไงก าชับ 

กับผูຌบริหารทุกระดับ สอดสองดูลการปฏิบัติของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา฿นรืไองทีไส าคัญ ดย฿กลຌชิดละติดตามการ
ปฏิบัติตามกฎระบียบละการควบคุมดยครงครัดตอเป 

 

 

ิลงชืไอี.                                     . 
     ิ นางสาวกรรณิการ์   ดิรกภค ี 

                                              รองปลัด อบต. ปฏิบัติหนຌาทีไ ปลัด อบต. 
   วันทีไ  ใเ ดือน ตุลาคม พ.ศ. โ5ๆโ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   

 

 

บบ ปค.๐ 

 

องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

รายงานการประมินองค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น 

ส าหรับระยะวลาด านินงานสิๅนสุด วันทีไ   ๏๐   ดือน  กันยายน  พ.ศ. ๎๑๒โ 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

1.  สภาพวดลຌอมการควบคุม 

  1.1  การยึดมัไน฿นคุณคาของความซืไอตรง      ละ
จริยธรรม 

 

  แ.โ  ผูຌก ากับดูลมีความป็นอิสระจากฝຆายบริหาร 

ละมีหนຌาทีไก ากับดูล฿หຌมีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภาย฿น รวมถึงการด านินการกีไยวกับการ
ควบคุมภาย฿น 

 

 

 

  แ.ใ  ผูຌบริหารจัด฿หຌมีครงสรຌางองค์กร  สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหนຌาทีไละความรับผิดชอบทีไ
หมาะสม฿นการบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน
ภาย฿ตຌการก ากับดูลของผูຌก ากับดูล   
 

 

  แ.ไ  การสดง฿หຌหในถึงความมุงมัไน฿นการสรຌาง
รงจูง฿จ พัฒ นาละรักษาบุคลากรทีไ มีความรูຌ
ความสามารถทีไ สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงาน 

 

  1.5  การก าหนด฿หຌบุคลากรมีหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภาย฿น  พืไอ฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์ของหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

แ.แ  บุคลากรขององค์การบริหารสวนต าบลกวางจน
ยึดมัไน฿นความซืไอสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

แ.โ  ผูຌบริหารมีทัศนคติทีไดีละสนับสนุน การปฏิบัติ
หนຌาทีไภาย฿นองค์กร มีความมุงมัไนทีไจะ฿ชຌการบริหาร
บบมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงาน 
ทีไมอบหมายอยางจริงจัง ละมีการควบคุมดูลอยาง
฿กลຌชิดพืไอ฿หຌการปฏิบัติงานป็นเปตามวัตถุประสงค์ 
ละปງาหมายเดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แ.ใ  มีการจัดครงสรຌาง สายการบังคับบัญชา อ านาจ
หนຌาทีไ ละความรับผิดชอบทีไหมาะสม  ประกอบดຌวย 
ๆ ส านัก/กอง เดຌก ส านักปลัด  กองคลัง  กองชาง  
กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการฯ กองสาธารณสุขฯ 

 

 

แ.ไ มีการสงสริม฿หຌบุคลากรเดຌรับความรูຌ  พัฒนา
ทักษ ะ  ความ สามารถของบุ คลากร  ละมี ก าร
ประมินผลการปฏิบัติงานอยางชัดจน 

 

 

แ.5.แ  มีการจัดท าค าสัไงมอบหมายงาน฿หຌกับบุคลากร
อยางหมาะสมละชัดจน พรຌอมทัๅงจຌง฿หຌบุคลากร
รับทราบละถือปฏิบัติ 

แ.5.โ  มีการสงสริม฿หຌบุคลากรทุกคนพัฒนาตนอง 
อยางตอนืไอง ละปຂดอกาส฿หຌเดຌรับการอบรมอยาง
สมไ าสมอ 

1.5.3  มีการควบคุม ก ากับดูล การปฏิบัติงานภาย฿น
หนวยงาน฿หຌป็นเปตามระบบการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนดอยางตอนืไอง ละสมไ าสมอ มีการประชุม
รวมกัน 

 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

2.  การประมินความสีไยง 
  2.1  การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นของ
การปฏิบั ติงาน฿หຌสอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของ
หนวยงานเวຌอยางชัดจนละพียงพอทีไจะสามารถ 
ระบุละประมินความสีไยงทีไกีไยวขຌองกับวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

  โ .โ   การระบุความ สีไ ยงทีไ มี ผลต อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภาย฿นอยางครอบคลุม      
ทัๅงหนวยงาน  ละวิคราะห์ความสีไยงพืไอก าหนด
วิธีการจัดความสีไยงนัๅน 

 

 

 

  โ.ใ  การพิจารณาอกาสทีไอาจกิดการทุจริต พืไอ
ประกอบการประมินความสีไยงทีไสงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

  โ.ไ  การระบุละการประมินการปลีไยนปลง ทีไ
อาจมีผลกระทบอยางมีนัยส าคัญตอระบบการควบคุม
ภาย฿น 

 

ใ.  กิจกรรมควบคุม 

  ใ.แ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
พืไอลดความสีไยง฿นการบรรลุวัตถุประสงค์฿หຌอยู฿น
ระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

 

  ใ.โ  การระบุละการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทัไ ว เปดຌ าน ทคน ลยี  พืไ อสนั บสนุ น การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

โ.แ .แ  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมทีไ
ด านินการละปງาหมายทิศทางการด านินงานอยาง
ชัดจน สอดคลຌองกับภารกิจของหนวยงานทีไมีการ
สืไอสาร฿หຌบุคลากรทราบละขຌา฿จตรงกัน 

2.1.2  บุคลากรทุกคนทีไกีไยวขຌองมีสวนรวม฿นการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมละ฿หຌการยอมรับ
ดยค านึงถึงความหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน
ละวัดผลเดຌ 
 

โ.โ  ผูຌบริหารละผูຌทีไกีไยวขຌองทุกระดับของหนวยงาน
มีสวนรวม฿นการระบุละประมินความสีไยงทีไอาจ
กิดขึๅนทัๅงปัจจัยภาย฿นละปัจจัยภายนอก ดยก าหนด
กณฑ์ ฿นการพิ จารณา ละจัดล าดับความ สีไย ง
ผลกระทบของความสีไยง ละความถีไทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง จากการวิคราะห์ความสีไยง 
 

โ.ใ  มีการวิคราะห์ละประมินระดับความส าคัญหรือ
ผลกระทบของความสีไยง ละความถีไ ทีไจะกิดหรือ
อกาสทีไจะกิดความสีไยง 
 

โ.ไ  มีการก าหนดวิธีการควบคุมความสีไยงนัๅน฿หຌมี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยทีไสุด มืไอก าหนด
วิธีการควบคุมพืไอปງองกันหรือลดความสีไยง เดຌจຌง
วียน฿หຌบุคลากรทราบละน าเปปฏิบัติ 

 

ใ.แ  บุคลากรของหนวยงานมีสวนรวม฿นการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภาย฿นตามวัตถุประสงค์ละ
ประชุมปรึกษาหารือ฿หຌขຌา฿จ฿นการลดความสีไยง ตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุม฿หຌอยู฿นระดับทีไยอมรับเดຌ 
 

ใ.โ  จัดท าระบบขຌอมูลสารสนทศ ละอินทอร์นใต
ความ รใ ว สูง  พืไ อ ฿ชຌ ฿นการปฏิ บั ติ ละ฿หຌบ ริการ
ประชาชน  มีการประชุมพืไอชีๅจง฿หຌบุคลากรทราบถึง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความสีไยง 



   

 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภาย฿น ผลการประมิน/ขຌอสรุป 

3.3  การจัด฿หຌมีกิจกรรมการควบคุม ดยก าหนดเวຌ
นยบาย ประกอบดຌวยผลส ารใจทีไคาดหวังละขัๅนตอน
การปฏิบัติงาน พืไอน านยบายเปสูการปฏิบัติจริง 
 

4.  สารสนทศละการสืไอสาร 
  ไ.แ การจัดท าหรือการจัดหา ละการ฿ชຌสารสนทศ 
ทีไกีไยวขຌองละมีคุณภาพ  พืไอสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.โ  การสืไอสารภาย฿นกีไยวกับสารสนทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์ ละความรับผิดชอบทีไมีตอการควบคุม
ภาย฿น ซึไงมีความจ าป็น฿นการสนับสนุน฿หຌมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไก าหนด 

 

  ไ.ใ  การสืไอสารกับบุคคลภายนอกกีไยวกับรืไองทีไมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุมภาย฿นทีไ
ก าหนด 

 

 

 

 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 

  5.แ  การระบุ การพัฒนา ละการด านินการ
ประมินผลระหวางการปฏิบั ติงาน ละหรือการ
ประมินผลป็นรายครัๅงตามทีไก าหนด พืไอ฿หຌกิดความ
มัไน฿จวาเดຌมีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการ
ควบคุมภาย฿น 

 

  5.โ  การประมินผลละการสืไอสารขຌอบกพรองหรือ
จุดออนของการควบคุมภาย฿นอยางทันวลาตอฝຆาย
บริหารละผูຌก ากับดูล พืไอ฿หຌผูຌรับผิดชอบสามารถสัไง
การกຌเขเดຌอยางหมาะสม 

ใ.ใ  มีการก าหนดหนຌาทีไละความรับผิดชอบเวຌป็น
ลายลักษณ์อักษรอยางชัดจน ละมีการจຌงวียนการ
มอบหมายหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

 

 

4.1  มีการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการติดตอสืไอสารทัๅง
หนวยงานภาย฿นละภายนอก อยางพอพียง หมาะสม 
ชืไอถือเดຌ ละทันตอหตุการณ์ 

 

ไ.โ  รวบรวมกฎหมาย ระบียบ ละหนังสือสัไงการทีไ
กีไยวขຌอง ละน าขຌอมูลลงวใบเซต์ของกองคลัง พืไอ฿ชຌ
ป็นหลงขຌอมูล฿นการคຌนควຌาหาความรูຌ 
 

 

ไ.ใ.แ  จัด฿หຌมีการ฿หຌบริการตางโ ชน ฿หຌบริการ
ปรึกษา นะน า ละการ฿ชຌระบบสารสนทศ฿นการ
ติดตอ สืไอสารอยางหมาะสม ขຌ าถึ ง  ละทันต อ
หตุการณ์ 

4.3.2  มีการจัดท าสืไอประชาสัมพันธ์ตางโ พืไอ฿หຌ
ความรูຌ กีไยวกับรืไองกฎหมาย ฿หຌกับประชาชนเดຌมี
ความรูຌ ความขຌา฿จ  
 

5.1  มีการติดตามผล฿นระหวางการปฏิบัติงานอยาง
ตอนืไองละสมไ าสมอ ละรายงาน฿หຌผูຌบริหารทราบ
ป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด านินงานเมป็นเป
ตามผน มีการด านินกຌเขอยางทันกาล 

 

 

5.โ.แ  มีการติดตามประมินผลการด านินการตาม
ภารกิจกรรมทีไมีความสีไยง พืไอ฿หຌมีความมัไน฿จวาระบบ
การควบคุมภาย฿นมีความพียงพอ หมาะสมหรือตຌอง
ด านินการปรับปรุงกຌเข 

5.โ.โ  มีการสรุปผลการด านินงานพืไอสนอผูຌบริหาร
ทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุม
ภาย฿นทุกสิๅนป ดยน าผลการประมินจัดท ารายงาน
พรຌอมขຌอสนอนะตอผูຌบริหารพืไอสัไงการ ปรับปรุง
กຌเข ละก าหนดเวຌ฿นผนการปฏิบัติงานประจ าป
ตอเป 



   

 

 

ผลการประมินดยรวม 

 

      องค์การบริหารสวนต าบลกวางจน  มีครงสรຌางป็นเปตามมาตรฐานการควบคุมภาย฿นครบ 5 องค์ประกอบ 
มีประสิทธิภาพ฿นการปฏิบัติงาน มีการควบคุมทีไพียงพอ ละหมาะสม ป็นเปตามกณฑ์กระทรวงการคลังวาดຌวย
มาตรฐาน ละหลักกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภาย฿น ส าหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. โ5ๆแ ตอยางเรกใตาม 
ภารกิจตามผนการด านินการทีไส าคัญ  บางภารกิจตຌองปรับปรุงกระบวนการควบ คุมภาย฿น พืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล  มีความหมาะสม ละบรรลุวัตถุประสงค์ตอเป 

  
 

ิลงชืไอี.                                    . 
      ิ นางพูม฿จ   ประทุมค า ี 

                                             นายกองค์การบริหารสวนต าบลกวางจน 

    วันทีไ  โ็ ดือน พฤศจิกายน พ.ศ. โ5ๆโ 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


