
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนรำธิวำส 
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำด ำเนนิงำนสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕62 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และจริยธรรม
ในการท างาน 
    ๑.๒ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาควบคุมภายใน   
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
    ๑.๓ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร  สายการบังคับบัญชา
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้ก ากับดูแล 
    ๑.๔ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
    ๑.๕ ก าหนดให้บุคลากรในหน่วยงานมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการ
ควบคุมภายใน  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 

ผลกำรประเมิน 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดได้ก ำหนดมำตรกำรที่ชัดเจนในกำร
ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและมี
ทัศนคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน  
ข้อสรุป 
ได้ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่แต่ละต ำแหน่งมีกำรวำงแผนหรือ
แนวทำงปฏิบัติงำนของตนที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบในกรณีท่ี
มีกำรโอน ย้ำย ข้ำรำชกำร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปค.4 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 

๒.๑  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่
ชัดเจนและระดับกิจกรรม สอดคล้องกันในกำรที่จะ
ท ำงำนให้ส ำเร็จ 
๒.๒  กำรระบุควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบ 
๒.๓  กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
๒.๔  กำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำรเปลี่ยนแปลง 

 

 
ผลกำรประเมิน 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมีควำมเหมำะสมในด้ำนกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ ระดับองค์กร และระดับกิจกรรม แต่ยังขำดใน
ด้ำนกำรระบุควำมเสี่ยง ด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำร
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้บริหำรจะต้องก ำหนดให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ำย
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง  
ข้อสรุป 

๑. หัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำยจะต้องท ำกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
รวมทั้งประเมินผลกระทบควำมเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์
ตำมค ำแนะน ำกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 

๒. แต่ละกลุ่ม/ฝ่ำยมีแผนปฏิบัติงำนที่ชัดเจนรองรับในกรณี
ที่อำจมีควำมเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน 

๓. ได้มีกำรก ำชับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบแต่ละงำนที่ชัดเจน
เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซับซ้อน แต่ละงำนต้องมีแผนกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละชั้นตอน โดยละเอียด พร้อม
ด ำเนินกำร ถึงแม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปฏิบัติก็จะ
ไม่มีผลกระทบ 

๔. สนง.ฯ ได้ก ำหนดวิธีกำรหรือแนวทำงท่ีเพียงพอในกำร
ค้นหำควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรือคำดว่ำจะเกิดขึ้นหรือ
คำดว่ำจะเกิดข้ึนกับปัจจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3.กิจกรรมการควบคุม 
     ๓.๑ ระบุและพัฒนาการควบคุมภายนใน  เพ่ือลดระดับ
ความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับยอมรับได้ 
     ๓.๒ ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม  ทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค ์
     ๓.๓ มีการจัดกิจกรรมการควบคุม  โดยก าหนดไว้
นโยบาย ประกอบกับผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ จัดหาและใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และมีคุณภาพ  เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายใน 
     ๔.๒ มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ  รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน  
ซึ่ งมีความจ าเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ก าหนด 
     ๔.๓ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมิน 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมีกิจกรรมกำรควบคุมที่มีควำม

เหมำะสมพอสมควร อย่ำงไรก็ตำมได้ปรับปรุงแก้ไข
เกี่ยวกับกำรควบคุมทั่วไปและกิจกรรมควบคุม  

ข้อสรุป 
๑. ได้ก ำหนดมำตรกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้

เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี 

๒. ได้ก ำหนดมำตรกำรติดตำม ประเมินผลกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง และก ำหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ผลการประเมิน 
    น าระบบข้อมูลสารสน เทศที่ เกี่ ยวข้องเข้ ามาใช้  
เนื่องจากการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น  การรายงานทาง
การเงิน  การบัญชี  และด้านอ่ืนๆ  ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
และระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานของ
องค์กร อีกทั้ งองค์กรได้มีการจัดหา วัสดุอุปกรณ์ ที่มี
คุณภาพ  ง่ายต่อการใช้งานและประหยัด  มาใช้ใน
กระบวนการท างาน  การสื่อสารของบุคคลากรในองค์กรมี
ความเข้าใจ เข้าถึง  ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน  และล าดับส าคัญของแต่ละประเภทงานได้  
รวมถึงผู้บริหารกับบุคคลากรในองค์กร  จัดอยู่ในรูปแบบ
รับฟังความคิดเห็นร่วมกัน  หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน
สารสนเทศที่ได้มาองค์กรมีการสื่อสารในรูปแบบช่วยรับฟัง
ข้อมูล  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และให้
ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสาร พูดคุย สื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กรที่มีผลท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย  อย่างเป็นระบบ 
ข้อสรุป 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด มีระบบสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรที่เหมำะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม
ภำยในแต่เจ้ำหน้ำที่ยังขำดควำมรู้ด้ำนคอม  พิวเตอร์และ
ควำมช ำนำญในกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
5. การติดตามผล 

๕.๑  กำรติดตำมผลระหว่ำงปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
๕.๒  กำรประเมินผลรำยเดือน/ไตรมำส 
๕.๓  กำรปรับปรุงแก้ไขตำมสภำพปัญหำและให้

ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจสอบ 
 

ผลกำรประเมิน 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมีควำมเหมำะสมในด้ำนกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ ระดับองค์กร และระดับกิจกรรม แต่ยังขำดใน
ด้ำนกำรระบุควำมเสี่ยง ด้ำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำร
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ผู้บริหำรจะต้องก ำหนดให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่ำย
ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยง  
ข้อสรุป 

ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดมีระบบกำรติดตำมประเมินผล
ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนหน้ำที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมได้ก ำชับ
หัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำยในแต่ละกลุ่ม/ฝ่ำยติดตำมดูแลกำรปฏิบัติงำน
ที่ส ำคัญ ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชำ รวมทั้งพิจำรณำโทษตำมควร
แต่ละกรณี หำไม่ปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนด 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนรำธิวำส ในภำพรวมมีควำมเหมำะสม

พอสมควร  ยังมีบำงองค์ประกอบที่ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข ถือได้ว่ำเป็นรูปแบบกำรบริหำรงำนที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

 
  ลายมือชื่อ...................................................................…........................... 
                       (นางรัตนา   ถิระโชติ)  
  ต าแหน่ง                  เกษตรจังหวัดนราธิวาส 
   วันที่......20….เดือน....…ธันวาคม..........  พ.ศ.........๒๕62................. 

 


