
แบบ ปค. 4 
ส านกังานประมงจงัหวดัยะลา 

รายงานการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 
ส าหรบัระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สดุ วนัที ่30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2563 

(3) 
องคป์ระกอบการควบคมุใน 

(4) 
ผลการประเมนิ/ข้อสรปุ 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ 
1.1 ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร 

- คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งได้ก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งไว้อยา่งเหมาะสม 
 

- ลักษณะงานได้ก าหนดเปน็ลายลักษณ์อักษรเป็น
ปัจจุบนั 

 
- การอบรมบุคลากรตามลักษณะงาน 

 
 

- การประเมินผลการปฏิบัตงิานและการพิจารณา
ความดีความชอบ 

 
1.2 รูปแบบการท างาน 

- การจัดท าแผนปฏบิัติการ ตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

- แจ้งเวียน มอบหมายให้ปฏิบัต/ิพิจารณาสัง่การ 
 

1.3 โครงสร้างองค์กร 
- ก าหนดสายการบังคับบัญชามีความชัดเจนตาม

โครงสร้างที่ ก.พ. ก าหนดใหม่ และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- แสดงแผนผังการจัดองค์กรที่ถูกต้องชัดเจนไว้ในที่
เปิดเผย 

1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริต 
- ผู้บริหารปฏิบัตตินเปน็แบบอย่างในความซื่อสัตย์

และมีจริยธรรม 
 
 

- ส่งเสริม สนบัสนุน การปฏิบัติ กจิกรรมเพื่อสร้าง
จิตส านึก และมีคุณธรรม 

- ประชุมหารือ ท าความเข้าใจขอความร่วมมือและ
แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกนัอย่างทัว่ถึงจริงจัง 

 
 

 
 
- กรมประมงได้ก าหนดอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบ     

ตามภารกิจของแต่ละต าแหน่งมคีวามชัดเจนไว้เสร็จ จึง
ปฏิบัติงานได้อย่างประสทิธิภาพเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีการแต่งตั้ง โยกย้าย ปรับเปลีย่นต าแหน่ง ภารกิจเดิมมี   
ความต่อเนื่อง มีการมอบหมายหน้าที่การปฏบิัติงานให้กับ
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งและเป็นปจัจุบนั 

- ส านักงานฯ ได้จัดให้บุคลากรเข้ารับการอบรมกับส่วน
ราชการอื่น ๆ ที่จัดอบรม โดยพจิารณาถึงความเก่ียวเนื่องกับ
ภารกิจที่ปฏิบัติเปน็ส าคัญ 

- ท าการประเมินผลการปฏิบัติ โดยมีกรรมการในระบบเปิดปี
ละ 2 คร้ัง ตามแบบที่ ก.พ. ก าหนด ตลอดจนการบันทึกใน
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการพลเรือน 

 
- ก าหนดภารกิจที่ได้รบัมอบหมายให้รับผิดชอบให้กลุ่มต่าง ๆ 

พิจารณาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจ และ
คาดหวังผลสัมฤทธิ์ โดยมีเจา้ภาพหลัก มีการบูรณาการที่
ชัดเจนเพื่อสนองตอบยทุธศาสตร์ทุกระดับ 

- แจ้งเวียนเพื่อทราบ/ถือปฏิบตัิตามภารกิจที่ได้รบัมอบหมาย 
และที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
 

- โครงสร้างขององค์กรมีการก าหนดชัดเจน ภารกิจ มีการ  
บรูณาการ 

 
- ส านักงานฯ มีการแสดงแผนผังการจัดองค์กร ที่แสดงสายการ

บังคับบัญชาเป็นที่ทราบทั่วไป 
 

- ปฏิบัติตามประกาศ จรรยาบรรณของกรมประมง ที่ก าหนด
เป็นแม่แบบ และค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมของจังหวัด       
บนพืน้ฐานของความซื่อสัตย์ สจุริตมีคุณธรรม และความ
โปร่งใสตรวจสอบได ้

- แจ้งเวียนค่านยิม มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการจังหวัดยะลา เพื่อทราบและถือปฏิบัต ิ

- หากพบผู้ไมป่ฏิบัติตามระเบียบท าให้เกิดความเสื่อมเสีย       
จะด าเนนิการตามระเบียบฯ ที่ราชการก าหนด 
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(3) 
องคป์ระกอบการควบคมุใน 

(4) 
ผลการประเมนิ/ข้อสรปุ 

2. การประเมนิความเสีย่ง 
2.1 วัตถุประสงค์ระดบัองค์กร 

- มีเอกสารระบุอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน 

 
- มีการเผยแพร่สู่สาธารณะชนทราบทั่วกนั รวมทั้ง

บุคลากรทุกระดับเข้าใจตรงกนั 
 

2.2 วัตถุประสงค์ระดบักิจกรรม 
- มีข้อความระบุวัตถุประสงค์ระดบักิจกรรมที่

สอดคล้อง และสนับสนนุยุทธศาสตร์ 
- วัตถุประสงค์ระดบักิจกรรมระบชุัดเจน มีตัวชี้วัด

และเจ้าภาพ 
- บุคลากรทุกคนมีสว่นร่วมในการก าหนดกิจกรรม

ตัวชี้วัด 
2.3 การระบุปัจจัยเสีย่ง 

- หัวหน้ากลุ่มฯ มีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยง 

- ปัจจัยภายนอกและภายใน 
 
 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- บุคลากรทุกระดับมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยง 
2.5 การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อปอ้งกันความเสี่ยง 

- แจ้งเตือน หารือบุคลากรทุกระดับในการก าหนด
วิธีการควบคุม กิจกรรมที่ก าหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

- ผู้บริหาร หัวกลุ่มฯ ก าหนดให้มีการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติ 
3. กจิกรรมการควบคมุ 

3.1 เร่ืองทั่วไป 
- กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตาม

วัตถุประสงค์และผลการประเมนิความเสี่ยง 
 
 

- บุคลากรคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

 

 
 

- ระบุเป็นลายลักษณ์อักษร ในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ตามที่ ก.พ. ก าหนด และกฎกระทรวงแบ่งสว่น
ราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

- จัดท าแบบบนัทึกข้อตกลงตัวชีว้ดัการปฏิบัติราชการ
รายบุคคล ตามที่นโยบายกรมประมง และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ทุกระดบั 

 
- มีการก าหนดตัวชี้วัดตามที่กรมประมงและจังหวัดก าหนด 

 
 
 
 

 
- ผู้บริหารจะมอบหมายให้หัวหนา้กลุ่มฯ และเจา้หน้าทีผู่้ปฏบิัติ

ร่วมกันประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ 
- มีการประเมินความเสี่ยงจากปจัจัยภายนอก การประเมิน    

โดยอาศัยประสบการณ์ในปีที่แล้วมาจากการปฏิบัตงิาน    
ภายในองค์กร 
 

- ด าเนินการตามหนังสือสั่งการ 
 
 

- มีการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง ท าความเข้าใจ วางแผนในการ
ประชุมประจ าเดือนอย่างต่อเนือ่ง 

 
 
 
 
- กิจกรรมควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และการผล

การประเมินความเสี่ยงระบุความเสี่ยงไว้ครบทุกจุดที่ส าคัญ 
จึงท าให้การควบคุมที่ก าหนดไว ้เพียงพอ เช่น การจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- มีการฝึกอบรมบุคลากรในสงักัด และหน่วยงานภายนอก     
การหารือระหว่างผู้ปฏิบัติ จัดประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของการควบคุม และร่วมกันจัดวางระบบใหม่   
กลุ่มที่รับผิดชอบ 

 



3 

 

 (3) 
องคป์ระกอบการควบคมุใน 

(4) 
ผลการประเมนิ/ข้อสรปุ 

3.2 การสอบทานโดยผู้บริหารแต่ละระดับ 
- มีการสอบทานงานของผู้บริหารแต่ละกลุ่มฯ 

ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
- มีการสอบทานการติดตามผลของผู้บริหาร

ระดับสูงการติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน 
- มีการติดตามผลการด าเนนิงาน การรายงานผล

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามเป้าหมายในระดับ
องค์กร 

3.3 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญ  แต่
ละบุคคล เพื่อป้องกันการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด 
เสียหาย หรือความไม่ถูกต้อง 

- มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ และการมอบอ านาจ
ของแต่ละต าแหน่งไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

- มีการจัดท าค ารบัรองการปฏิบัตริาชการระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ใตบ้ังคับบัญชา  

- ไม่มีการอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งควบคุม
การด าเนินงานที่ส าคัญทั้งหมด 

3.4 การมอบหมายงาน 
- มีการมอบหมายงานให้กลุ่มฯ ตามภารกิจและ

หน้าที่ ตามความเหมาะสมของบุคคลตามแต่กรณี 
3.5 ข้อก าหนดเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- มีข้อก าหนดเก่ียวกับข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นลายลักษณ์อักษร 

3.6 มาตรการติดตามและตรวจสอบ 
- มีการติดตามและตรวจสอบ ให้การปฏิบัติเปน็ไป

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคบั และมติคณะรัฐมนตร ี
 

4. สารสนเทศและการสือ่สาร 
4.1 สารสนเทศ 

- ก าหนดให้มีระบบสารสนเทศและสายการ
รายงาน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสงู หน่วยงานและประชาชน
ทั่วไป 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในเร่ืองต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง และการสั่งการในข้อก าหนดอันเป็นประโยชน์และมี
ความจ าเปน็ 

- มีการจัดส่งข้อมูล การรายงานผล การรับ -ส่ง
ข่าวสารผา่นระบบอยา่งต่อเนื่อง 
 

 
- การตรวจสอบทานงานของผูบ้ริหารของแต่ละกลุ่มฯ ในความ

รับผิดชอบของงานทีป่ฏิบัต ิ
 
 
  
 

 
 
 
 

- การควบคุมดูแล หรือการอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งควบคุม
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบ 

 
 
 
 
 
- ระบุไว้ในการสั่งการ มีการรายงานผลการปฏบิัติและแจง้     

เพื่อทราบตามแต่กรณีเห็นสมควร 
 
- ระบุไว้ในประกาศจรรยา ข้อปฏบิัติของระดับกรมให้ถือปฏิบัติ 

และแจ้งเวียนเพื่อทราบโดยทัว่กันเป็นนัยส าคัญ 
 

- มีการติดตามอย่างสม่ าเสมอทุกกิจกรรม โดยมีองค์กรภายนอก
คอยตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายในกรมประมง และหน่วย
ตรวจสอบภายในจงัหวัด ให้ค าปรึกษา 

 
 
- ศูนย์สารสนเทศระดับจังหวัด ระดับกรม มีผู้รับผดิชอบในการ

รายงานตามสายงานและการบริหารประชาชน 
- กลุ่มฯ ด าเนินการประสานกรมประมงโดยศนูย์สารสนเทศและ

จังหวัดยะลา โดยศนูย์ปฏบิัติการจังหวัด 
 
- กลุ่มฯ ร่วมด าเนินการใช้ การเข้าสู่ระบบไดป้รับปรุง 
  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ    
  เฉพาะด้าน 
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 (3) 

องคป์ระกอบการควบคมุใน 
(4) 

ผลการประเมนิ/ข้อสรปุ 
4.2 การสื่อสาร 

- มีระบบติดต่อสื่อสารภายนอกอย่างพอเพียง
เชื่อถือได้และทันกาล 

 
- มีการแจ้งให้บุคลากรทราบปัญหาและจุดอ่อน

ของการควบคุมที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข 
- มีการใช้สื่อให้บุคลากรทราบถึงพฤติกรรมที่เป็น

ที่ยอมรับและไม่ยอมรับ และการลงโทษ 
- มีการจัดช่องทางให้บุคลากรเสนอความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
5. การตดิตามผล 

5.1 การติดตามผลในระหว่างปฏิบัตงิาน 
- มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน 

 
 

- มีการรายงานเปรียบเทียบแผนและผลการ
ด าเนินงาน และน าเสนอผู้บังคบับัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร 

- กรณีผลการด าเนนิงานไม่เปน็ไปตามแผนหรือ
เป้าหมายองค์กรมีวิธีการด าเนนิการแก้ไขอย่างทันกาล 

- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างตอเนื่องและสม่ าเสมอ 

 
5.2 การประเมินรายครั้ง 

- มีการประเมินผลการควบคุมภายในของตนเอง
อย่างน้อยปลีะคร้ัง 

- มีการรายงานผลการควบคุมภายในของระดับ
องค์กรต่อผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ก ากับดูแล (ผูว้่าราชการ
จังหวัด) และส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิตามก าหนดเวลา 

5.3 การติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน 
- มีการติดตามผล การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก

การประเมินผลขององค์กร 
      5.4 การรายงานต่อผู้ก ากบัดูแลกรณีที่มีการทุจริตหรือ
สงสัยวา่มีการทุจริต 

- มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแล โดยพลนัในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมี
การไม่ปฏิบัตติามระเบียบ ข้อบงัคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
และมีการกระท าอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี
นัยส าคัญ 
 

 
- มีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชั่นไลน์ระบบ

โทรศัพท์มือถือ โทรสาร ในการสื่อสารภายนอก ตลอดจนจัดให้
มีตู้แสดงความคิดเห็น 

- ประชุมหารือและท าความเข้าใจ แจ้งเวียนให้ทราบทั่วกนั 
 
 
 

- ประชุมมีการปฏิบัติตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
- มีการติดตามผลระหว่างการปฏบิัติงานทุกเร่ือง รวมทั้งนโยบาย

เร่งด่วน ท าให้การติดตามผลครอบคลุมทุกแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  

- มีการรายงานผลการปฏิบัตงิานเป็นรายสัปดาห์/เดือน/งวด 
และรายป ี

- มีการรายงานผลการปฏิบัตงิานเป็นเฉพาะโครงการตามข้อสั่ง
การเป็นเร่ือง ๆ 

- มีการปฏิบัติดังกลา่ว ให้ถือปฏิบตัิโดยเคร่งครัด เช่น การ
ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการมีการชี้แนะให้ค าปรึกษา
อย่างถูกต้องเข้าใจโดยถ่องแท้ มีความประทบัใจ 
 

- มีการปฏิบัติตามก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เป็นข้อก าหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
- มีการสั่งการจากส่วนกลางให้ถือปฏิบัติและการมอบอ านาจเปน็

ลายลักษณ์อักษร 
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ผลการประเมนิโดยรวม  (5) 

- ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในช่วยให้การควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมาก
พอสมควรอย่างไรก็ตาม เรื่องความรู้ ความสามารถ และทักษะ เป็นสิ่งส าคัญในภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้พัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานบนพื้นฐานของความหลายหลากอย่างต่อเนื่อง อาศัยโอกาสและเวลาในการปรับสภาพความ
พร้อม การพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

- การด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงของส านักงานฯ ปัจจุบันยังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้การ
ประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมโดยรวมมากยิ่งขึ้น คือ 

1) การประเมินความเสี่ยงของกลุ่มฯ นอกจากการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายในแล้วควรพิจารณาถึง
ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานและองค์กร เช่น นโยบายในเรื่องต่าง ๆ สถานการณ์
เกี่ยวกับความไม่สงบเรียบร้อย ผู้บริหารสามารถรับมอบและแจ้งผู้ปฏิบัติได้ แต่บางเรื่องไม่สามารถคาดการณ์ได้      
เพื่อประโยชน์ในการประเมิน 

2) การระบุปัจจัยเสีย่งควรท าความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติมาขึ้น 
- มีกิจกรรมการควบคุมที่ส าคัญเหมาะสมตามสมควร อย่างไรก็ตามส านักงานฯ จะต้องด าเนินงาน

ปรับปรุงแก้ไขในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้กระจายอย่างทั่วถึง โดยมีผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มฯ        
คอยควบคุมดูแลในภารกิจที่ได้รับมอบหมายการ ติดตามตรวจสอบโดยองค์กรเอง องค์กรภายนอก คณะกรรมการ 
และผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้  เพื่อป้องกันมิให้เกิดความหายต่อทางราชการ บุคคลภายนอก            
อันมีประโยชน์สุขของประชาชนเป็นผลสัมฤทธิ์ท้ายสุด 

- มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ตามควรต่อความต้องการของผู้ใช้ แม้จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ครบถ้วน แต่คงเป็นช่องทางที่สามารถอ านวยความสะดวกต่อการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกได้อย่าง
ทันเวลา และยังต้องพัฒนาปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย และค้นหาข้อมูลได้ครบถ้วน สมบูรณ์ 

- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในค่อนข้างเคร่งครัดและมีระบบ ทั้งนี้ ได้มีการประชุมหารือ
ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และโดยพฤตินัยบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารทราบหาทางแก้ไขในข้อบกพร่อง ปรับปรุงให้
การควบคุมภายในมีความชัดเจนมีระบบสู่การปฏิบัติ ทั้งได้มีการก าชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในทุกเรื่องมีการติดตามเร่งรัดอย่างใกล้ชิดรวมทั้งจะพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี 
 
 

 
ชื่อผู้รายงาน ............................................. 

 (นายสมปอง  แสงทอง) 
 ประมงจังหวัดยะลา 
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