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๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 
         - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร 
รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 
         - มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ 
         - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณา
วิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 
         - มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน 
 
 
 
   1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม 
         - มีมาตรฐานจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล 
         - ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
         - ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัตหิรือระเบียบปฏิบัติ 
         - ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินการดำเนินงานที่
เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้
บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปได้ 
         - ฝ่ายบริหารกำหนดสิง่จูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็น เพ่ือให้
มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม 
         - ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่า 
อาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดข้ึน 
   
 1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
         - มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงาน 
         - มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน 
         - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมิน 
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนใน
ส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 
 

ผลการประเมิน 
1.1 ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
การควบคุมภายใน เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมี
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนนุและสื่อสารให้ทุกคน
เข้าใจขอบเขต หน้าที่ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ 
ทักษะในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึง จรรยาบรรณ วินัยพนักงาน
ส่วนตำบลที่พึงมี เพ่ือให้การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีประสิทธิผล สามารถ ปฏิบัติงานตาม
ภารกจิและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 
1.2 ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝายมีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและ
บทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้
พนักงานทุกคนทราบ พร้อมทั้งกำชับและการสั่ง
การจากผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนให้
อยู่ในหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของ
บุคลากร องค์การบริการส่วนตำบลหัวฝาย ได้
ปฎิบัติตามการกำหนด หลักเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ
และความ สามารถของบุคลากรโดยการจัดทำแผน
อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) เป็น
แนวทางในการกำหนดกรอบอัตรากำลังในการสรร
หาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ และมี
การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความ
เหมาะสม 
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 1.4  โครงสร้างองค์กร 
         - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจน
และเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ 
          - มีการประเมินโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่
จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   
 1.5  การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
         - มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยออก 
เป็นคำสั่งและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ 
         - ผู้บริหารมีวธิีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ดำเนินงานที่มอบหมาย 
    
 
1.6  นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
         - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่า จ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นการศึกษา ประสบการณ์ความซื่อสัตย์
และมีจริยธรรม 
         - มีการจัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล 
         - การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
         - การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึง
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
         - มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหาเมื่อมีการไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม 
    
1.7  กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
         - มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้
เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและ
สม่ำเสมอ 
         - มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

 1.4 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
ตามลำดับขั้นของงานแต่ละกอง/สำนัก 
 
 
 
 
1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย มีการมอบอำนาจ
ความรับผิดชอบโดยผู้บริหารได้มอบอำนาจให้ตาม
ความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ
ตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงาน 
 
1.6 นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวฝายมีการกำหนดหลักเกณฑ์ 
ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากรใน
การรับสมัคร บรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้ตรงกับงานท่ีจะ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายมีการ
วางระบบการตรวจสอบภายใน มีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน และมีการเสนอ
ผลการตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารนำไปพิจารณา
วางแนวทางการบริหารงานตามนโยบายให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการทำงาน 
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(๒) 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   2.1 วัตถุประสงค์ระดับรับตรวจ 
         - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
         - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและ
เข้าใจตรงกัน 
   2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
         - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับ
กิจกรรมและวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ 
ระดับหน่วยรับตรวจ 
         - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ 
         - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้
การยอมรับได้ 
   2.3  การระบุปัจจัยเสี่ยง 
         - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยง 
         - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัย
ภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 
   2.4  การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
         - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของ
ความเสี่ยง 
         - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผล 
กระทบของความเสี่ยงและความถ่ีที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความ 
เสี่ยง 
   2.5  การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
         - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและ 
กำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
         - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจาการ 
กำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
         - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุม 
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
         - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 
2.1 วัตถุประสงค์ระดับรับตรวจ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝายมีการกำหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยยึด
ตามแนวนโยบายของผู้บริหารที่สอดคล้องกับ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย พรบ.ที่เก่ียวข้อง 
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝายมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินงานตามกิจกรรมโดยให้บุคลากร
ประเมินความเสี่ยงจาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของ
ตนเองเพ่ือให้บรรลุประสงค์ของการทำงานโดยไม่
ถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวฝายมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงจาก
ทั้งภายในและภายนอก เช่น การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย e-LLAS, e-GP ระบบฐานข้อมูล ระบบ
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 
 
 
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง องค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวฝายมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัย
ภายในและภายนอก จึงได้กำหนดเกณฑ์ความ 
สำคัญผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงจาก
การปฏิบัติงาน 
 
2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความ
เสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กำหนด
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานขององค์กร โดยให้
ข้าราชการ พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 
และให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานการวาง
ระบบควบคุมภายในเสนอให้ผู้บริหารทราบอยู่
เสมอ 
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3. กิจกรรมการควบคุม 
   3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผล 
การประเมินความเสี่ยง 
   3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ 
ควบคุม 
   3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับ 
ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
   3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและ 
เพียงพอ 
   3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหาย 
   3.6 มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน 
ในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ 
   3.7 มีมาตรการการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของ 
องค์กรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร  
   4.1  จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการ
บริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
   4.2  มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน
การเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
   4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล / เอกสารประเภทกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ไว้เป็นหมวดหมู่ 
   4.4  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้  
   4.5  มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเองเก่ียวกับควบคุมภายใน  ปัญหาและ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดข้ึนและแนวทางการแก้ไข 
   4.6  มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร 
   4.7  มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก  เช่น 
ประชาชน   

ผลการประเมิน 
     ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละ
กิจกรรมให้ความสำคัญ ศึกษาทำความเข้าใจกฎ 
ระเบียบ ข้อกำหนดที่เก่ียวข้องและยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดจุดเสี่ยงและจุดควบคุม
ไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม 
เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติและผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ เกิดความ
ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ข้อสรุป 
     ในภาพรวมกิจกรรมควบคุมเหมาะสมและสอด-
คล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร 
กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ผู้บริหารทุกระดับ กำกับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เก่ียวข้องมี
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และมีการ
ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมอยู่
เสมอ 
 
ผลการประเมิน 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ 
และสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการ
จัดหาอุปกรณ์ดูแล และพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่
เสมอ  และให้โอกาสบุคลากรได้ศึกษาอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ในด้านนี้อยู่เสมอ 
ข้อสรุป 
     ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความ
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากร และรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัย สะดวก
ต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายรวม มีการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ กล่องรับความคิดเห็น และ
เวทีการประชาคม 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

( ๑ ) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
5. การติดตามประเมินผล 
   5.1  มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานให้ผู้กำกับดูแล
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
   5.2  กรณผีลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการ
แก้ไขอย่างทันกาล 
   5.3  มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
   5.4  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
   5.5  มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรใน
ลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ / หรือการประเมิน
การควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
   5.6  มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ / หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
   5.7  มีการรายงานผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
   5.8  มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที 
ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอ่ืนที่อาจ
มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ผลการประเมิน 
     หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามปกติของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่อง
จะมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้
สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงได้โดยมิชักช้า 
ข้อสรุป 
     ผู้บริหารมีการติดตามเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมิน
ตนเอง จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
พร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารฯ เพื่อทราบ มีการ
แก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง โดยการประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถควบคุม 
และลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม มีการปรับปรุง
และพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์ประกอบของการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็น
ตัวกำหนด ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มีการกำหนดจุดเสี่ยงและ
ควบคุมความเสี่ยงไว้ในผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ไปยัง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัย 
 

  จ่าสิบตำรวจ       
               (ประยุทธ    ดวงจันทร์) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
            วันที่  26  พฤศจิกายน  2562 
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