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๑. สภาพแวดล้อมควบคุม 

 ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและ
จริยธรรม 
 

 ๑.๒ ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การควบคุมภายใน รวมถึงด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน 
 

 ๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่
เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้
การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
 

 ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง
แร ง จู ง ใ จ  พัฒนาและรั กษ าบุ ค ล าก รที่ มี ค ว าม รู้
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 

 ๑.๕ การก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
 สภาพแวดล้อมควบคุมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลาค้าวมีความเหมาะสมเพียงพอ   
 ๑. บุคลากรในสังกัดยึดม่ันในความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

 ๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการควบคุมภายใน 
โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ภายนอกและกิจกรรมต่าง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลาค้าว มีสายการบังคับบัญชา อ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามภารกิจอย่างชัดเจน ดังนี้ 
 - ส านักปลัด 

 - กองคลัง 

 - กองช่าง 

 - กองการศึกษาฯ 

 - กองสวัสดิการสังคม 

 - หน่วยตรวจสอบภายใน 

 ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว
สนับสนุนและส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว
ก าหนดให้แต่ละส านัก/กอง ก าหนดการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
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๒. การประเมินความเสี่ยง 

 ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 

 ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้ ง
หน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีจัดการ
ความเสี่ยงนั้น 
 

 ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

 ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุม
ภายใน 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวมีการ
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือวางแผนการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อภารกิจองค์กรและลดโอกาสการเกิดความ
เสี่ยง การทุจริตที่จะเกิดข้ึนภายในองค์กร 

๓. กิจกรรมการควบคุม 

 ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้
 

 ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมควบคุม โดยก าหนดไว้
ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวได้
ก าหนดให้มีการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย 
โดยให้บุคลากรของแต่ละส านัก/กอง มีส่วนร่วมในการ
ปรึกษาหารือการพัฒนากิจกรรมการควบคุมภายใน ตาม
วัตถุประสงค์การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๔.๑ การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

 ๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ 
รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 

 ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวมีการ
ใช้ระบบสารสนเทศการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน อย่างเหมาะสม เพียงพอ เชื่อถือได้ 
ทันต่อเหตุการณ์ และมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเป็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 

 

๕. กิจกรรมการติดตามผล 

 ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการด าเนินการ
ประเมินผลระหว่ างการปฏิบัติ ง าน และหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
 
 ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย
บริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวมีการ
ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายในระหว่างการ
ปฏิบัติงานในทุกๆ ๖ เดือน (มีนาคม,กันยายน) เพ่ือ
ประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมการ
ควบคุม น าจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานมา
วางแผนและปรับปรุง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

ผลการประเมินโดยรวม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวมีการประเมินองค์กระกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง            
๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้ายมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อย่างไร
ก็ตามยังมีกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

      ลายมือชื่อ    โสภณ ปัญญาประดิษฐ์   

         ( นายโสภณ ปัญญาประดิษฐ์ ) 
      ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

      ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 

      วันที่         เดือน                พ.ศ.   


