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คํานํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติใหรัฐตองรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อใหฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน เพื่อใหมีกรอบในการดําเนินการ
ทางดานการเงิน การคลัง ของรัฐเกิดประโยชนและมีความคุมคา จึงไดกําหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรั ฐ จั ด ให มี การตรวจสอบภายใน การควบคุ มภายในและการบริห ารจัดการความเสี่ย ง โดยใหถือ ตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
เพื่ อให ร ะบบการควบคุ ม ภายในของเทศบาลตํ าบลห ว ยไคร มี การบริห ารความเสี่ย งและติ ด ตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เกิดความนาเชื่อถืออยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุวัตถุประสงคดาน
การดํ าเนิ น งาน ด านการรายงาน และด า นการปฏิ บั ติต ามกฎหมาย ระเบีย บและขอ บั งคับ ตามแผนการ
ปฏิ บั ติ งานที่ ได รั บ อนุ มั ติ และเพื่ อ ให การประเมิ น ผลระบบการควบคุ มภายในของเทศบาลตํ าบลห ว ยไคร
ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานควบคุมภายใน และเกิดประโยชน สูงสุดในการบริหาร
จัดการ จึงจัดใหมีคูมือการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ ปฏิบั ติการควบคุมภายในสําหรับหน วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 โดยปรั บ ให มี ค วามเหมาะสมและสอดคล อ งในการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลตํ า บลห ว ยไคร ตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 ขอ 8 วรรคทาย
หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการจัดวางและประเมิ นผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร
จะสามารถลดภาระตลอดจนลดปญหาในทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน และเปนประโยชนตอการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร อันจะทําใหการดําเนินงาน และการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลหวยไครบรรลุวัตถุประสงค และมีการกํากับดูแลที่ดี
หนวยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตําบลหวยไคร
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

สารบัญ

หนา
การรายงานการจัดวางและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
1
- วัตถุประสงค
1
- การใชรูปแบบรายงาน
1
- ระยะเวลาในการดําเนินการ
2
รูปแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
3
- หนังสือการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 1)
4
- รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. 2)
5
รูปแบบรายงานการประเมินความเสีย่ งและการประเมินระบบการควบคุมภายในของ สํานัก/กอง
7
- แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง
8
- ตัวอยางแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง
10
- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ทค. 1)
12
- ตัวอยางรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ทค. 1)
14
รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
15
- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหนวยงานของรัฐ) (ปค. 1)
16
- ตัวอยางหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ) (ปค. 1) 18
- รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
19
- ตัวอยางรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
21
- รายงานการประเมินผลการควบควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
23
- ตัวอยางรายงานการประเมินผลการควบควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
25
- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค. 6)
26
- ตัวอยางรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค. 6)
28

การรายงานการจัดวางและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑปฏิบตั ิการควบคุมภายในสําหรับเทศบาลตําบลหวยไคร
วัตถุประสงค
เพื่อใหเทศบาลตําบลหวยไครใชประกอบในการจัดทํารายงานการจัดวางและประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร ในการบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง เกิดความนาเชื่อถืออยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามแผนการปฏิบัติงานที่ไดรับอนุมัติ และเพื่อใหการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
มาตรฐานควบคุมภายใน และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ
การใชรปู แบบรายงาน

1. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

1.1 รับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1)
เปนแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานที่จัดตั้งใหม
หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหม
1.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2)
เปนแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานที่จัดตั้งใหมหรือปรับ
โครงสรางหนวยงานใหม เพื่อระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงที่สงผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันความเสี่ยง และหนวยงานที่รับผิดชอบ

2. แบบการประเมินความเสีย่ ง และการประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานัก/กอง

2.1 แบบคําถามการประเมินความเสี่ยง
เปนแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง การสรุปผลการประเมินและการควบคุมตนเอง
ของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงาน เพื่อใหทราบ
ความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในและใชประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
2.2 แบบการประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานัก/กอง (แบบ ทค.1)
เปนการวิเคราะหสรุปผลการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ระบุขอบกพรองหรือจุดออนที่พบ ระบุระบบการควบคุมภายในที่มีอยูและใชจริง รวมทั้งนําเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขที่ตองดําเนินการตอไป

3. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน

3.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหนวยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1)
เปนแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561 ขอ 9 วรรคสาม

/3.2 แบบรายงาน...
-23.2 แบบรายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)
เปนแบบรายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในประกอบดวย
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมการควบคุม
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
5. กิจกรรมการติดตามผล
องค ป ระกอบทั้ ง 5 ประการ มีค วามเกี่ย วเนื่ องสัม พั น ธกัน โดยมีส ภาพแวดลอมของการ
ควบคุ ม เป น รากฐานที่ สํ า คั ญ ขององค ป ระกอบอื่ น ๆ องค ป ระกอบทั้ ง 5 นี้ เป น สิ่ งจํ าเป น ที่ มี อ ยู ในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 3
ประการคือ
1. วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน
2. วัตถุประสงคดานการรายงาน
3. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
3.3 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)
เปนแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อนําเสนอจุดออนของระบบการ
ควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่มีอยู พรอมแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากการประเมินระดับ
สํานัก/กองตามแบบการประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานัก/กอง (แบบ ทค.1)
3.4 แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ
ปค.6)
เปนแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงานเพื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยงานวาดําเนินการเปนไป
ตามวิธีการทําความตกลงกับหนวยงาน หรือตามที่กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ กําหนดไวหรือไม เพียงใด
พรอมขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ระยะเวลาในการดําเนินการ
1. สํ า นั ก/กอง ดํ า เนิ น การติ ดตามและประเมิน ผลระบบการควบคุ มภายในตามรู ป แบบ
ภายใน 20 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ และใหหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกองรวบรวมเพื่อนําเสนอที่ประชุม
ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงานตอไป
2. ใหคณะทํางานเพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวยไคร จัดใหมีการ
ประชุมเพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวยไคร และจัดใหมีรายงานการประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในตามรูปแบบ ภายใน 25 วันแตวันสิ้นปงบประมาณ
3. ใหผูต รวจสอบภายในเปน ผูดําเนิ น การสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงานและ
รายงานการสอบการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน ตามรูปแบบ ใหแกคณะทํางานเพื่อ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวยไคร ภายใน 25 วันแตวันสิ้นปงบประมาณ

4. ให คณะทํ างานเพื่ อประเมิ น ผลระบบการควบคุ มภายในเทศบาลตําบลห วยไคร เสนอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยไครภายใน 30 วันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดสงใหนายอําเภอแมสายตามหลักเกณฑที่กําหนดตอไป

รูปแบบรายงาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
- แบบ วค.1
- แบบ วค.2

หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

แบบ วค. 1

เรียน..............(1).................
.......................................(2)......................................ไดจัดตั้งใหม (หรือไดปรับโครงสรางใหม)
ตาม..................................(3).......................................เมื่อวันที่.....(4)..........เดือน.......................พ.ศ.................
และไดจัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ เมื่อวันที่ .....(5)..........เดือน.......................พ.ศ........................
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐพ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพดานการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงิน ที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ภายใตการกํากับดูแลของ...............6.....................

ลายมือชื่อ........................(7)...................................
ตําแหนง……………………….(8)……………………………..
วันที่..........................(9)..........................................
คําอธิบาย แบบ วค.1
(1) ระบุตําแหนงผูกํากับดูแล
(2) ระบุชื่อหนวยงานที่จัดตั้งใหมหรือปรับโครงสรางใหม
(3) ระบุกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งหนวยงานใหมหรือปรับโครงสรางใหม
(4) ระบุวันเดือนปที่จัดตั้งหนวยงานใหมหรือปรับโครงสรางใหม
(5) ระบุวันเดือนปที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ
(6) ระบุตําแหนงผูกํากับดูแล
(7) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
(8) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(9) ระบุวันเดือนปที่รายงาน

แบบ วค. 2

........................(1).........................
รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ระยะเวลาตัง้ แต.......................(2).......................ถึง.................................................
(3)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตัง้ หนวยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดําเนินงานหรือภารกิจอืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญของ
หนวยงานของรัฐวัตถุประสงค

(4)
สภาพแวดลอม
การควบคุม

(5)
ความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ

(6)
กิจกรรมการควบคุม
ทีส่ ําคัญ

(7)
หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ

ลายมือชื่อ........................(8)...................................
ตําแหนง……………………….(9)……………………………..
วันที่..........................(10).......................................

คําอธิบาย แบบ วค. 2
(1) ระบุชื่อหนวยงานที่จัดตั้งใหมหรือปรับโครงสรางใหม
(2) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแตวัน เดือน ป ที่หนวยงานจัดตั้งขึ้นใหมหรือ
ปรับโครงสรางใหม ถึงวัน เดือน ป ที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ (ภายใน 1 ป)
(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน หรือภารกิจกิจอื่นๆ ที่
สําคัญของหนวยงานและวัตถุประสงคของภารกิจดังกลาว
(4) ระบุสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
(5) ระบุความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอการไมบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจที่ไดจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน
(6) ระบุกิจกรรมการควบคุมที่สําคัญเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5)
(7) ระบุชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่จัดวางระบบการควบคุมภายใน
(8) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
(9) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(10) ระบุวันเดือนปที่รายงาน

รูปแบบรายงาน
แบบการประเมินความเสีย่ งและการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ของสํานัก/กอง
- แบบสอบถามการประเมินความเสีย่ ง
- แบบ ทค. 1

แบบสอบถามการประเมินความเสีย่ ง
........................(1)............................
................(2)...................
(3)
คําถาม

(4)
มี/ใช

ไมม/ี ไมใช

(5)
คําอธิบาย/คําตอบ

สรุป : ....................(6)..................................
ผลสรุป .........................................................(7)...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ลายมือชื่อ........................(8)...................................
ตําแหนง……………………….(9)……………………………..
วันที่..........................(10).......................................

คําอธิบายแบบสอบถามการประเมินความเสีย่ ง
(1) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญ
ของหนวยงาน
(2) ระบุสํานัก/กองของหนวยงานที่ทําการประเมินความเสี่ยง
(3) ระบุคําถามเพื่อประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการใน (1)
(4) ใหผูประเมินเปนผูตอบแบบสอบถามถามีการปฏิบัติตามคําถามใหกรอกชอง มี/ใช ถาไมมีการปฏิบัติ
ตามที่ถามใหกรอกชองไมมี/ไมใช
(5) เปนการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดออนของระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณาประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแตละดานของคําถามที่ตั้งไว
(6) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญ
ของหนวยงาน
(7) สรุปผลการวิเคราะห/การประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือ
ภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงาน เพื่อใหทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในและใชประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป
(8) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
(9) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(10) ระบุวันเดือนปที่รายงาน

ตัวอยางแบบสอบถามประเมินความเสีย่ ง
ดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่ 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร
คําถาม
1. การวางแผนและขับเคลือ่ นการจัดทําประชาคมแผน

ทองถิน่
- หนวยงานพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุน ให
เกิดกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาทองถิ่น
เปนประจําทุกป
- ใชกลไกคณะกรรมการหมูบาน / คณะกรรมการชุมชน
เปนกลไกหลักในการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2. ความรูค วามสามารถของบุคลากรในหนวยงาน
- มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการประสานและจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยตรง
- เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ ปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
3. แตงตัง้ องคกรจัดทําแผนพัฒนา
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจากอํานาจหนาที่ ภารกิจถาย
โอน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ จังหวัด กรอบนโยบาย
แนวทางการพัฒนาของทองถิ่น นโยบายผูบ ริหาร ในการ
จัดทําแผนพัฒนา
- คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ จัดประชุมประชาคมทองถิ่น
สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
จัดทํารางพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่
คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ กําหนด
- คณะกรรการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํา
รางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะ
มอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

มี/ใช

ไมม/ี
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ

หนวยงานมีนโยบายในการสงเสริม
สนับสนุน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
โดยไดตงั้ งบประมาณในเทศบัญญัติเพื่อลง
พื้นที่เก็บขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
เปนประจําทุกป
การจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับงาน
และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
- มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลหวยไคร ตามคําสัง่ ที่
......................... ลงวันที่ ............................
และคณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 10
- มีคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร
ตามคําสัง่ ที่ ................................. ลงวันที่
............................................ และคณะ
กรรมการฯ ไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 11 ขอ 19 (1)

คําถาม

มี/ใช

4. การมีสว นรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
ทองถิน่
- หนวยงานไดเชิญประชุมประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใตหลัก
ประชารัฐ

ไมม/ี
ไมใช

คําอธิบาย/คําตอบ
เทศบาลตําบลหวยไคร ไดจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวม
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่
มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29
มกราคม 2559

5. การบรรจุโครงการพัฒนาไวในแผนพัฒนาทองถิน่
หนวยงานภายในเทศบาลตําบลหวย
- ไดมีการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
ไครไดมีการเสนอโครงการเพื่อจัดทํา
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึง่ มีความตอเนื่องและเปน
แผนพัฒนาทองถิ่น แตยังไมครบถวน
แผนกาวหนา ไวในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สรุป : กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ผลสรุป ขอ 1-5 พบวาความเสี่ยงการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาทองถิ่น ยังพบความเสี่ยงเดิมคือหนวยงานภายใน
เทศบาลตําบลหวยไครไดมีการเสนอโครงการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น แตยังไมครบถวน การปฏิบัติการดานอื่น ๆ มี
การปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด แสดงวามีความควบคุมภายในที่เพียงพอ แตยังคงตองติดตามและจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในสําหรับกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพื่อลดความเสี่ยงใหเปนศูนย (0) ตอไป

ชื่อผูประเมิน..........................................
(............................................)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
วันที่ ….. ตุลาคม 2561

แบบ ทค.1

.......................(1)........................................
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสนิ้ สุด.................(2).....................................................
กระบวนการปฏิบตั งิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานทีป่ ระเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(3)

การควบคุมทีม่ อี ยู

การประเมินผลการควบคุม

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูร บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

ลายมือชื่อ........................(10)...................................
ตําแหนง……………………….(11)……………………………..
วันที่.............................(12)..................................

คําอธิบาย แบบ ทค. 1
(1) ชื่อสํานัก/กอง
(2) งวดรายงาน ระวันปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 25xx
(3) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานที่
สําคัญของหนวยงาน และวัตถุประสงคของการควบคุม ถาเปนกระบวนการปฏิบัติใหระบุขั้นตอน
ที่สําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น หนึ่งกิจกรรมอาจมีหลายวัตถุประสงค
(4) สรุปขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑที่ใชปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตาง ๆ
(5) การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบคําถามตอไปนี้
- การกําหนด/สั่งการเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม
- มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม
- ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
- ประโยชนที่ไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม
(6) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูที่มีผลตอกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมดานใด
ดานหนึ่งหรือหลายดาน (ดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและขอบังคับ)
(7) เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน (6)
(8) ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันที่คาดวาจะดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ
(9) ระบุขอมูลอื่นที่ตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
(10) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
(11) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(12) ระบุวันเดือนปที่รายงาน

ตัวอยาง
สํานักงานปลัดเทศบาล
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
การควบคุมทีม่ อี ยู

การประเมินผลการควบคุม

ความเสีย่ งทีย่ งั มีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูร บั ผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ใหแลว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม
2559
2. มีการกําหนดตารางวัน
เวลาเพื่อจัดประชุม
ประชาคมการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน

1. การดําเนินการเปนไป 1. ระเบียบ หนังสือสั่งการมี
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว การปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ทํา
2. การกําหนดตารางการ ใหมีระยะเวลาในการ
ออกประชุมทําให
ดําเนินการที่กระชั้นชิด
ประชาชนไดรูวันเวลาใน 2. การนําเสนอโครงการเพื่อ
การเขารวมอยางชัดเจน
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นยัง
ไมครบถวนทําใหการรายงาน
แผนมีองคประกอบยังไม
สมบูรณ 100 %

1. ผูบริหารควรมีมาตรการใน 30 กันยายน 2561/
การจัดทําโครงการกอนบรรจุ นักวิเคราะหนโยบาย
แผนพัฒนาทองถิ่น
และแผน
2. แจงทุกสํานัก/กองถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท
0808.2/ว 0444 ลงวันที่
24 มกราคม 2561

ลายมือชื่อ...............................................
(หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล)
วันที่ 15 ตุลาคม 2561
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กระบวนการปฏิบตั งิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/ดานของ
งานทีป่ ระเมินและ
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม
(1)
งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
กิจกรรม
1. การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
เปนไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ

แบบ ทค. 1

รูปแบบรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน
-

แบบ ปค. 1
แบบ ปค. 4
แบบ ปค. 5
แบบ ปค. 6

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน ...........(1).........................

แบบ ปค. 1

..............................(2).............................. ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานป
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ .....(3).... เดือน ................................พ.ศ......................... ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด
ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล วาภารกิจของ
หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ดาน
การรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมทั้งดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากผลการประเมินดังกลาว...................(4).......................................เห็นวา การควบคุม
ภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการ
กํากับดูแลของ....................(5)..............
ลายมือชื่อ........................(6)...................................
ตําแหนง……………………….(7)……………………………..
วันที่..........................(8).......................................
กรณีมคี วามเสีย่ งสําคัญ และกําหนดจะดําเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสีย่ งดังกลาวใน
ปงบประมาณถัดไป ใหอธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้
อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกาํ หนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณปปฏิทินถัดไป
สรุปที่ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9)
1.1………………………………………………………………………………………………………..
1.2………………………………………………………………………………………………………..
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10)
2.1………………………………………………………………………………………………………..
2.2………………………………………………………………………………………………………..

คําอธิบาย แบบ ปค.1
(1) ระบุตําแหนงผูกํากับดูแล
(2) ระบุชื่อหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
(3) ระบุวันเดือนปสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปที่ไดประเมินผลการควบคุมภายใน
(4) ระบุชื่อหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
(5) ระบุตําแหนงผูกํากับดูแล
(6) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
(7) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(8) ระบุวันเดือนปที่รายงาน
(9) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของแตละภารกิจ
(10) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9)ในปงบประมาณถัดไป
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ตัวอยาง
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหนวยงานของรัฐ)

แบบ ปค. ๑

เรียน นายอําเภอแมสาย
เทศบาลตําบลห วยไคร ไดป ระเมินผลการควบคุ มภายในของหน วยงานสําหรับ ปสิ้ นสุ ดวัน ที่
๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
ว าด ว ยมาตรฐานและหลั ก เกณฑ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายในสํ าหรั บ หน ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุป ระสงค เพื่ อให ความมั่ น ใจอย างสมเหตุส มผล วาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุป ระสงคของการ
ควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใช
การเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน
จากผลการประเมินดังกลาว เทศบาลตําบลหวยไคร เห็นวา การควบคุมภายในของหนวยงานมี
ความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตการกํากับดูแลของ
นายอําเภอแมสาย
อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือป
ปฏิทินถัดไป สรุปไดดังนี้
๑. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.๑ ไมมีตั้งงบประมาณเปนรายโครงการหรือรางโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ กําหนดใหทุกสํานัก/กอง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงหมาดไทยที่ มท 0808.2/
ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
ลงมือชื่อ
(นายเสถียร กาโน)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

.....................................(1).......................................
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิน้ สุด...........................(2)................................................
(3)
องคประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
2. การประเมินความเสี่ยง
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
3. กิจกรรมการควบคุม
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
5. กิจกรรมการติดตามผล
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

แบบ ปค. ๔

(4)
ผลการประเมิน / ขอสรุป
…………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

ผลการประเมินโดยรวม (5)
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........................................................................
ลายมือชื่อ........................(6)...................................
ตําแหนง……………………….(7)……………………………..
วันที่..........................(8).......................................

คําอธิบาย แบบ ปค.4
(1) ระบุชื่อหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
(2) ระบุวันเดือนปสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปที่ไดประเมินผลการควบคุมภายใน
(3) ระบุองคประกอบของการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ
(4) ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมความเสี่ยงที่ยังมีอยู/
จุดออน
(5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ
(6) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
(7) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(8) ระบุวันเดือนปที่รายงาน

-21ตัวอยาง
เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาดําเนินการสิน้ สุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องคประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุมเพื่อใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยใหความสําคัญกับความ
ซื่อสัตย จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน มีการ
บริหารจัดการที่สอดคลองกับหลักธรรมมาภิบาลมีการกําหนด
แนวทางที่ชัดเจนตอการปฏิบัติที่ถูกตองและที่ไมถูกตองรวมทั้ง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง บุคลากรเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่
รวมทั้งมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
2. การประเมินความเสีย่ ง
มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของเทศบาลตําบล
หวยไครและวัตถุประสงคระดับกิจกรรมที่ชัดเจนสอดคลองและ
เชื่อมโยงกันในการที่จะทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณและ
ทรัพยากรที่กําหนดไว ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปจจัย
ภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของเทศบาลตําบลหวยไคร มีการวิเคราะหความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่
สามารถบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปจจัยดานตาง
ๆ เชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของคา
สาธารณูปโภค และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน
3. กิจกรรมการควบคุม
มีนโยบายและวิธีปฏิบัตงิ านที่ทําใหมั่นใจวาเมื่อนําไปปฏิบัติ
แลวจะเกิดผลสําเร็จตามที่ฝายบริหารกําหนดไว กิจกรรมเพื่อ
การควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจใหเกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน

แบบ ปค. ๔

ผลการประเมิน / ขอสรุป
สภาพแวดลอมการควบคุมของเทศบาลตําบลหวยไคร
ในภาพรวมเหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล อยางไรก็ตาม โครงสรางองคกรของเทศบาล
ตําบลหวยไครอยูระหวางการปรับอัตรากําลัง ใหมี
ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในอยางชัดเจนเพื่อให
สามารถรองรับการดําเนินงานในอนาคตไดอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตําบลหวยไคร มีการประเมินความเสี่ยงโดย
นําระบบการบริหารความเสี่ยงที่เปนสากลมาใช และมีการ
จัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ จากผลการประเมิน รวมทั้งยัง
สามารถกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตจากปจจัยตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือ
ที่นํามาใช

ในภาพรวมมี กิ จ กรรมควบคุ ม ที่ เหมาะสม เพี ย งพอและ
สอดคลองกับ กระบวนการบริห ารความเสี่ย งตามสมควร
โดยกิ จ กรรมควบคุ ม เป น ส ว นหนึ่ ง ของการปฏิ บั ติ ง าน
ตามปกติโดยผูบ ริห ารและหั วหนางานกํากั บ ดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ

เหมาะสมตอความตองการของผูใชและมีการสื่อสารไปยังฝาย
บริหารและผูที่เกี่ยวของในรูปแบบที่ชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและวัตถุประสงคขององคกร
5. กิจกรรมการติดตามผล
เทศบาลตําบลหวยไครมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝาย
บริหาร ผูปฏิบัติงานและผูผูตรวจสอบภายใน มีหนาที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ มีการประเมินผลตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
กําหนด จากการสอบทานของผูตรวจสอบภายในของเทศบาล
ตําบลหวยไคร

มีระบบสารสนเทศที่ ส ามารถใช งานได ครอบคลุมระหวาง
เทศบาลตํ าบลห ว ยไคร และหนวยงานในสังกัดในชุมชน
หมูบาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา
และสะดวกตอผูใช ผานระบบเครือขายรวมทั้งไดจัดทําสื่อ
ประชาสั ม พั น ธในรู ป แบบต าง ๆ เผยแพร ทั้ งภายในและ
ภายนอกองคกร พัฒนาเว็ปไซตหนวยงานใหดีขึ้น
ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง และสรางความนาเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผล รวมกันระหวางผูบริหารและพนักงาน
รวมทั้งมีการประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายใน
มีการจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร
ระดับสูง เพื่อสั่งการแกไขและกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปตอไป

ผลการประเมินโดยรวม
เทศบาลตําบลหวยไคร มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ ๕ องคประกอบ มีประสิทธิผลและ
เพียงพอ ที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมที่ตอง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงไดกําหนดวิธีการ
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไวแลว
ชือ่ ผูร ายงาน

(นายเสถียร กาโน)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(3)
ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตั้งหนวยงาน
ภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ดําเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ทีส่ ําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค

...................................................(1)..........................................................
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิน้ สุด..................................(2).............................
(4)
(5)
(6)
(7)
ความเสีย่ ง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสีย่ ง
ที่ยงั มีอยู

แบบ ปค. ๕

(8)

(9)

การปรับปรุง
การควบคุม
ภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ลายมือชื่อ........................(10)...................................
ตําแหนง……………………….(11)……………………………..
วันที่..........................(12).......................................

คําอธิบาย แบบ ปค.5
(1) ระบุชื่อหนวยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน
(2) ระบุวันเดือนปสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปที่ไดประเมินผลการควบคุมภายใน
(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของ
หนวยงาน และวัตถุประสงคของภารกิจดังกลาว (ขอมูลสอดคลองกับ แบบ ทค.1)
(4) ระบุความเสี่ยงสําคัญของแตละภารกิจ (ขอมูลสอดคลองกับ แบบ ทค.1)
(5) ระบุการควบคุมภายในของแตละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เชน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน
กฎเกณฑ
(6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในวามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอยางตอเนื่องหรือไม
(7) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยูซึ่งมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของแตละภารกิจ
(8) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปงบประมาณ
(9) ระบุชื่อสํานัก/กอง ที่รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(10) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน
(11) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(12) ระบุวันเดือนปที่รายงาน

ตัวอยาง
เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ความเสีย่ ง
การควบคุมภายในทีม่ ี
การประเมินผล
ความเสีย่ ง
อยู
การควบคุมภายใน
ที่ยงั มีอยู

การนําเสนอโครงการ
เพื่อจัดทําแผนเปน
การนําเสนอเพื่อชื่อ
และยอดเงินไมไดตั้ง
งบประมาณเปนราย
โครงการหรือจัดทํา
เปนรางโครงการเพื่อ
บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป

- ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ให
แลวเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2559
- มีการกําหนดตารางวัน
เวลาเพื่อจัดประชุม
ประชาคมการรับฟง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

- การดําเนินการ
เปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว
- การกําหนดตาราง
การออกประชุมทําให
ประชาชนไดรูวนั เวลา
ในการเขารวมอยาง
ชัดเจน

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

- ระเบียบ หนังสือสั่งการ
มีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง
ทําใหมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการที่กระชั้นชิด
- การนํ า เสนอโครงการ
เพื่ อ บรรจุ ในแผนพั ฒ นา
ทองถิ่น ยังไม ครบถ วนทํ า
ให ก ารราย งาน แ ผ น มี
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ยั ง ไ ม
สมบูรณ 100 %

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

- ผูบริหารควรมีมาตรการ
สํานักปลัด
ในการจัดทําโครงการกอน
เทศบาล
บรรจุแผนพัฒนาทองถิ่น (งานวิเคราะหฯ)
- แจงทุกสํานัก/กองถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท
0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม
2561๓๐ กันยายน
๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร กาโน)
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

-25-

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ดั ตั้ง
หนวยงานภาครัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดําเนินการหรือภารกิจอืน่
ๆ ทีส่ าํ คัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กิจกรรม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ สีป่ 
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปดําเนินการเปนตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ

แบบ ปค. ๕

แบบ ปค. ๖

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต รวจสอบภายใน
เรียน

.....................(1).............................
ผูตรวจสอบภายในของ ....................(2).................ได ส อบทานการประเมิน ผลการควบคุ ม
ภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ........................(3)........................ ดวยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี วัตถุป ระสงค เพื่ อให ความมั่น ใจอยางสมเหตุส มผลวา ภารกิจของหนว ยงานจะบรรลุ
วัต ถุป ระสงค ของการควบคุ มภายในด านการดําเนิ น งานที่ มีป ระสิท ธิผ ล ประสิทธิ ภ าพด านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิ บัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากผลการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายใน..............(4)..................
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลายมือชื่อ........................(5)...................................
ตําแหนง……………………….(6)……………………………..
วันที่..........................(7).......................................
กรณีไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมายในแลว มีขอตรวจพบหรือขอสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับความเสีย่ งดังกลาวใหรายงานขอตรวจพบหรือ
ขอสังเกตในวรรคสาม ดังนี้
อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปที่ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่ (8)
1.1………………………………………………………………………………………………………..
1.2………………………………………………………………………………………………………..
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9)
2.1………………………………………………………………………………………………………..
2.2………………………………………………………………………………………………………..

คําอธิบาย แบบ ปค.6
(1) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน
(2) ระบุชื่อหนวยงาน
(3) ระบุวันเดือนปสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งผูตรวจ
สอบภายในดําเนินการสอบทานการประเมินดังกลาว
(4) ระบุชื่อหนวยงาน
(5) ลงลายมือชื่อหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
(6) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
(7) ระบุวันที่รายงาน
(8) ระบุขอตรวจพบและหรือขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง
(9) ระบุขอตรวจพบและหรือขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (8)

ตัวอยาง

แบบ ปค. ๖

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูต รวจสอบภายใน
เรียน

นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร
ผูตรวจสอบภายในของ เทศบาลตําบลหวยไคร ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ค วามมั่ น ใจอย า งสมเหตุ ส มผลว า ภารกิ จ ของหน ว ยงานจะบรรลุ
วัต ถุป ระสงค ของการควบคุ มภายในด านการดํ าเนิ น งานที่ มีป ระสิท ธิผ ล ประสิทธิภ าพด านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิ บัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากผลการสอบทานดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวย
ไคร มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปไดดังนี้
๑. ความเสี่ยง
๑.๑ ตรวจพบวาฎี กาเบิ กจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง ของสํ านักปลัด กองชาง กองการศึกษา
และกองสาธารณสุข พบการเบิกจายน้ํามันเครื่องตัดหญาไมไดมีการกําหนดปริมาณการสั่ง
จายน้ํามันไวขอบกพรองปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพรอมนี้แลว
๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒.๑ การแนะนําโดยใหดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและ
เก็บรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2.2 การแนะนํา โดยใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชใน
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาฯ ดวนที่สุด ที่ กค
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑
ลายมือชื่อ

(นางสาวกาญจนา คําปน)
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

