
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตาํบลหวยไคร 
อําเภอแมสาย จงัหวัดเชยีงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลตาํบลหวยไคร 

อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

คูมอืการจัดวางและประเมนิผลการควบคุมภายใน 
 



 

 
 
 

คาํนาํ 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติใหรัฐตองรักษาวินัย
การเงินการคลังเพ่ือใหฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพม่ันคงและยั่งยืน เพ่ือใหมีกรอบในการดําเนินการ
ทางดานการเงิน การคลัง ของรัฐเกิดประโยชนและมีความคุมคา จึงไดกําหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงาน
ของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใหถือตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

 เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร มีการบริหารความเสี่ยงและติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เกิดความนาเชื่อถืออยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุวัตถุประสงคดาน
การดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับอนุมัติ และเพ่ือใหการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร 
ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตามมาตรฐานควบคุมภายใน และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหาร
จัดการ จึงจัดใหมีคูมือการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยปรับใหมีความเหมาะสมและสอดคลองในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหวยไคร ตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ขอ 8  วรรคทาย 

 หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร            
จะสามารถลดภาระตลอดจนลดปญหาในทางปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมภายใน และเปนประโยชนตอการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร อันจะทําใหการดําเนินงาน และการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลหวยไครบรรลุวัตถุประสงค และมีการกํากับดูแลท่ีดี 
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สารบญั 
หนา 
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 - หนังสอืรบัรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหนวยงานของรัฐ) (ปค. 1)  16 
 - ตัวอยางหนังสอืรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (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
   
                           
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   
 

การรายงานการจดัวางและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน 
ตามหลักเกณฑปฏบิตัิการควบคมุภายในสาํหรับเทศบาลตาํบลหวยไคร 

 
วตัถปุระสงค 
 เพ่ือใหเทศบาลตําบลหวยไครใชประกอบในการจัดทํารายงานการจัดวางและประเมินผลการควบคุม
ภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร ในการบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยาง
ตอเนื่อง เกิดความนาเชื่อถืออยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน 
และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ตามแผนการปฏิบัติงานท่ีไดรับอนุมัติ และเพ่ือใหการ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร ดําเนินการดวยความเรียบรอยถูกตองตาม
มาตรฐานควบคุมภายใน และเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ 
 
การใชรปูแบบรายงาน 

1. แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
1.1  รับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1) 

เปนแบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานท่ีจัดต้ังใหม
หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหม 
      1.2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2) 
                     เปนแบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานท่ีจัดตั้งใหมหรือปรับ
โครงสรางหนวยงานใหม เพ่ือระบุภารกิจ/กิจกรรม/งาน สภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของ ความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุมเพ่ือปองกันความเสี่ยง และหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2. แบบการประเมินความเสีย่ง และการประเมนิระบบการควบคมุภายในของสาํนัก/กอง 
2.1  แบบคําถามการประเมินความเสี่ยง 

เปนแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเสี่ยง การสรุปผลการประเมินและการควบคุมตนเอง 
ของภารกิจงานตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญของหนวยงาน เพ่ือใหทราบ
ความเสี่ยงท่ัวไปท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในและใชประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

2.2  แบบการประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานัก/กอง (แบบ ทค.1) 
เปนการวิเคราะหสรุปผลการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

ระบุขอบกพรองหรือจุดออนท่ีพบ ระบุระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูและใชจริง รวมท้ังนําเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงแกไขท่ีตองดําเนินการตอไป  

3. แบบรายงานการประเมนิผลการควบคมุภายในของหนวยงาน 
3.1 หนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน (ระดบัหนวยงานของรฐั) (แบบ ปค. 1) 

เปนแบบหนังสอืรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ขอ 9 วรรคสาม  
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3.2  แบบรายงานการประเมนิองคประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 4) 
เปนแบบรายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในประกอบดวย 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
5. กิจกรรมการติดตามผล 

องคประกอบท้ัง 5 ประการ มีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกันโดยมีสภาพแวดลอมของการ
ควบคุมเปนรากฐานท่ีสําคัญขององคประกอบอ่ืน ๆ องคประกอบท้ัง 5 นี้ เปนสิ่งจําเปนท่ีมีอยูในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 3 
ประการคือ 

1. วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน  
2. วัตถุประสงคดานการรายงาน  
3. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 

3.3  แบบรายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค. 5) 
เปนแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือนําเสนอจุดออนของระบบการ

ควบคุมภายในหรือความเสี่ยงท่ีมีอยู พรอมแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในจากการประเมินระดับ
สํานัก/กองตามแบบการประเมินระบบการควบคุมภายในของสํานัก/กอง (แบบ ทค.1) 
     3.4 แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ 
ปค.6) 
  เปนแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายในของ
หนวยงานเพ่ือรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหนวยงานวาดําเนินการเปนไป
ตามวิธีการทําความตกลงกับหนวยงาน หรือตามท่ีกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ กําหนดไวหรือไม เพียงใด 
พรอมขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 
ระยะเวลาในการดาํเนนิการ 
  1. สํานัก/กอง ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามรูปแบบ 
ภายใน 20 วันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ และใหหัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกองรวบรวมเพ่ือนําเสนอท่ีประชุม
ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหนวยงานตอไป 

2. ใหคณะทํางานเพ่ือประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวยไคร จัดใหมีการ
ประชุมเพ่ือประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวยไคร และจัดใหมีรายงานการประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในตามรูปแบบ ภายใน 25 วันแตวันสิ้นปงบประมาณ 

3. ใหผูตรวจสอบภายในเปนผูดําเนินการสอบทานการควบคุมภายในของหนวยงานและ
รายงานการสอบการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน ตามรูปแบบ ใหแกคณะทํางานเพ่ือ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวยไคร ภายใน 25 วันแตวันสิ้นปงบประมาณ 



 

4. ใหคณะทํางานเพ่ือประเมินผลระบบการควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวยไคร เสนอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยไครภายใน 30 วันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดสงใหนายอําเภอแมสายตามหลักเกณฑท่ีกําหนดตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบรายงาน 
การจดัวางระบบการควบคุมภายใน 

 
- แบบ วค.1 
- แบบ วค.2 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

แบบ วค. 1 

หนงัสอืรบัรองการจดัวางระบบการควบคมุภายใน 

เรยีน..............(1)................. 

  .......................................(2)......................................ไดจัดตั้งใหม (หรือไดปรับโครงสรางใหม) 
ตาม..................................(3).......................................เม่ือวนัท่ี.....(4)..........เดือน.......................พ.ศ.................  

และไดจัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ  เม่ือวันท่ี .....(5)..........เดือน.......................พ.ศ........................ 

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐพ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพดานการรายงานท่ี
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงิน ท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และขอบังคับ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน ภายใตการกํากับดูแลของ...............6..................... 

 

 

 

     ลายมือชื่อ........................(7)................................... 

     ตําแหนง……………………….(8)…………………………….. 

     วันท่ี..........................(9).......................................... 

 
คําอธบิาย แบบ วค.1 

(1) ระบุตําแหนงผูกํากับดูแล 
(2) ระบุชื่อหนวยงานท่ีจัดตั้งใหมหรือปรับโครงสรางใหม 
(3) ระบุกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งหนวยงานใหมหรือปรับโครงสรางใหม 
(4) ระบุวันเดือนปท่ีจัดตั้งหนวยงานใหมหรือปรับโครงสรางใหม 
(5) ระบุวันเดือนปท่ีจัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ 
(6) ระบุตําแหนงผูกํากับดูแล 
(7) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 
(8) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
(9) ระบุวันเดือนปท่ีรายงาน 

 



 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ วค. 2 
........................(1)......................... 

รายงานการจดัวางระบบการควบคุมภายใน 
ระยะเวลาตัง้แต.......................(2).......................ถงึ................................................. 

 
(3) 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนวยงานของรฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการดาํเนนิงานหรอืภารกจิอืน่ ๆ ทีส่าํคญัของ

หนวยงานของรฐัวตัถปุระสงค 

(4) 
สภาพแวดลอม 

การควบคมุ 

(5) 
ความเสีย่งทีส่าํคญั 

(6) 
กิจกรรมการควบคมุ 

ทีส่ําคัญ 

(7) 
หนวยงานทีร่ับผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

ลายมือชื่อ........................(8)................................... 

     ตําแหนง……………………….(9)…………………………….. 

      วันท่ี..........................(10)....................................... 



 

 
คําอธบิาย แบบ วค. 2 

(1) ระบุชื่อหนวยงานท่ีจัดตั้งใหมหรือปรับโครงสรางใหม 
(2) ระบุระยะเวลาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตั้งแตวัน เดือน ป ท่ีหนวยงานจัดตั้งข้ึนใหมหรือ

ปรับโครงสรางใหม ถึงวัน เดือน ป ท่ีจัดวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ (ภายใน 1 ป) 
(3) ระบุภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหนวยงาน หรือภารกิจตามแผนการดําเนินงาน หรือภารกิจกิจอ่ืนๆ ท่ี

สําคัญของหนวยงานและวัตถุประสงคของภารกิจดังกลาว 
(4) ระบุสภาพแวดลอมการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับภารกิจท่ีจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
(5) ระบุความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอการไมบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจท่ีไดจัดวางระบบการควบคุม

ภายใน 
(6) ระบุกิจกรรมการควบคุมท่ีสําคัญเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (5) 
(7) ระบุชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบภารกิจท่ีจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
(8) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 
(9) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
(10) ระบุวันเดือนปท่ีรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูแบบรายงาน 
แบบการประเมนิความเสีย่งและการประเมนิระบบการ

ควบคุมภายใน ของสาํนกั/กอง 
 
- แบบสอบถามการประเมนิความเสีย่ง 
- แบบ ทค. 1 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบสอบถามการประเมนิความเสีย่ง 
........................(1)............................ 

................(2)................... 
 

(3) 
คาํถาม 

(4) (5) 
คาํอธบิาย/คาํตอบ 

ม/ีใช ไมม/ีไมใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
สรปุ : ....................(6)..................................  
            ผลสรุป .........................................................(7)............................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 

 
ลายมือชื่อ........................(8)................................... 

     ตําแหนง……………………….(9)…………………………….. 
      วันท่ี..........................(10)....................................... 

  
  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
คําอธบิายแบบสอบถามการประเมนิความเสีย่ง 

(1)  ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ     
 ของหนวยงาน 

(2) ระบุสํานัก/กองของหนวยงานท่ีทําการประเมินความเสี่ยง 
(3) ระบุคําถามเพ่ือประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการใน (1) 
(4) ใหผูประเมินเปนผูตอบแบบสอบถามถามีการปฏิบัติตามคําถามใหกรอกชอง มี/ใช ถาไมมีการปฏิบัติ

ตามท่ีถามใหกรอกชองไมมี/ไมใช  
(5) เปนการอธิบายถึงจุดแข็งและจุดออนของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือพิจารณาประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของแตละดานของคําถามท่ีตั้งไว 
(6) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญ     

 ของหนวยงาน 
(7) สรุปผลการวิเคราะห/การประเมินและการควบคุมตนเอง ของภารกิจงานตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหรือ

ภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญของหนวยงาน เพ่ือใหทราบความเสี่ยงท่ัวไปท่ีมีผลกระทบตอ
การบรรลวุัตถุประสงคของการควบคุมภายในและใชประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 

(8) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 
(9) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
(10) ระบุวันเดือนปท่ีรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ตวัอยางแบบสอบถามประเมนิความเสีย่ง 
ดานการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่สีป่ 
สาํนกัปลดัเทศบาลตาํบลหวยไคร 

 

คาํถาม ม/ีใช 
ไมม/ี
ไมใช 

คาํอธบิาย/คาํตอบ 

 1. การวางแผนและขบัเคลือ่นการจดัทาํประชาคมแผน
ทองถิน่ 

 - หนวยงานพิจารณาจัดตั้งงบประมาณในการสนับสนนุ ให
เกิดกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนพฒันาทองถ่ิน
เปนประจาํทุกป 
 - ใชกลไกคณะกรรมการหมูบาน / คณะกรรมการชุมชน 
เปนกลไกหลักในการดาํเนินงานจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 
 

  
 

หนวยงานมีนโยบายในการสงเสริม 
สนับสนนุ ในการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน 
โดยไดตัง้งบประมาณในเทศบัญญัติเพื่อลง
พื้นที่เก็บขอมูลเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน
เปนประจาํทุกป 

2. ความรูความสามารถของบคุลากรในหนวยงาน    
  - มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการประสานและจัดทาํ
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยตรง 

  การจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมกับงาน
และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
 

 - เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ปฏิบัตงิานตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง 

  

3. แตงตัง้องคกรจดัทาํแผนพฒันา 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 - คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ไดกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจากอํานาจหนาที่ ภารกิจถาย
โอน ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ จังหวัด กรอบนโยบาย
แนวทางการพัฒนาของทองถ่ิน นโยบายผูบริหาร ในการ
จัดทําแผนพัฒนา 

 - คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน 
สวนราชการ และรัฐวสิาหกิจ เพื่อนําขอมูลมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนยทุธศาสตรการพัฒนา 
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จัดทํารางพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพฒันาที่
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด 

- คณะกรรการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํา
รางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานที่จะ
มอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนนิการ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

   
 - มีคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตาํบลหวยไคร ตามคําสัง่ที่ 
......................... ลงวันที่ ............................ 
และคณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติตามอํานาจ
หนาที่แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 10 
 
 
 - มีคําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหวยไคร 
ตามคําสัง่ที่ ................................. ลงวันที่ 
............................................ และคณะ
กรรมการฯ ไดปฏิบัติตามอํานาจหนาที่แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 11 ขอ 19 (1) 

 
 



 

 
 
 
 
 

คาํถาม ม/ีใช ไมม/ี
ไมใช 

คาํอธบิาย/คาํตอบ 

4. การมสีวนรวมของประชาชนในการวางแผนพฒันา
ทองถิน่ 
- หนวยงานไดเชิญประชุมประชาคมเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) ภายใตหลัก
ประชารัฐ  

   
เทศบาลตาํบลหวยไคร ไดจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินแบบมีสวนรวม 
เปนไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทาํแผนพฒันาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548   และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ 
มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที ่29 
มกราคม 2559  

5. การบรรจโุครงการพฒันาไวในแผนพฒันาทองถิน่ 
 - ไดมีการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึง่มีความตอเนื่องและเปน
แผนกาวหนา ไวในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  
 

หนวยงานภายในเทศบาลตําบลหวย
ไครไดมีการเสนอโครงการเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน แตยังไมครบถวน 

สรปุ : กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  
            ผลสรุป ขอ 1-5 พบวาความเสี่ยงการจัดทําประชาคมแผนพัฒนาทองถ่ิน ยังพบความเสี่ยงเดิมคือหนวยงานภายใน
เทศบาลตําบลหวยไครไดมีการเสนอโครงการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน แตยังไมครบถวน การปฏิบัติการดานอ่ืน ๆ มี
การปฏิบัติเปนไปตามระเบยีบกฎหมายที่กําหนด แสดงวามีความควบคุมภายในที่เพียงพอ แตยังคงตองติดตามและจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในสําหรับกิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพื่อลดความเสี่ยงใหเปนศูนย (0) ตอไป 

 
ชื่อผูประเมิน.......................................... 

                                                              (............................................) 
               นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

                   วนัท่ี  ….. ตุลาคม 2561  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

แบบ ทค.1 
.......................(1)........................................ 

รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
สาํหรับปสิน้สดุ.................(2)..................................................... 

 
กระบวนการปฏบิตังิาน/

โครงการ/กจิกรรม/ดานของ
งานทีป่ระเมนิและ

วตัถปุระสงคของการ
ควบคมุ 

การควบคมุทีม่อียู 
 

การประเมนิผลการควบคมุ ความเสีย่งทีย่งัมอียู การปรบัปรงุการควบคมุ 
กาํหนดเสรจ็/
ผูรบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
       
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
ลายมือชื่อ........................(10)................................... 

     ตําแหนง……………………….(11)…………………………….. 
      วันท่ี.............................(12).................................. 

 



 

 
 
 
คําอธบิาย แบบ ทค. 1 
 

(1) ชื่อสํานัก/กอง 
(2) งวดรายงาน ระวันปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 25xx  
(3) ระบุกิจกรรม/โครงการ/ภารกิจงานตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานท่ี

สําคัญของหนวยงาน และวัตถุประสงคของการควบคุม ถาเปนกระบวนการปฏิบัติใหระบุข้ันตอน
ท่ีสําคัญของกระบวนการปฏิบัติงานหรือโครงการนั้น หนึ่งกิจกรรมอาจมีหลายวัตถุประสงค 

(4) สรุปข้ันตอน/วิธีปฏิบัติงาน/นโยบาย/กฎเกณฑท่ีใชปฏิบัติอยูสําหรับกิจกรรมตาง ๆ 
(5) การประเมินผลการควบคุมท่ีมีอยู เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม โดยตอบคําถามตอไปนี้ 
       - การกําหนด/สั่งการเปนทางการใหปฏิบัติตามการควบคุมหรือไม 
       - มีการปฏิบัติจริงตามการควบคุมหรือไม 
       - ถามีการปฏิบัติจริง การควบคุมชวยใหงานสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม 
       - ประโยชนท่ีไดรับ คุมคากับตนทุนของการควบคุมหรือไม 
(6) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยูท่ีมีผลตอกระทบตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการควบคุมดานใด

ดานหนึ่งหรือหลายดาน (ดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคับ) 

(7) เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงตามคอลัมน (6) 
(8) ระบุผูรับผิดชอบในการแกไขปรับปรุง และวันท่ีคาดวาจะดําเนินการปรับปรุงแลวเสร็จ 
(9) ระบุขอมูลอ่ืนท่ีตองการแจงใหทราบ เชน วิธีดําเนินการและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 
(10) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 
(11) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 

     (12) ระบุวันเดือนปท่ีรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ทค. 1 
ตวัอยาง  

สาํนักงานปลดัเทศบาล 
รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 

สาํหรับปสิน้สดุวนัที ่30  เดอืน กนัยายน  พ.ศ. 2560 
กระบวนการปฏบิตังิาน/

โครงการ/กจิกรรม/ดานของ
งานทีป่ระเมนิและ

วตัถปุระสงคของการ
ควบคมุ 

การควบคมุทีม่อียู 
 

การประเมนิผลการควบคมุ ความเสีย่งทีย่งัมอียู การปรบัปรงุการควบคมุ 
กาํหนดเสรจ็/
ผูรบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
งานวเิคราะหนโยบาย       
และแผน 
กจิกรรม 

     
 

1. การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป 

1. ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ใหแลว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม 
2559 

2. มีการกําหนดตารางวัน
เวลาเพ่ือจัดประชุม
ประชาคมการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 

1. การดําเนินการเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว 
2. การกําหนดตารางการ
ออกประชุมทําให
ประชาชนไดรูวันเวลาใน
การเขารวมอยางชัดเจน 
 
 

1. ระเบียบ หนังสือสั่งการมี
การปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ทํา
ใหมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการท่ีกระช้ันชิด 
2. การนําเสนอโครงการเพ่ือ
บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินยัง
ไมครบถวนทําใหการรายงาน
แผนมีองคประกอบยังไม
สมบูรณ 100 % 

1. ผูบริหารควรมีมาตรการใน
การจัดทําโครงการกอนบรรจุ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
2. แจงทุกสํานัก/กองถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 
24 มกราคม 2561 

30 กันยายน 2561/
นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

 

วตัถปุระสงค 
- เพ่ือใหการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
เปนไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

 

 
ลายมือชื่อ............................................... 

     (หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล) 
      วันท่ี 15  ตุลาคม 2561 
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รปูแบบรายงาน 
การประเมนิผลการควบคมุภายในของหนวยงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

       แบบ ปค. 1 
หนังสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 

เรยีน   ...........(1)......................... 

   ..............................(2).............................. ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานป
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี .....(3).... เดือน ................................พ.ศ......................... ดวยวธิีการท่ีหนวยงานกําหนด  
ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล วาภารกิจของ
หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ดาน
การรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมท้ังดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว...................(4).......................................เห็นวา การควบคุม
ภายในของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใตการ
กํากับดูแลของ....................(5)..............  
 
 

ลายมือชื่อ........................(6)................................... 
     ตําแหนง……………………….(7)…………………………….. 
      วันท่ี..........................(8)....................................... 

 
กรณีมคีวามเสีย่งสําคญั และกําหนดจะดําเนนิการปรับปรงุการควบคุมภายในสาํหรบัความเสีย่งดงักลาวใน
ปงบประมาณถดัไป ใหอธบิายเพิ่มเตมิในวรรคสาม ดังนี ้
 อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณปปฏิทินถัดไป 
สรุปท่ีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
1.1……………………………………………………………………………………………………….. 
1.2……………………………………………………………………………………………………….. 

  2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน (10) 
2.1……………………………………………………………………………………………………….. 
2.2……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
คําอธบิาย แบบ ปค.1 

(1) ระบุตําแหนงผูกํากับดูแล 
(2) ระบุชื่อหนวยงานของรัฐท่ีประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน 
(3) ระบุวันเดือนปสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปท่ีไดประเมินผลการควบคุมภายใน 
(4) ระบุชื่อหนวยงานของรัฐท่ีประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน 
(5) ระบุตําแหนงผูกํากับดูแล 
(6) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 
(7) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
(8) ระบุวันเดือนปท่ีรายงาน 
(9) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยูซ่ึงมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคของแตละภารกิจ 
(10) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (9)ในปงบประมาณถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

-18- 

ตวัอยาง 
แบบ  ปค. ๑ 

หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
(ระดบัหนวยงานของรฐั) 

 
เรยีน   นายอาํเภอแมสาย 
        เทศบาลตําบลหวยไคร  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี   
๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ดวยวิธีการท่ีหนวยงานกําหนด  ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล วาภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ดานการรายงานท่ีเก่ียวกับการเงิน และไมใช
การเงินท่ีเชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใสรวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ
กับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว  เทศบาลตําบลหวยไคร  เห็นวา  การควบคุมภายในของหนวยงานมี
ความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ภายใตการกํากับดูแลของ  
นายอําเภอแมสาย 

อยางไรก็ดี   มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณหรือป
ปฏิทินถัดไป  สรุปไดดังนี้  

๑. ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  

๑.๑  ไมมีตั้งงบประมาณเปนรายโครงการหรือรางโครงการเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ๒.๑  กําหนดใหทุกสํานัก/กอง ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงหมาดไทยท่ี มท 0808.2/        

ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2561 
 
 

          ลงมือชื่อ 
 

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

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

แบบ ปค. ๔ 
.....................................(1)....................................... 

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาดาํเนนิงานสิน้สดุ...........................(2)................................................ 

 
(3) 

องคประกอบของการควบคมุภายใน 
(4) 

ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
2. การประเมินความเสี่ยง 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
3. กิจกรรมการควบคุม 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
5. กิจกรรมการติดตามผล 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..  

              
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
ผลการประเมินโดยรวม (5) 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….........................................................................  
 

ลายมือชื่อ........................(6)................................... 
     ตําแหนง……………………….(7)…………………………….. 
      วันท่ี..........................(8)....................................... 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําอธบิาย แบบ ปค.4 
(1) ระบุชื่อหนวยงานของรัฐท่ีประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน 
(2) ระบุวันเดือนปสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปท่ีไดประเมินผลการควบคุมภายใน 
(3) ระบุองคประกอบของการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 
(4) ระบุผลการประเมิน/ขอสรุปของแตละองคประกอบของการควบคุมภายในพรอมความเสี่ยงท่ียังมีอยู/

จุดออน 
(5) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององคประกอบของการควบคุมภายในท้ัง 5 องคประกอบ 
(6) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 
(7) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
(8) ระบุวันเดือนปท่ีรายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

-21- 
แบบ ปค. ๔ 

ตวัอยาง 
เทศบาลตาํบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานผลการประเมนิองคประกอบของการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาดาํเนนิการสิน้สดุวนัที ่๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

องคประกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน / ขอสรปุ 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
        ผูบริหารไดสรางบรรยากาศของการควบคุมเพ่ือใหเกิด
ทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายใน  โดยใหความสําคัญกับความ
ซ่ือสัตย  จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  มีการ
บริหารจัดการท่ีสอดคลองกับหลักธรรมมาภิบาลมีการกําหนด
แนวทางท่ีชัดเจนตอการปฏิบัติท่ีถูกตองและท่ีไมถูกตองรวมท้ัง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  บุคลากรเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ี
รวมท้ังมีความรูความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
2. การประเมนิความเสีย่ง 
       มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของเทศบาลตําบล
หวยไครและวัตถุประสงคระดับกิจกรรมท่ีชัดเจนสอดคลองและ
เชื่อมโยงกันในการท่ีจะทํางานใหสําเร็จดวยงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีกําหนดไว  ผูบริหารมีการระบุความเสี่ยง ท้ังจากปจจัย
ภายในและภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของเทศบาลตําบลหวยไคร มีการวิเคราะหความเสี่ยง
และจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  นอกจากนี้  ยังมีเครื่องมือท่ี
สามารถบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปจจัยดานตาง 
ๆ เชน  การเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของคา
สาธารณูปโภค  และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เปนตน 
3. กจิกรรมการควบคมุ 
       มีนโยบายและวิธีปฏิบัตงิานท่ีทําใหม่ันใจวาเม่ือนําไปปฏิบัติ
แลวจะเกิดผลสําเร็จตามท่ีฝายบริหารกําหนดไว  กิจกรรมเพ่ือ 
การควบคุมจะชี้ใหผูปฏิบัติงาน  เห็นความเสี่ยงท่ีอาจใหเกิดความ
ระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
        มีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  

              
     สภาพแวดลอมการควบคุมของเทศบาลตําบลหวยไคร
ในภาพรวมเหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล  อยางไรก็ตาม  โครงสรางองคกรของเทศบาล
ตําบลหวยไครอยูระหวางการปรับอัตรากําลัง ใหมี
ความสัมพันธระหวางหนวยงานภายในอยางชัดเจนเพ่ือให
สามารถรองรับการดําเนินงานในอนาคตไดอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
      เทศบาลตําบลหวยไคร  มีการประเมินความเสี่ยงโดย
นําระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนสากลมาใช  และมีการ
จัดการกับความเสี่ยงตาง ๆ  จากผลการประเมิน รวมท้ังยัง
สามารถกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน
ในอนาคตจากปจจัยตาง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องมือ
ท่ีนํามาใช 
 
 
 
 
 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม  เพียงพอและ
สอดคลองกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร  
โดยกิจกรรมควบคุมเปนสวนหนึ่ งของการปฏิบั ติงาน
ตามปกติโดยผูบริหารและหัวหนางานกํากับดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด   
 
     ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม  คือ   



 

เหมาะสมตอความตองการของผูใชและมีการสื่อสารไปยังฝาย
บริหารและผูท่ีเก่ียวของในรูปแบบท่ีชวยใหผูรับขอมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติหนาท่ีตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและวัตถุประสงคขององคกร 
 
 
5. กจิกรรมการตดิตามผล 
        เทศบาลตําบลหวยไครมีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและประคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกําหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง
และเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝาย
บริหาร ผูปฏิบัติงานและผูผูตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ีเก่ียวของ
นอกจากนี้  มีการประเมินผลตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
กําหนด  จากการสอบทานของผูตรวจสอบภายในของเทศบาล
ตําบลหวยไคร  
 

มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชงานไดครอบคลุมระหวาง
เทศบาลตําบลหวยไคร  และหนวยงานในสังกัดในชุมชน
หมูบาน รวมท้ังจัดหารูปแบบการสื่อสารท่ีชัดเจน  ทันเวลา
และสะดวกตอผูใช  ผานระบบเครือขายรวมท้ังไดจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เผยแพรท้ังภายในและ
ภายนอกองคกร  พัฒนาเว็ปไซตหนวยงานใหดีข้ึน 
 
     ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดย
ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง  และสรางความนาเชื่อม่ันอยาง
สมเหตุสมผล  รวมกันระหวางผูบริหารและพนักงาน  
รวมท้ังมีการประเมินผลการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายใน  
มีการจัดทํารายงานพรอมขอเสนอแนะเสนอผูบริหาร
ระดับสูง  เพ่ือสั่งการแกไขและกําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปตอไป 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

เทศบาลตําบลหวยไคร  มีโครงสรางการควบคุมภายในครบ ๕ องคประกอบ  มีประสิทธิผลและ  
เพียงพอ  ท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค  อยางไรก็ตามยังมีบางกิจกรรมท่ีตอง
ปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  จึงไดกําหนดวิธีการ
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมไวแลว  
                   
 
                                               ชือ่ผูรายงาน 
                                                                (นายเสถียร  กาโน) 
                                                 ตาํแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
                                                 วนัที ่   10  เดือน   ตลุาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 

แบบ ปค. ๕ 
...................................................(1).......................................................... 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด..................................(2)............................. 

 
 

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

(3) 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้งหนวยงาน
ภาครฐัหรอืภารกจิตามแผนการ

ดําเนนิการหรือภารกจิอื่น ๆ ทีส่ําคัญ
ของหนวยงานของรฐั/วตัถปุระสงค 

 

(4) 
 
 

ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 

(5) 
 

การควบคมุภายใน
ที่มีอยู 

 
 

(6) 
 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

 
 

(7) 
 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

 
 

 

(8) 
 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ

ภายใน 

(9) 
 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

 
 
 
 
 
 

      



 

 
 
คําอธบิาย แบบ ปค.5 

(1) ระบุชื่อหนวยงานของรัฐท่ีประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงาน 
(2) ระบุวันเดือนปสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปท่ีไดประเมินผลการควบคุมภายใน 
(3)  ระบุภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้งหรือภารกิจตามแผนการดําเนินงานหรือภารกิจอ่ืนๆ ท่ีสําคัญของ

หนวยงาน และวัตถุประสงคของภารกิจดังกลาว  (ขอมูลสอดคลองกับ แบบ ทค.1) 
(4) ระบุความเสี่ยงสําคัญของแตละภารกิจ (ขอมูลสอดคลองกับ แบบ ทค.1) 
(5) ระบุการควบคุมภายในของแตละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง เชน ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน 

กฎเกณฑ                                                                                                                                            
(6) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในวามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอยางตอเนื่องหรือไม 
(7) ระบุความเสี่ยงท่ียังมีอยูซ่ึงมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของแตละภารกิจ 
(8) ระบุการปรับปรงุการควบคุมภายในเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (7) ในปงบประมาณ 
(9) ระบุชื่อสํานัก/กอง ท่ีรับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(10) ลายมือชื่อหัวหนาหนวยงาน 

     (11) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
     (12) ระบุวันเดือนปท่ีรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปค. ๕ 
เทศบาลตาํบลหวยไคร อําเภอแมสาย จงัหวดัเชยีงราย 

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน 
สาํหรับระยะเวลาการดาํเนนิงานสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

                                                                                                                               

                       (ลงชื่อ)                                                                                                                 
(นายเสถียร  กาโน) 

ตําแหนง   นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
วันท่ี    10  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.    ๒๕๖๑ 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตั้ง
หนวยงานภาครฐัหรอืภารกจิตาม
แผนการดาํเนนิการหรอืภารกจิอืน่ 
ๆ ทีส่าํคัญของหนวยงานของรฐั/

วตัถปุระสงค 

ความเสีย่ง 
 
 
 

การควบคมุภายในทีม่ี
อยู 

การประเมนิผล 
การควบคมุภายใน 

ความเสีย่ง 
ที่ยงัมีอยู 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนวยงานที่
รบัผดิชอบ 

งานวเิคราะหนโยบายและแผน 
กิจกรรม 
การจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่สีป่ 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปดําเนินการเปนตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ 

 
การนําเสนอโครงการ
เพื่อจัดทําแผนเปน
การนําเสนอเพื่อชื่อ
และยอดเงินไมไดตั้ง
งบประมาณเปนราย
โครงการหรือจัดทํา
เปนรางโครงการเพื่อ
บรรจุในแผนพฒันา
ทองถ่ินสี่ป 

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

 
- การดําเนินการ
เปนไปตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว 
- การกําหนดตาราง
การออกประชุมทําให
ประชาชนไดรูวนัเวลา
ในการเขารวมอยาง
ชัดเจน 
 
 

 
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ
มีการปรับเปลี่ยนบอยคร้ัง 
ทําใหมีระยะเวลาในการ
ดําเนินการที่กระชั้นชิด 
- การนําเสนอโครงการ
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินยังไมครบถวนทํา
ให ก ารราย งาน แผ น มี
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ยั ง ไ ม
สมบูรณ 100 % 

 
- ผูบริหารควรมีมาตรการ
ในการจัดทําโครงการกอน
บรรจุแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- แจงทุกสํานัก/กองถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลง
วันที่ 24 มกราคม 
2561๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 

 
สํานักปลัด 
เทศบาล 

(งานวิเคราะหฯ) 
 
 
 

ตวัอยาง 
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แบบ ปค. ๖ 
 

รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผูตรวจสอบภายใน 
 
เรียน     .....................(1)............................. 

ผูตรวจสอบภายในของ  ....................(2).................ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหนวยงาน  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  ........................(3)........................  ดวยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพดานการรายงานท่ี
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
 จากผลการสอบทานดังกลาว  ผูตรวจสอบภายในเห็นวา  การควบคุมภายใน..............(4)..................  
มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

ลายมือชื่อ........................(5)................................... 
     ตําแหนง……………………….(6)…………………………….. 
      วันท่ี..........................(7)....................................... 

กรณีไดสอบทานการประเมนิผลการควบคมุายในแลว มขีอตรวจพบหรือขอสังเกตเกี่ยวกบัความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในหรือการปรับปรงุการควบคุมภายในสาํหรบัความเสีย่งดังกลาวใหรายงานขอตรวจพบหรือ
ขอสังเกตในวรรคสาม ดงันี ้
 อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปท่ีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ี (8) 
1.1……………………………………………………………………………………………………….. 
1.2……………………………………………………………………………………………………….. 

  2.  การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (9) 
2.1……………………………………………………………………………………………………….. 
2.2……………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
คําอธบิาย แบบ ปค.6  

(1) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยงาน 
(2) ระบุชื่อหนวยงาน 
(3) ระบุวันเดือนปสิ้นรอบระยะเวลาการดําเนินงานประจําปท่ีประเมินผลการควบคุมภายใน ซ่ึงผูตรวจ

สอบภายในดําเนินการสอบทานการประเมินดังกลาว 
(4) ระบุชื่อหนวยงาน 
(5) ลงลายมือชื่อหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
(6) ระบุตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
(7) ระบุวันท่ีรายงาน 
(8) ระบุขอตรวจพบและหรือขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับความเสี่ยง  
(9) ระบุขอตรวจพบและหรือขอสังเกตของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการควบคุมภายในและหรือการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงตาม (8) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

แบบ ปค. ๖ 
ตวัอยาง 

รายงานผลการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผูตรวจสอบภายใน 
 
เรียน     นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 

ผูตรวจสอบภายในของ  เทศบาลตําบลหวยไคร  ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหนวยงาน  สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 
๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพดานการรายงานท่ี
เก่ียวกับการเงิน และไมใชการเงินท่ีเชื่อถือได  ทันเวลา  และโปรงใส  รวมท้ังดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
       จากผลการสอบทานดังกลาว  ผูตรวจสอบภายในเห็นวา  การควบคุมภายในเทศบาลตําบลหวย
ไคร  มีความเพียงพอ  ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อยางไรก็ดี  มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน  สรุปไดดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง 

๑.๑ ตรวจพบวาฎีกาเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิง  ของสํานักปลัด กองชาง กองการศึกษา 
และกองสาธารณสุข  พบการเบิกจายน้ํามันเครื่องตัดหญาไมไดมีการกําหนดปริมาณการสั่ง
จายน้ํามันไวขอบกพรองปรากฏตามรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้แลว 

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรงุการควบคุมภายใน 
๒.๑ การแนะนําโดยใหดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและ

เก็บรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
2.2 การแนะนํา โดยใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือใชใน

การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหนวยงานของรัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาฯ ดวนท่ีสุด ท่ี กค
(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙  ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 
 
 

      ลายมือชื่อ 
                                                                          (นางสาวกาญจนา  คําปน) 
                                                       ตําแหนง  นกัวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
                                                              วันท่ี   10 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 



 
 
 

 


	แบบ วค. 2
	........................(1).........................
	รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

