
 ๓) ไมไ่ดจ้ดัทําแผนการตรวจสอบระยะยาว
 ๔) ไมไ่ดป้ฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํป�
 ๕) ปฏิบติังานตรวจสอบไมเ่ป�นไปตามแผนการตรวจสอบประจาํป�
 ๖) ผูเ้สนอแผนการตรวจสอบภายในไมใ่ชผู่ไ้ดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติั  

     หนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมาย
 ๗) ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที�ผูต้รวจสอบภายในไมไ่ดป้ฏิบติั 

หนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมาย
 ๘) ไมป่ฏิบติังานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกระทรวง
      การคลัง
 ๙) ไมเ่ป�ดโครงสรา้งหนว่ยตรวจสอบภายใน
 ๑๐) ไมกํ่าหนดกรอบอัตรากําลังของหนว่ยตรวจสอบภายใน/ไมม่อบ 

      หมายหรอืจดัทําคําสั�งแต่งตั�งใหม้ผีูต้รวจสอบภายใน
 ๑๑) รายงานผลการตรวจสอบไมทั่นภายใน ๒ เดอืนนบัตั�งแต่
     วนัที�ตรวจสอบแล้วเสรจ็

 จุลสารฉบบัที� ๒
  หนว่ยตรวจสอบภายใน

 องค์การบรหิารสว่นตําบลเกาะหมาก
 

 ตัวอยา่งขอ้ทักท้วง ขอ้บกพรอ่ง การควบคมุภายใน
 กฎหมายระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง
     ๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 

ปฏิบติัการควบคมุภายในสาํหรบัหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กําหนดใหห้นว่ยงานของรฐัประเมนิผลการควบคมุภายใน โดยถือ 

ปฏิบติัตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบติัการควบคมุภายในสาํหรบั 

หนว่ยงานของรฐั พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ�งหลักเกณฑ์ปฏิบติัการควบคมุภายใน 

สาํหรบัหนว่ยงานของรฐั
 ขอ้ ๕ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ�งโดยมหีนา้ที� 
ดงันี�
          (๓) รวบรวม พจิารณา กลั�นกรอง และสรุปผลการประเมนิการ 
ควบคมุภายในในภาพรวมของหนว่ยงานของรฐั
          (๕) จดัทารายงานการประเมนิผลการควบคมุภายในระดบั 

หนว่ยงานของรฐั
ขอ้ ๘ ใหค้ณะกรรมการจดัทํารายงานการประเมนิผลการควบคมุ 

ภายในระดบัหนว่ยงานของรฐั ประกอบดว้ย...

ขอ้ ๙ สรปุวา่ใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นจดัทํารายงานการ 
ประเมนิผลการควบคมุภายในระดบัหนว่ยงานของรฐั ประกอบดว้ย 
หนงัสอืรบัรองการประเมนิผลการควบคมุภายใน (ระดบัหนว่ยงาน 
ของรฐั) (แบบ ปค.๑)

 

จุลสารฉบบัที� ๑
หน่วยตรวจสอบภายใน

 องค์การบรหิารสว่นตําบลเกาะหมาก
 

 ตัวอยา่งขอ้ทักท้วง ขอ้บกพรอ่ง การตรวจสอบภายใน
กฎหมายระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง

      ๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังวา่ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบติัการตรวจสอบภายในสาํหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แก้ไขเพิ�มเติม(ฉบบัที� ๓)พ.ศ.๒๕๖๔ ขอ้ ๑๗ ใหห้น่วยงานตรวจสอบภายใน 

ของหน่วยงานของรฐั มหีน้าที�และความรบัผดิชอบ ดังนี�
           (๒) กําหนดกฎบตัรไวเ้ป�นลายลักษณ์อักษรและเสนอหวัหน้าหน่วย 

งานของรฐัก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ 

ชอบและเผยแพรห่น่วยรบัตรวจทราบ รวมทั�งมกีารสอบทานความเหมาะ 
สมของกฎบตัรอยา่งน้อยป�ละ ๑ ครั�ง
           (๔) จดัทําเสนอแผนการตรวจสอบประจาํป�ต่อหวัหน้าหน่วยงาน 

ของรฐัก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพจิารณาอนุมติัภายในเดือน 

สดุท้ายของป�งบประมาณหรอืป�ปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที�หน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที�มรีะยะเวลาตั�งแต่ ๑ ป�ขึ�นไป ให ้

นํามาใชป้ระกอบการพจิารณาอนุมติัแผนการตรวจสอบประจาํป�ด้วย          

(๕) ใหป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในเป�นไปตามแผนการตรวจสอบประจาํป�ที� 
ได้รบัอนุมติัตามขอ้ (๔) 

แผนการตรวจสอบแบง่เป�น ๒ ระดบั ดังนี�
          ๑) แผนการตรวจสอบระยะยาว เป�นแผนที�จดัทําไวล่้วงหน้ามรีะยะ 
เวลาตั�งแต่ 1 ป�ขึ�นไป โดยทั�วไปมรีะยะเวลา ๓-๕ป� และแผนฯ ต้องกําหนดให ้

ครอบคลมุหน่วยรบัตรวจที�อยูใ่นความรบัผดิชอบทั�งหมด
          ๒) แผนการตรวจสอบประจาํป� เป�นแผนที�จดัทําไวล่้วงหน้ามรีอบ 

ระยะเวลา ๑ ป� และต้องจดัทําใหส้อดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว 

ที�กําหนดไว ้โดยการดึงหน่วยงานหรอืเรื�องที�จะตรวจสอบในแต่ละป� ตามที� 
ปรากฏในแผนการตรวจสอบระยะยาว มาจดัทําเป�นแผนการตรวจสอบ 

ประจาํป�

 ตัวอยา่งขอ้ทักท้วง ขอ้บกพรอ่ง
 ๑) ไมไ่ด้จดัทํากฎบตัร/จดัทําแต่ไมไ่ด้เผยแพรใ่หห้น่วยรบัตรวจทราบ
 ๒) ไมไ่ด้จดัทําแผนการตรวจสอบประจาํป�

รายงานประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุภายใน (แบบ ปค.๔)

รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค.๕) และรายงานการ
สอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผู ้ตรวจสอบภายใน (แบบ
ปค.๖) (กรณีมผีูต้รวจสอบภายในหรอืมอบหมายใหป้ฏิบติัหน้าที�ผูต้รวจ
สอบภายใน) 

กรณีองค์การบรหิารสว่นตําบลและเทศบาลตําบลจดัสง่ใหน้ายอําเภอเพื�อ
ใหค้ณะกรรมการที�นายอําเภอจดัใหม้ขีึ�นดําเนินการรวบรวมและสรุป
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายในจดัทําเป�นรายงานการประเมนิ
ผลการควบคมุภายในขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นระดับอําเภอ และ
สง่ใหส้าํนักงานสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�นจงัหวดั ภายใน ๙๐ วนั นับแต่
วนัสิ�นป�งบประมาณ และกรณีเทศบาลเมอืง เทศบาลนคร และองค์การ
บรหิารสว่นจงัหวดั จดัสง่ใหส้าํนักงานสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น
จงัหวดั ภายใน ๙๐ วนั นับแต่วนัสิ�นป�งบประมาณ
       ๒. หนังสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ�น ที� มท 0๔๐๕.๒/ว ๖๖๙
ลงวนัที� ๒๐ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๒ เรื�อง ชกัซอ้มการดําเนินการตามหลัก
เกณฑ์
กระทรวงการคลัง วา่ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบติัการควบคมุ
ภายใน
สาํหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๑

ตัวอยา่งขอ้ทักท้วง ขอ้บกพรอ่งการควบคมุภายใน
๑) ไมพ่บการแต่งตั�งคณะกรรมการประเมนิผลการควบคมุภายใน
๒) จดัทํารายงานประเมนิผลการควบคมุภายใน สาํหรบัป� สิ�นสดุวนัที� ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒ โดยได้จดัทําตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
วา่ด้วยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๓) ไมไ่ด้ประเมนิผลการควบคมุภายใน
๔) ไมไ่ด้พจิารณากลันกรองและสรุปผลการประเมนิผลการควบคมุภายใน
ในภาพรวม โดยนํารายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคมุ
ภายใน
(แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน (แบบ ปค.๕)

ของแต่ละสาํนัก/กอง จดัสง่ใหน้ายอําเภอ
๕) ประเมนิผลการควบคมุภายในตามแบบ ปค.4 โดยไมไ่ด้นําหลักการของ
แต่ละองค์ประกอบ มาพจิารณา
๖) รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน ไมค่รบถ้วน โดยไมไ่ด้จดัทํา
รายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน (ปค.๕) และรายงานการสอบ
ทานการประเมนิผลการควบคมุภายใน ของผูต้รวจสอบภายใน (แบบ
ปค.๖)

๗) ผูที้�ได้รบัมอบหมายใหป้ฏิบติัหน้าที�ผูต้รวจสอบภายใน ไมไ่ด้จดัทํา
รายงานการสอบทานการประเมนิผลการควบคมุภายในของผูต้รวจสอบ
ภายใน (แบบปค.๖)
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จุลสาร  หน่วยตรวจสอบภายใน

จุลสารฉบับท่ี ๓
หนวยตรวจสอบภายใน

 องคการบริหารสวนตําบลเกาะหมาก

 
 ตัวอยางขอทักทวง ขอบกพรอง การตรวจสอบภายใน

กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของ

    ๑. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ 

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๒

ขอ ๒ ใหหนวยงนของรัฐจัดใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช 

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวง 

การคลังกําหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขอ ๓ ใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีผูรับผิดชอบ ซึ่งตองประกอบดวย 

ฝายบริหารและบุคลากรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา 

ยุทธศาสตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ 

ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของ 

รัฐ ทัง้น้ีไมควรเป็นผูตรวจสอบภายใน

ขอ ๕ ผูรับผิดชอบมีหน าที่ดังน้ี

(๑ ) จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

       ๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับ 

หนวยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองคกร

ตัวอยางขอทักทวง ขอบกพรอง

ตัง้แตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

๑) ไมพบผูรับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) ไมมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) ไมไดติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

4) ไมไดจัดทํารายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

5) ไมมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๖ ไมไดจัดทํารายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให 

หัวหน าหนวยงานของรัฐหรือผูกํากับดูแลแลวแตกรณี พิจารณา 

อยางน อยปีละ ๑ ครัง้

๗) ผูตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหน าที่ผ ู

ตรวจสอบภายในไมไดจัดทํารายงานการสอบทานการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยง
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