
 

 

แบบ ปค.๕ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันท่ี  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล    
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง      
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

ภารกิจตามแผนการด าเนินการ 
งานตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อให้งานตรวจสอบภายในมี
ประสิทธิภาพ 
     ๒. เพื่อใหห้น่วยตรวจสอบภายในมี
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเพียงพอต่อปริมาณงาน  
ท่ีมีอยู่และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร 
     ๓ เพื่อให้งานตรวจสอบ  คลอบคลุมกับ
ภารกิจ  ทุกด้าน  ทุกงาน 
     ๔. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น 
     ๕. เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
(กรมบัญชีกลาง)  
     6. เพื่อรองรับการประเมินการประกัน

งานตรวจสอบ
ภายในมี
เจ้าหน้าท่ีตาม
กรอบอัตราก าลัง  
จ านวน  7  อัตรา
มีเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานอยู่จริง
เพียง 5 คน เป็น
ข้าราชการ 4 คน
และเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ๑  
คน ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานทุกงาน
(งานบริหาร
ท่ัวไป) ด้วย
ความเร่งรีบ 

๑. จัดท าแนวการ
ตรวจสอบในแต่
ละเรื่องท่ีจะท า
การตรวจสอบ  
ตามภารกิจงาน
ของแต่ละหน่วย
รับตรวจเพื่อเป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน 
 
๒. จัดท าค าส่ัง
แบ่งงานเพื่อ
ก าหนดความ
รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายใน

จากการปฏิบัติตาม
กิจกรรมการ
ควบคุมท้ัง ๕  ข้อ
ดังกล่าว  สามารถ
ท าให้ความเส่ียง
ลดลงได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ควรสรรหา
บุคลากรเพิ่มเพื่อให้
เพียงพอกับภารกิจ
งานท่ีมีอยู่  และ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 
 

    ๑. การปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบ
ภายในไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  เนื่องจาก
ต้องปฏิบัติงานทุก
งานด้วย ความเร่งรีบ
เพื่อให้เป็นไป ตาม
ห้วงเวลาท่ีก าหนด 
 
   2.การวางแผนการ
ตรวจสอบภายในท้ัง
แผนปีและแผนระยะ
ยาว  ไม่เป็นไปตาม
ข้อเท็จจริง    
 

   ๑. ลดงานด้านการ
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการด้าน
ต่าง ๆ โดยเข้าร่วม
ประชุมเฉพาะท่ี
ส าคัญและจ าเป็น
เท่านั้น  เพื่อให้มี
เวลาปฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบ  
มากขึ้น 
     ๒. จัดท าแบบ
ประเมินความเส่ียง
เพื่อน าเข้าท่ีประชุม
ของหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อแจ้งให้
ทราบและจัดส่ง

หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน/

นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

สระบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล    
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง      
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จากหน่วยงานภายนอก
(กรมบัญชีกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้ทันตาม
ห้วงเวลาท่ี
ก าหนด จึงมี
ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
งานตรวจสอบ
ภายในท่ีเป็นงาน
หลัก  ซึ่งจะต้อง
ตรวจสอบให้ครบ
ทุกกิจกรรมของ
หน่วยรับตรวจ  
จึงต้องมีการ
ปรับเปล่ียนแผน
ตามอัตราก าลังท่ี
มีอยู่ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน
และระยะเวลา
การจัดส่งเอกสาร
ท่ีหน่วยรับตรวจ
จัดส่งให้ 

ให้กับเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 
    ๓. ประชุม
ซกัซ้อมการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
ตามแผนการ
ตรวจสอบ  และ
แนวการ
ตรวจสอบภายใน  
ในแต่ละเรื่องท่ี
ก าหนดไว้ 
     
๔.จัดท าแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแนว
ทางการประกัน
คุณภาพงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3. การฏิบัติงาน
ด้านการให้ค าปรึกษา
ไม่ค่อยมีผู้เข้ามารับ
บริการ  ซึ่งการ
ให้บริการด้านการให้
ค าปรึกษา  เป็นงาน
หลักท่ีต้องจัดให้มีข้ึน
ตามค านิยามของการ
ตรวจสอบภายใน  
และเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินการ
ประกันคุณภาพที่
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของ อปท.
จะต้องจัดให้มีข้ึนเพื่อ
รองรับการประเมิน
การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน
จากหน่วยงาน
ภายนอก 
 

หนังสือแจ้งให้
ด าเนินการโดย
ผู้บริหารของ
หน่วยงาน 
3. จัดหาห้อง
ปฎิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในให้
เป็นเอกเทศ  เพื่อให้
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามตัวชี้วัด
ตามท่ีหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล    
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง      
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 
 
๕. ท าหนังสือขอ
อนุมัติจาก
ผู้บริหาร  เพื่อ
สรรหาบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและ
ภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  การปฏิบั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ
ง านของหน่ ว ย รั บ
ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4 .สรรหา
บุคลากรให้เต็มตาม
กรอบอัตราก าลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล    
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง      
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
งานสารบรรณ 
- การรับหนังสือเข้า และการจัดเก็บเข้าแฟ้ม     
ไม่เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
- การค้นหาเอกสาร ระเบียบ ฯ กฎหมาย  
หนังสือส่ังการหรือรายงานต่าง ๆ สะดวก
รวดเร็ว และทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
การรับหนังสือเข้า
ลงรับและเสนอ
หนังสือล่าช้ากว่า
ท่ีก าหนด  การ
จัดเก็บเอกสารไม่
เรียบร้อยและเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. เนื่องจาก
หน่วยตรวจสอบ
ภายในไม่ได้รับ
การสรรหา
บุคลากรใน
ต าแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ
และนักจัดการ
งานท่ัวไป  จึงต้อง 
มอบหมายงาน
บริหารทั่วไป
ให้กับพนักงาน
จ้างของหน่วย
ตรวจสอบภายใน
ช่วยปฏิบัติงานไป
ก่อน 
2. ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงานธุรการ
หรืองานสาร

 
การควบคุมภายใน
มีความเพียงพอ
และเหมาะสมใน
ระดับหนึ่ง  แต่
เนื่องจากผู้ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน  บันทึก
การรับหนังสือใน
เครื่องคอมพิวเตอร์  
เมื่อเจ้าตัวไม่อยู่     
ผู้ตรวจสอบภายใน
ท่ีด าเนินการแทน
ให้ไม่ทราบว่าการ
ลงบัญชีรับหนังสือ
ถึงเลขใด  จึงไม่ได้
ลงรับหนังสือ และมี
การเสนอหนังสือ
ล่าช้ากว่าท่ีก าหนด
ไว ้
 

 
การลงรับหนังสือ  
และการจัดเก็บ
หนังสือเข้าแฟ้มไม่
เรียบร้อยและไม่เป็น
ปัจจุบัน  ท าให้การ
ค้นหาเอกสารที่
ต้องการล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ท าหนังสือขอ
อนุมัติสรรหา
บุคลากรและแจ้งให้
กองการเจ้าหน้าท่ี
สรรหาบุคลากรตาม
กรอบอัตราก าลัง 
 
2. มอบหมายให้
ข้าราชการต าแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานด้านสาร
บรรณแทนไปก่อน  
จนกว่าจะมีการสรร
หาผู้ช่วยนักจัดการ
งานท่ัวไป 
 

 
หัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายใน/
นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู ่

การประเมินผล    
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง      
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบ 

 
 
 

บรรณถูกขอตัวไป
ช่วยงานหน้าห้อง
ปลัด ฯ จึง
มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายใน
ท่ีมีอยู่ลงรับ
หนังสือไปพลาง
ก่อน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
(ลงช่ือ)                                   
         (นางเมทินี  ปรีดากิตวรกุล) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง                     
                 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

วันท่ี  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
                  


