
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     หนว่ยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                                  

ที่   ชร 54001.10/ วันที ่  27  กันยายน 2562 

เรื่อง   พิจารณาอนุมัตแิผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕63 
          และแผนการตรวจสอบระยะยาว (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –พ.ศ. 2565) 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

เรื่องเดิม   พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือที่ มท 0805.2/ว 3880 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 แจ้งว่า กระทรวงการคลังได้ก าหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ส าหรับการตรวจสอบภายในที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 จนกว่าจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ใช้บังคับ 

ข้อเท็จจริง   ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

รหัสมาตรฐานที่ 2010 ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตาม
ผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ 

รหัสมาตรฐานที่ 2020 ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและ
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ข้อ ๘ ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือน
กันยายนของทุกปี และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางที่หลักเกณฑ์ฯ ก าหนด หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ ได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น 
  1. แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

2. แผนการตรวจสอบระยะยาว (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 –พ.ศ. 2565) 
 
 

/โดยข้อมูล... 
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โดยข้อมูลในการจัดท าแผนข้างต้น ได้มาการประเมินความเสี่ยงงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลัก
และภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เพ่ือประกอบในการพิจารณาเลือกงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มี
ความเสี่ยงสูง อาจจะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีผลการประเมินความเสี่ยงร่วมกับหัวหน้า
ส่วนงานราชการในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ตามการประชุมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายใน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดให้มี
ความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เหมาะสมกับปริมาณ
ตรวจสอบ ความยากง่าย ความรู้ความสามารถ ทักษะ อัตราก าลัง จ านวนหน่วยรับตรวจ ความถี่ เวลาตรวจสอบ ภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้  

ข้อกฎหมาย   
   1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561  
   2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
   3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

ข้อพิจารณา  เห็นควรพิจารณาและอนุมัติด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   ๑. โปรดพิจารณาเห็นขอบ และอนุมัติแผนการตรวจสอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน รายละเอียดตาม
แผนการตรวจสอบฯที่แนบมาท้ายนี้ 

๒. โปรดลงนามหนังสือน าส่งแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
เพ่ือส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ทราบตามเอกสารแนบเสนอมาด้วยท้ายนี้ 

3. อนุญาตให้น าขึ้นเวปไซด์ของหน่วยงาน ใน Banner เอกสารหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเผยแพร่
กฎบัตรฯ ดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
(ลงชื่อ).......................................................... 

(นางสาวกาญจนา  ค าปัน) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 
ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
 

ว่าที่ร้อยตรี....................................................... 
(สมสิฏฏ์  ชาญชัย) 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
วันที่.......................................... 
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ความเห็นนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

  
(ลงชื่อ)....................................................... 

(นายเสถียร  กาโน) 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

      วันที่.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการตรวจสอบภายใน  
(Audit Plan) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

 
 



 
ค าน า 

  
      
   การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ท้ังนี้ ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้งานการตรวจสอบ
ภายในประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหารน าผลผลิตของงานการตรวจสอบภายใน ไปใช้ในการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง การบริหารงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้มีการด าเนินภารกิจต่างๆ ท่ีหลากหลาย
ทุกๆ งานล้วนมี ความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานท้ังสิ้น เพื่อใหการบริหารราชการ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ   เพื่อความต่อเนื่องอย่างสม่ าเสมอในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรการการควบคุมภายในของ
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของ
รายงานติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนการปฏิบัติงานท่ีได้รับอนุมัติ  
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าแผนตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖2 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน และเพื่อเป็นการจัดวางแนวทางป้องกันและ
บริหารความเสี่ยงจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็งเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบต่อไป  
  
  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  

อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
 

หน้า 
แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- หลักการและเหตุผล               1 
- นโยบายการตรวจสอบภายใน             1 
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ             2 
- ขอบเขตการตรวจสอบ                 2 
- เรื่องท่ีตรวจสอบ               3 
- การวางแผนการตรวจสอบ              3 
- ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ             3 
- ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ              3 
- งบประมาณที่ในในการตรวจสอบ             3 

แผนการเข้าตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 5 
ปฏิทินการเข้าตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                 6 
ภาคผนวก 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 หน่วยตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย 
แผนการตรวจสอบประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

๑. หลักการและเหตุผล 
   พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด  
   หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือของฝ่าย
บริหาร มีบทบาท อ านาจและหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน และเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การปฏิบัติงานภายในของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เป็นไปใน
ทิศทางที่ดี บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติราชการตามที่หน่วยงานได้ก าหนดไว้ ตามกระบวนการจัดวาง
และควบคุมภายในที่ดี โดยยึดหลักจริยธรรม มาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
   การตรวจสอบภายใน  เป็นการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร มีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแล โดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ท า
หน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาจากกระบวนการตรวจสอบภายใน ปัจจุบันการตรวจสอบภายในได้พัฒนา
บทบาทและรูปแบบการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน จาก
การจับผิดมาเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และภารกิจประสบผลส าเร็จ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์กร 
    เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ 
พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงได้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้น าไปปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด เพ่ือจะน าไปสู่
เป้าหมาย และบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. นโยบายการตรวจสอบภายใน 
   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงานของรัฐ การวางแผนการตรวจสอบต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมิน
ความเสี่ยงและต้องน าข้อมูลข่าวสารของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการการตรวจสอบมาใช้ประกอบการ
พิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ  

/บัดนี…้… 
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  บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้น าผลการประเมินความเสี่ยงของเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ มาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ สอดคล้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

3. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  ๒.๑ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน  การบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๒ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  ๒.๓  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า
เพียงพอ และเหมาะสม 

   ๒.๔  เพ่ือติดตามผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ร่วมทั้งให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  สัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการ
บริหารจัดการที่ดี 
  ๒.๕  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้รับ
ทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเหตุการณ ์
 

4.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
  4.๑  ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
จ านวน  5 ส านัก/กอง และ 3 หน่วยงานย่อย  ประกอบด้วย 

4.๑.๑  ส านักปลัดเทศบาล  
   4.๑.๒  กองคลัง 
   4.๑.๓  กองช่าง 

4.1.4  กองสาธารณสุขฯ 
4.1.5  กองการศึกษาฯ 

   4.๑.6  โรงเรียนเทศบาลต าบลห้วยไคร้   
     4.๑.7  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยไคร้  
   4.1.8  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้                         
  4.๒  ระยะเวลาของข้อมูลที่เข้าตรวจสอบ 
         ตรวจสอบข้อมูลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 (๑ ตุลาคม ๒๕62 - ๓๐ กันยายน ๒๕63) 
การเข้าถึงข้อมูลปรากฏตามปฏิทินการเข้าตรวจตามเอกสารแนบท้าย 
  4.3  ระยะเวลาในการรายงานผล  
                            รายงานผลการตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน 
  4.4  การติดตามประเมินผล 

ติดตามผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

/5. ลักษณะ... 
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5. เรื่องทีต่รวจสอบ 
   5.1 การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Audit)  
        - ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท างบการเงินของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  5.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย (Compliance Audit)    
         - ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
         - ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
  5.3 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit) 
         - ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าปี พ.ศ. 2563 
  5.4 การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) 
              - ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
        - ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 
        - ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
  5.5 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
               - สอบทานและประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  5.6 การให้ค าปรึกษา แนะน า 

     - ให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ค าสั่ง การมอบอ านาจ มติ        
       คณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกระดับใน 
       หน่วยงาน 
     - จัดท าคู่มือเพ่ือสรุปแนวทาง ขั้นตอนใช้ในการปฏิบัติงาน 
(รายละเอียดการตรวจสอบเป็นไปตามแผน/ปฏิทินการตรวจสอบแนบท้ายนี้) 
 

6. การวางแผนการตรวจสอบ 
  การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าการ
ประเมินความเสี่ยงงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนที่ส าคัญของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เพ่ือ
ประกอบในการพิจารณาเลือกงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง อาจจะส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรโดยมีผลการประเมินความเสี่ยงร่วมกับหัวหน้าส่วนงานราชการในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ดัง
เอกสารแนบท้าย เ พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้ เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 

7.  ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ   
ข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

 

8.  ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
  นางสาวกาญจนา  ค าปัน  ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 

9.  งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ 
  เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
  

ลงชื่อ        กาญจนา   ค าปัน      ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ 
           (นางสาวกาญจนา  ค าปัน) 

                                 นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
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ว่าที่ร้อยตรี    สมสิฎฎ์  ชาญชัย     ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

                                                (สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 
                                          ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 
 
 

ลงชื่อ          เสถียร  กาโน        ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ 
      (นายเสถียร  กาโน) 

                                        นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้



แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

 
ล าดับที ่ กิจกรรมที่ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ ความถี่ในการตรวจสอบ 

จ านวนครั้ง/ปี 
ระยะเวลาในการ

เข้าตรวจ 
ผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

1 ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส านักปลัด 1 ครั้ง / ป ี 1. ตุลาคม 2562 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Compliance Audit 

2 ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าป ี2563 ส านักปลัด 1 ครั้ง / ป ี 1. พฤศจิกายน 2562 นางสาวกาญจนา  ค าปัน 
Information 
technology Audit 

3 งานให้ค าปรึกษา/จัดท าคู่มือเพื่อสรุปแนวทาง ขั้นตอนใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกส านัก/กอง 2 ครั้ง / ป ี
1. ธันวาคม 2562 
2. มิถุนายน 2563 

นางสาวกาญจนา  ค าปัน  

4 ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2563 ทุกส านัก/กอง 1 ครั้ง / ป ี 1. มกราคม 2563 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Management Audit 

5 ติดตามการสอบทาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน ทุกส านัก/กอง 1 ครั้ง / ป ี 1. กุมภาพันธ ์2563 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Operational Audit 

6 งานให้ค าปรึกษาติดตามการบริหารความเส่ียงขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ครั้ง / ป ี
1. มีนาคม 2563 
2. กันยายน 2563 

นางสาวกาญจนา  ค าปัน  

7 ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บญัชีและพัสดุของสถานศึกษา กองการศึกษา 1 ครั้ง / ป ี 1. เมษายน 2563 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Management Audit 

8 ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท างบการเงินของหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองคลัง 1 ครั้ง / ป ี 1. พฤษภาคม 2563 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Financial Auditing 

9 ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 1 ครั้ง / ป ี 1. มิถุนายน 2563 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Management Audit 

10 ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจา่ยน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

กองช่าง 1 ครั้ง / ป ี 1. กรกฎาคม 2563 นางสาวกาญจนา  ค าปัน Compliance Audit 
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ล าดับที ่ หน่วยรับตรวจ เรื่องท่ีเข้าตรวจ 
ความถี่ในการ

ตรวจสอบ 
จ านวนครั้ง/ปี 

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ส านักปลัด 
ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 

1 ครั้ง / ป ี             

2 ส านักปลัด 
ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าป ี
2563 

1 ครั้ง / ป ี             

3 ทุกส านัก/กอง 
งานให้ค าปรึกษา/จัดท าคู่มือเพื่อสรุปแนวทาง 
ขั้นตอนใช้ในการปฏิบัติงาน 

2 ครั้ง / ป ี             

4 ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณ 1 ครั้ง / ป ี             

5 ทุกส านัก/กอง ติดตามการสอบทาน ปรับปรุงการควบคุมภายใน 1 ครั้ง / ป ี             

6 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

งานให้ค าปรึกษาติดตามการบริหารความเส่ียงของ
องค์กร 

2 ครั้ง / ป ี             

7 
กองการศึกษา 

ตรวจสอบการด าเนินการด้านการเงิน บญัชีและ
พัสดุของสถานศึกษา 

1 ครั้ง / ป ี             

8 
กองคลัง 

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดท างบการเงินของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 ครั้ง / ป ี             

9 
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

ตรวจสอบการด าเนินงานทางด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุของกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลห้วยไคร ้

1 ครั้ง / ป ี             

10 
กองช่าง 

ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และ
การเบิกจา่ยน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

1 ครั้ง / ป ี             

ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกาญจนา  ค าปัน ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

ปฏิทินการเข้าตรวจสอบ 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้อ าเภอแมส่าย จังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่มาและความส าคัญ 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

รหัสมาตรฐานที่ 2010 ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตาม
ผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของหน่วยงานของรัฐ 

รหัสมาตรฐานที่ 2020 ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและ
ทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  เป็นการประเมินความเสี่ยงของส่วนราชการ เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลพิจารณาว่าควรจะตรวจสอบหน่วยงานหรือกิจกรรมใดบ้างให้เหมาะสมกับทรัพยากรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน อันจะเป็นการป้องกันความสูญเสีย/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับส่วนราชการได้ทันท่วงที 

 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบ ได้ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญและเป็นไปอย่างมี
หลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ  และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลักของการตรวจสอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน วัตถุประสงค์ด้านการเงิน และ วัตถุประสงค์ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน 
  2. เพื่อสามารถวางแผนการตรวจสอบได้ตรงกับการภารกิจ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงในระดับมาก  
   3. เพ่ือให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
   4. เพื่อให้เกิดการประสานงานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้รับตรวจ 

กระบวนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจสอบ แผนการปฏบิัติการ การตรวจสอบ 

หารือ/ปิดตรวจ 
รายงานผลการ

ตรวจสอบ 
ติดตามผลการ

ตรวจสอบ 

ผลการประเมินความเสี่ยง ผลการประเมินความเสี่ยง ข้อตรวจพบ 
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนมีวิธีการ 4 ขั้นตอน ตามล าดับ ดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลเบื้อต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สภาพแวดล้อมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานและกิจกรรม 
เช่น ระบบการควบคุมภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายใน ค าสั่งการมอบหมายงาน และมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ โครงสร้างอัตราก าลัง และกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นต้น  
 

2. ก าหนดปัจจัยเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายได้ใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
โดยก าหนดปัจจัยเสี่ยงขึ้น 5 ด้าน ได้แก่  

2.1  ด้านระบบการควบคุมภายใน  
2.2  ด้านผลการประเมินจากการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
2.3  ด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
2.4  ด้านการด าเนินการตามข้อก าหนด  
โดยก าหนดระดับคะแนนในแต่ละด้านในการพิจารณาความเสี่ยงไว้ดังนี้ 

5   หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมาก 
4   หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงที่ต้องควบคุม 
3 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
2 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อย 
1 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด 

 
3. วิเคราะห์กิจกรรมหรือโครงการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง โดยเลือกมาทั้งหมด 12 กิจกรรมเดิม น ามาประมวลผล

ให้ค่าคะแนนระดับการประเมินอยู่ระดับใด ซึ่งเกณฑ์แปรผลเฉลี่ยทางสถิติของผลการวิเคราะห์ ก าหนดค่าไว้ดังนี้ 
4.21 - 5.00   หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมาก 
3.41 - 4.20   หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงที่ต้องควบคุม 
2.61 – 3.40 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อย 
1.00 – 1.80 หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด 

 
4. จัดล าดับความเสี่ยงของกิจกรรมเดิมตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 น าค่าเฉลี่ย

มาเรียงล าดับตามค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย และก าหนดกิจกรรมหรือเรื่องที่ควรต้องด าเนินการตรวจสอบใน
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อย 8 เรื่อง และก าหนดภารกิจใหม่อย่าง
น้อย 2 เรื่อง รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม/เรื่องที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง 

ระ
บบ

กา
รค

วบ
คุม

ภา
ยใ

น 

ผล
กา

รป
ระ

เมิ
นจ

าก
หน

่วย
ตร

วจ
สอ

บภ
าย

ใน
/ภ

าย
นอ

ก 

ด้า
นท

ักษ
ะแ

ละ
อง

ค์ค
วา

มร
ู้ใน

กา
รป

ฏิบ
ัติง

าน
 

ด้า
น

กา
รด

 า
เน

ิน
กา

รต
าม

ข้อ
ก า

หน
ด 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1 ตรวจสอบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

5 5 5 5 5.00 มาก 

2 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลห้วย
ไคร้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

4 4 4 4 4.00 ต้องควบคุม 

3 
ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการ
เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลต าบลห้วย
ไคร้ 

4 4 4 4 4.00 ต้องควบคุม 

4 ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณ 2 2 2 2 2.00 น้อย 

5 ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

6 ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

4 4 4 4 4.00 ต้องควบคุม 

7 ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุและการเบิกจ่ายพัสดุ 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

8 ตรวจสอบการคุมเงินมัดจ าประกันสัญญา 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

9 ตรวจสอบการเบิก-จ่าย เบี้ยยังชีพ 3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

10 ตรวจสอบการจ่ายเงินยืมและส่งใชเ้งินยืม 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

11 ตรวจสอบการจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง 2 2 2 2 2.00 น้อย 

12 การบริหารจัดการ เงินรับฝาก-โครงการบริหารจัดการขยะฯ 2 2 2 2 2.00 น้อย 

แผนใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

13 ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2 2 2 2 2.00 น้อย 

14 ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าปี 2563 3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

15 
งานให้ค าปรึกษา/จัดท าคู่มือเพื่อสรุปแนวทาง ขั้นตอนใช้
ในการปฏิบัติงาน 

3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

16 งานให้ค าปรึกษาติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

 
  

                (ลงชื่อ)      กาญจนา   ค าปัน      ผู้ประเมินความเสี่ยง 
(นางสาวกาญจนา  ค าปัน) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 



 
รายงานการประชุม 

เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยง 
 เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

วันพุธที่  25  กันยายน พ.ศ. 2562 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลห้วยไคร ้ชั้น 3 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายเสถียร           กาโน นายกเทศมนตรี เสถียร   กาโน 

2 ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์  ชาญชัย ปลัดเทศบาล สมสิฎฎ์  ชาญชัย 

3 นางศุภาพิชฐ์         กุลทรสิรวิงค์ รองปลัดเทศบาล ศุภาพิชฐ์  กุลทรสิริวงค์ 

4 นายดล                วงค์สุรินทร์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ดล  วงค์สุรินทร์ 

5 นางสายรุ้ง             สวุรรณ์ ผู้อ านวยการกองคลัง สายรุ้ง   สุวรรณ ์

6 นายฤทธิรงค์          โพธิขันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง ฤทธิรงค์ โพธิขันธ์ 

7 นายบุญเชิด           ธนัญชัย ผู้อ านวยการกองการศึกษา บุญเชิด  ธนัญชัย 

8 นางสุภมาศ           จันทาพูน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ สุภมาศ จันทาพูน 

9 นายชูศักดิ์             ค าแปง นิติกร ชูศักดิ์   ค าแปง 

10 นางสาวกาญจนา      ค าปัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน กาญจนา  ค าปัน 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม      
       - ไม่มี – 
เริ่มประชุม เวลา  13.3๐ น. 
  เมื่อครบองค์ประชุม นายเสถียร  กาโน ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา  
                     2.1 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประธานฯ -   รหัสมาตรฐานที่ 2010 ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ

ตามผลการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
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ประธานฯ         -  รหัสมาตรฐานที่ 2020 ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบ

และทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มี
นัยส าคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีข้อจ ากั ด
ของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการ
ตรวจสอบด้วย 

                          เพ่ือเป็นการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามเจตนารมณในมาตรา ๓/๑ แหง พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕53 และพระราชกฤษฎีกาวด้วย
หลักเกณฑและวิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ จึงเห็นควรให้หน่วยตรวจสอบภายในได้
น าเสนอการประเมินความเสี่ยงตามจากประวัติการเข้าตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ที่
ประชุมร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมเพ่ือเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของความเสี่ยง จากภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
เกณฑ์การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบได้
น าไปจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

 
น.ส.กาญจนาฯ    - หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ใช้เกณฑ์การ

ประเมินความเสี่ยงโดยก าหนดปัจจัยเสี่ยงขึ้น 5 ด้าน ได้แก่  
    1. ด้านระบบการควบคุมภายใน  

2. ด้านผลการประเมินจากการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 

    3. ด้านทักษะและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
    4. ด้านการด าเนินการตามข้อก าหนด  

      โดยก าหนดระดับคะแนนในแต่ละด้านในการพิจารณาความเสี่ยงไว้ดังนี้ 
5  หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงมาก 
4  หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงที่ต้องควบคุม 
3  หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
2  หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อย 
1  หมายความว่า มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด 

และได้วิเคราะห์กิจกรรมหรือโครงการที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง โดยเลือกมาทั้งหมด 12 กิจกรรมเดิม 
น ามาประมวลผลให้ค่าคะแนนระดับการประเมินอยู่ระดับใด ซึ่งเกณฑ์แปรผลเฉลี่ยทางสถิติของผลการ
วิเคราะห์ ก าหนดค่าไว้ดังนี้ 

4.21 - 5.00  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงมาก 
3.41 - 4.20  หมายความว่า  มีระดับความเสี่ยงที่ต้องควบคุม 
2.61 – 3.40  หมายความวา่  มีระดับความเสี่ยงปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายความวา่  มีระดับความเสี่ยงน้อย 
1.00 – 1.80  หมายความวา่  มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด 

   หน่วยตรวจสอบภายในจัดล าดับความเสี่ยงของกิจกรรมเดิมตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 น าค่าเฉลี่ยมาเรียงล าดับตามค่าคะแนนจากมากไปหาน้อย และ
ก าหนดกิจกรรมหรือเรื่องที่ควรต้องด าเนินการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างน้อย 8 เรื่อง และก าหนดภารกิจใหม่อย่างน้อย 2 เรื่อง รายละเอียด
ปรากฏ ดังนี้ 
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ที ่ กิจกรรม/เรื่องที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยง 
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กา
รด

 า
เน

ิน
กา

รต
าม

ข้อ
ก า

หน
ด 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
ความเสี่ยง 

1 ตรวจสอบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

5 5 5 5 5.00 มาก 

2 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลห้วย
ไคร้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

4 4 4 4 4.00 ต้องควบคุม 

3 
ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการ
เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลต าบลห้วย
ไคร้ 

4 4 4 4 4.00 ต้องควบคุม 

4 ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณ 2 2 2 2 2.00 น้อย 

5 ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

6 ตรวจสอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

4 4 4 4 4.00 ต้องควบคุม 

7 ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุและการเบิกจ่ายพัสดุ 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

8 ตรวจสอบการคุมเงินมัดจ าประกันสัญญา 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

9 ตรวจสอบการเบิก-จ่าย เบี้ยยังชีพ 3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

10 ตรวจสอบการจ่ายเงินยืมและส่งใชเ้งินยืม 1 1 1 1 1.00 น้อยที่สุด 

11 ตรวจสอบการจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง 2 2 2 2 2.00 น้อย 

12 การบริหารจัดการ เงินรับฝาก-โครงการบริหารจัดการขยะฯ 2 2 2 2 2.00 น้อย 

แผนใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       

13 ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2 2 2 2 2.00 น้อย 

14 ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าปี 2563 3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

15 
งานให้ค าปรึกษา/จัดท าคู่มือเพื่อสรุปแนวทาง ขั้นตอนใช้
ในการปฏิบัติงาน 

3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

16 งานให้ค าปรึกษาติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 3 3 3 3 3.00 ปานกลาง 

 
  จากการประเมินดังกล่าวได้ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณา ดังนี้ 



 

 

ล าดับที ่ หน่วยรับตรวจ ความเสี่ยงเดิม/ความเสี่ยงใหม่ สรุปสาระส าคัญข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
ระดับความเสี่ยง 

ผู้ตรวจสอบฯ ที่ประชุม 

ความเสี่ยงเดิมตามแผนตรวจปี 2562   

1. ร.ร. เทศบาลต าบลห้วยไคร้/ศพด. ต าบลห้วยไคร ้ ตรวจสอบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ พบการปฏิบัติงานทางการเงินยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ  

5  

2. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

พบว่าหน่วยงานไม่มีการติดตามเงินอุดหนุนตามระเบียบฯ 
ข้อ 12 4  

3. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจา่ยน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

พบว่าการน ารถออกนอกเขต อปท. ไม่จดัท าใบขออนุญาต
ใช้รถ (แบบ 3) จากผู้มีอ านาจก่อนน ารถไปใช้ 

4  

4. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณ พบว่ามกีารเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ 47  
หลักฐานการเบกิที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนาไม่มีการรับรอง
ความถูกต้องของหลกัฐานการเบิกตามระเบียบฯ ขอ้ 40 

2  

5. กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ 

พบว่าแผนการเบิกจ่ายเงินประจ าป ีจัดท าแล้วเสร็จหลัง
การอนุมัติจ่ายเงิน 

3  

6. ร.ร. เทศบาลต าบลห้วยไคร้/ศพด.ต าบลห้วยไคร้ ตรวจสอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ 

พบว่าการจัดซ้ือจัดจ้างอาหารกลางวัน รายการซ้ือจา้งกับ
จ านวนนกัเรียนที่มีไม่ตรงกัน 

4  

7. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการจัดท าทะเบยีนคุมพัสดุและการเบิกจา่ยพัสดุ พบว่าการจัดท าทะเบียนยังไม่ครบถ้วน 1  

8. กองคลัง ตรวจสอบการคุมเงินมัดจ าประกันสัญญา พบว่ายังมีโครงการที่ครบก าหนดแตย่ังไม่คืนเงินมัดจ า
ประกันสัญญา 

1  

9. ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบการเบิก-จ่าย เบี้ยยังชีพ พบว่ารายชื่อทีข่ึ้นทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการ
ข้อมูลเบี้ยยังชีพกับข้อมูลจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานยังไม่ตรงกัน 

3  
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ล าดับที ่ หน่วยรับตรวจ ความเสี่ยงเดิม/ความเสี่ยงใหม่ ข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
ระดับความเสี่ยง 

ผู้ตรวจสอบฯ ที่ประชุม 

10. กองการศึกษา ตรวจสอบการจ่ายเงินยืมและส่งใช้เงินยืม พบว่าการยืมเงินเดินทางไปราชการโดยพาหนะสว่นตัวไม่
พบการชี้แจงเหตุผลตามระเบียบก าหนด 
หลักฐานการเบกิที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนาไม่มีการรับรอง
ความถูกต้องของหลกัฐานการเบิกตามระเบียบฯ ขอ้ 40 

1  

11. กองช่าง ตรวจสอบการจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง พบว่าการรายงานผลการค านวณราคากลางไม่ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางก าหนด 

2  

12. กองสาธารณสุขฯ การบริหารจัดการ เงินรับฝาก-โครงการบริหารจัดการขยะฯ พบว่ามกีารเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ 47  
หลักฐานการเบกิที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนาไม่มีการรับรอง
ความถูกต้องของหลกัฐานการเบิกตามระเบียบฯ ขอ้ 40 

2  

-5- 



-6- 
 

ประธานฯ        - ตามการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินไว้ ให้ที่ประชุมอ่านรายละเอียดตามท่ี
ผู้ตรวจสอบภายในเสนอเพ่ือพิจารณา หากผู้ใดมีความเห็นแตกต่างให้เสนอเพ่ือปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติมได้ 
หากไม่มีผู้ใดเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมได้ให้คะแนนการประเมิน ตามตามเกณฑ์การประเมินตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  

ที่ประชุม          - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คะแนนระดับความเสี่ยงของหน่วยงานไว้ดังนี้  
 

 
 

ล าดับที ่ หน่วยรับตรวจ ความเสี่ยงเดิม/ความเสี่ยงใหม่ 

ระดับความ
เสี่ยง 

(โอกาส X
ผลกระทบ) 

1. ร.ร. เทศบาลต าบลห้วยไคร้/ศพด. ต าบลห้วยไคร ้ ตรวจสอบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลหว้ย
ไคร้ 

20 

2. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

12 

3. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจา่ยน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

16 

4. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณ 16 

5. กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

16 

6. ร.ร. เทศบาลต าบลห้วยไคร้/ศพด.ต าบลห้วยไคร้ ตรวจสอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ 

20 

7. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการจัดท าทะเบยีนคุมพัสดุและการเบิกจา่ยพัสดุ 4 

8. กองคลัง ตรวจสอบการคุมเงินมัดจ าประกันสัญญา 4 

9. ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบการเบิก-จ่าย เบี้ยยังชีพ 12 

10. กองการศึกษา ตรวจสอบการจ่ายเงินยืมและส่งใช้เงินยืม 6 

11. กองช่าง ตรวจสอบการจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง 12 

12. กองสาธารณสุขฯ การบริหารจัดการ เงินรับฝาก-โครงการบริหารจัดการขยะฯ 12 

13. ส านักปลัด ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 12 

14. ส านักปลัด ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าป ี2563 16 

15. ทุกส านัก/กอง งานให้ค าปรึกษา/จัดท าคู่มือเพื่อสรุปแนวทาง ขั้นตอนใช้ในการปฏิบัติงาน 16 

16. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง งานให้ค าปรึกษาติดตามการบริหารความเส่ียงขององค์กร 16 

(5x5) 

(4x3) 

(4x4) 

(4x4) 

(4x4) 

(5x5) 

(2x2) 

(2x2) 

(4x3) 

(3x2) 

(4x3) 

(4x3) 

(4x3) 

(4x4) 

(4x4) 

(4x4) 
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ประธานฯ        - บัดนี้การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางการตรวจสอบภายในได้มีแนวทางที่เป็นไปทิศทางเดียวกัน ส าหรับ

ความถี่ในการเข้าตรวจมีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างไร 
ที่ประชุม          - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้พิจารณาก าหนดความถี่ในการเข้าตรวจตามความ           
                       เหมาะสมต่อไป  
   2.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร 
ประธานฯ -   สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 

      ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 โดยบังคับให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

      ข้อ 4 ของหลักเกณฑ์ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบริหาร 
และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงานของรัฐด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ ไม่ควร
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐ 

       เทศบาลต าบลห้วยไคร้ได้มีค าสั่งที่ 504/2560 เรื่อง คณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและ
เสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้ 

1. ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์  ชาญชัย     ปลัดเทศบาล     เป็น  ประธานกรรมการ 
2. นางศุภาพิชฐ์          กุลทรสุริวงค์ รองปลัดฯ         เป็น  กรรมการ 
3. นางสายรุ้ง             สุวรรณ์  ผอ.กองคลัง       เป็น  กรรมการ 
4. นายชูศักดิ์           ค าแปง             นิติกร            เป็น  กรรมการ 
5. นางสาวกาญจนา     ค าปัน           นวก.ตรวจสอบฯ เป็น  กรรมการ/เลขานุการ 

      เมื่อข้อ 4 ของหลักเกณฑ์ก าหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น ค าสั่งเดิมจึงไม่ครอบคลุมแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ก าหนด จึงเห็นควรให้ที่ประชุมน าเสนอความคิดเห็นเพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติฯ ก าหนด 

ปลัดเทศบาลฯ   -  เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงานชุดใหม่ 
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 

1. ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์  ชาญชัย     ปลัดเทศบาล           เป็น  ประธานกรรมการ 
2. นายดล                วงค์สุรินทร์ หัวหน้าส านักปลัด     เป็น  กรรมการ 
3. นางสายรุ้ง            สุวรรณ์  ผอ.กองคลัง            เป็น  กรรมการ 
4. นายฤทธิรงค์          โพธิขันธ์            ผอ.กองช่าง       เป็น  กรรมการ 
5. นายบุญเชิด           ธนัญชัย             ผอ.กองการศึกษา     เป็น  กรรมการ 
6. นางสุภมาศ           จันทาพูน            ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็น กรรมการ 
7. นางศุภาพิชฐ์          กุลทรสุริวงค์ รองปลัดฯ               เป็น  กรรมการ/เลขานุการ 

ประธานฯ       - ตามท่ีท่านปลัดน าเสนอมีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 
ประชุม          - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างความโปร่งใสของเทศบาล 
                     ต าบลห้วยไคร้ตามท่ีปลัดเทศบาลเสนอ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 5 โดยทั้งนี้ 
                     มอบให้เลขานุการจัดการพิมพ์ค าสั่งเพ่ือให้นายกฯ ลงนามต่อไป 
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    2.3 การพิจารณาคู่มือแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของของเทศบาลห้วยไคร้ 
ประธานฯ        - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการติดตาม
ประเมินผล การจัดท ารายงานพิจารณาทบทวนแผน ในเรื่องการบริหารจัดการตรงนี้มอบให้ท่านปลัดได้
น าเสนอในที่ประชุม 

ปลัดเทศบาล    - ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดตรงนี้อาจให้ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะ
แนวทางเนื่องจากตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่ประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 

น.ส.กาญจนาฯ  - ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน มีหน้าเป็นเครื่องมือของผู้บริหารเป็นกลไกที่ท าหน้าที่
ประเมินและปรับปรุงผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในแลการก ากับดูแลอย่าง
เป็นระบบของหน่วยงาน โดยตนขอสรุปความเชื่อมโยงของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ตามเอกสารที่ได้พิมพ์แจกให้ที่ประชุมแล้วโดยใช้กรอบของ coso-erm 
องค์ประกอบเดิมก่อนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยจะขอสรุปสั้นๆ ดังนี้ 
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      จากรายละเอียดที่สรุปข้างต้นเป็นแนวทางของการบริหารความเสี่ยงที่หน่วยตรวจสอบได้น า
แนวทางของหน่วยงานรัฐของกรมบัญชีกลางมาใช้เป็นแนวทาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วย
ตรวจสอบภายในได้เคยได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมได้จัดท าเป็นแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กรเพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

        ปัจจุบันท่านนายกฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงชุดใหม่ ประกอบ
กับปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงสากลมีมากขึ้น เดิมเราได้น าหลักการจัดการ COSO 

Version 2004 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ปัจจุบัน COSO แนวคิดใหม่ Version 2017 ไดป้รับจาก 8 
องค์ประกอบ เป็น 5 องค์ประกอบ 20 หลักการ หน่วยตรวจสอบจึงเห็นควรให้นายกฯ ได้มอบนโยบาย
ว่าหน่วยงานจะใช้แนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงสากล แนวคิดใดเพ่ือให้ ข้าพเจ้าตลอดจนถึงคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้พิจารณาวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือใช้ใน
หน่วยงานใหม่ให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานต่อไป  
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ประธานฯ         - เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงถือเป็นเรื่องใหม่ของคนในองค์กร จึงอยากให้ใช้แนวคิดเดิมคือ COSO – 

ERM Version 2004  ไปก่อน หากในอนาคตบุคลากรในหน่วยงานของเรามีความเข้าใจในการบริหาร
ความเสี่ยงและสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงควรปรับให้เปลี่ยนแนวคิดให้
ทันสมัยต่อไป ในการจัดท านโยบายตลอดจนถึงคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง อยากให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในได้จัดท าแนวทางคู่มือให้กับคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเห็นว่าตามแผนตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายในมีงานให้ค าปรึกษาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ด้วย จึงอยากให้
ผู้ตรวจสอบภายในได้วางแนวทาง ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
ของหน่วยงาน โดยอยากให้หน่วยตรวจสอบได้จัดท าแนวทางเป็นรูปเล่มให้คณะกรรมารบริหารความ
เสี่ยงได้พิจารณา และช่วยเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานไปก่อนในช่วงระยะเวลาเริ่มต้นนี้ 
ที่ประชุมเห็นเป็นอย่างไร 

ที่ประชุม          - มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสียง เสนอให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้พิจารณาและก าหนดเป็นคู่มือ/แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด ต่อไป 

น.ส.กาญจนาฯ   - รับทราบ 
  2.4 การพิจารณาก าหนดข้อความในการลงนามรับรองเอกสารหลักฐานการเบิก ตามระเบียบ
การเงิน 
ประธานฯ    - สืบเนื่องจากที่หน่วยตรวจสอบได้แจ้งรายงานผลการตรวจตามแผนการตรวจประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พบว่า หลักฐานการเบิกท่ีเป็นภาพถ่ายหรือส าเนาไม่มีการรับรองความถูกต้องของ
หลักฐานการเบิกตามระเบียบฯ ข้อ 40 จึงอยากทราบว่าเหตุใดหน่วยงานของเราจึงไม่ด าเนินการตาม
ระเบียบ 

ปลัดเทศบาลฯ       - ด้วยการเบิกจ่าย เอกสารที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนา ระเบียบก าหนดให้หน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้ลงนาม
รับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิก แต่ปัจจุบันเข้าใจว่าหน่วยงานเข้าใจว่าการรับรองเอกสารตาม
ระเบียบสารบรรณก าหนดให้ข้าราชการระดับ 2 เป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องเลยท าให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นตามไประเบียบตามที่หน่วยตรวจสอบได้ออกรายงาน 

รองปลัดเทศบาลฯ – ในฐานะที่ตนได้รับหน้าที่ดูแลกองคลังแทนท่านปลัดเทศบาลให้ควรว่าให้ที่ประชุมพิจารณาข้อความ
ในการรับรองเอกสารตามระเบียบดังกล่าวให้เป็นทิศทางเดียวกัน 

ผอ.กองสาธารณสุขฯ – ตนเองเห็นว่าปัจจุบันได้ให้รับรองเอกสาร โดยใช้ข้อความว่า “ขอรับรองความถูกต้องในหลักฐาน
การเบิก” ซึ่งคิดว่าเป็นข้อความท่ีไม่รัดกุม จึงเสนอเหลือค าว่า “ขอรับรองความถูกต้อง” และให้
หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกลงนามตามระเบียบฯ ข้อ 40 

หัวหน้าส านักปลัด  - ปัจจุบันตนได้รับรองว่าขอรับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิก ซึ่งเป็นข้อความตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

ผอ.กองการศึกษา  - ตนใช้ข้อความเช่นเดียวกับหัวหน้าส านักปลัด 
ผอ.กองช่าง         - เสนอให้ใช้ค าว่า ขอรับรองความถูกต้องในหลักฐานการเบิกตามระเบียบฯ ข้อ 40 
ประธานฯ           - ขณะนี้ที่ประชุมได้เสนอข้อความไว้ 3 ข้อความ ขอให้หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง เลือกว่าจะใช้

ข้อความใด 
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ที่ประชุม            - มีมติ จ านวน  3 เสียง (ผอ.กองช่าง, ผอ.สาธารณสุขฯ และหัวหน้าส านักปลัด) เลือกใช้ข้อความ  
                        “ขอรับรองความถูกต้อง” และให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกลงนามตามระเบียบฯ ข้อ 40 
    งดออกเสียงจ านวน 2 เสียง (ผอ.กองคลัง และผอ.กองการศึกษา) 
  สรุปมติที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก เลือกเลือกใช้ข้อความ “ขอรับรองความถูกต้อง” และให้หัวหน้า

หน่วยงานผู้เบิกลงนามตามระเบียบฯ ข้อ 40 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืน ๆ 

-  ไม่มี 

ประธานฯ    - ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการการประชุมในครั้งนี้  ก่อนจะปิดการประชุมมีท่านใดจะเสนอ
ความคิดเห็นต่อที่ประชุมอีกหรือไม่  หากไม่มีกระผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมในครั้งนี้ 

 
ปิดประชุม 15.30 น. 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)      กาญจนา   ค าปัน      ผู้บันทึกรายงานการประชุม      
                    (นางสาวกาญจนา  ค าปัน) 
                       นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ           
 
                                     
 

(ลงชื่อ)      เสถียร   กาโน         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายเสถียร  กาโน)  

                                        นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบประเมินเกณฑ์ความเสี่ยง 
เพื่อจดัท าแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยมาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน รหัสมาตรฐานที่ 2010 ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
หน่วยงานของรัฐ โดยการวางแผนการตรวจสอบต้องกระท าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

การวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องหารือ
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท าความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องทบทวนและปรับ
แผนการตรวจสอบตามความจ าเป็น เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่                  
ความเสี่ยง การปฏิบัติงาน โครงการ ระบบ และวิธีการควบคุมต่าง ๆ 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงได้จัดท าแบบประเมินเกณฑ์ความเสี่ยงเพ่ือส ารวจ
ความคิดเห็นนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

1. ผลการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
2. รายการการประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับระยะเวลาด าเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

พ.ศ. 2561 
3. การประเมินความเสี่ยง ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
4. นโยบายหรือความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหาร 
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
1. จากผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากประวัติการเข้าตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  
2. จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยพิจารณาระดับความรุนแรงของ

ความเสี่ยง จากภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามเกณฑ์การประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้  

ให้นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของหน่ วยงานเพ่ือน าผลการประเมินความเสี่ยงมา
จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบ ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านได้ประเมินตามข้อเท็จจริง เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบได้น าผลไปใช้ในการจัดท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ต่อไป 

 
 
 



 
 
 

ล าดับที ่ หน่วยรับตรวจ ความเสี่ยงเดิม/ความเสี่ยงใหม่ สรุปสาระส าคัญข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
ระดับความเสี่ยง 

ผู้ตรวจสอบฯ ที่ประชุม 

ความเสี่ยงเดิมตามแผนตรวจปี 2562  (โอกาส X
ผลกระทบ) 

1. ร.ร. เทศบาลต าบลห้วยไคร้/ศพด. ต าบลห้วยไคร ้ ตรวจสอบการเงินและบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ พบการปฏิบัติงานทางการเงินยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ  

5 20 

2. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

พบว่าหน่วยงานไม่มีการติดตามเงินอุดหนุนตามระเบียบฯ 
ข้อ 12 4 12 

3. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง และการเบิกจา่ยน้ ามัน
เช้ือเพลิงและหล่อลื่นของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

พบว่าการน ารถออกนอกเขต อปท. ไม่จดัท าใบขออนุญาต
ใช้รถ (แบบ 3) จากผู้มีอ านาจก่อนน ารถไปใช้ 

4 16 

4. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณ พบว่ามกีารเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ 47  
หลักฐานการเบกิที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนาไม่มีการรับรอง
ความถูกต้องของหลกัฐานการเบิกตามระเบียบฯ ขอ้ 40 

2 16 

5. กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตรวจสอบการเบิก – จ่าย งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ 

พบว่าแผนการเบิกจ่ายเงินประจ าป ีจัดท าแล้วเสร็จหลัง
การอนุมัติจ่ายเงิน 

3 16 

6. ร.ร. เทศบาลต าบลห้วยไคร้/ศพด.ต าบลห้วยไคร้ ตรวจสอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ 

พบว่าการจัดซ้ือจัดจ้างอาหารกลางวัน รายการซ้ือจา้งกับ
จ านวนนกัเรียนที่มีไม่ตรงกัน 

4 20 

7. ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการจัดท าทะเบยีนคุมพัสดุและการเบิกจา่ยพัสดุ 

 

พบว่าการจัดท าทะเบียนยังไม่ครบถ้วน 1 4 

8. กองคลัง ตรวจสอบการคุมเงินมัดจ าประกันสัญญา พบว่ายังมีโครงการที่ครบก าหนดแตย่ังไม่คืนเงินมัดจ า
ประกันสัญญา 

1 4 

9. ส านักปลัดเทศบาล ตรวจสอบการเบิก-จ่าย เบี้ยยังชีพ พบว่ารายชื่อทีข่ึ้นทะเบียนในระบบสารสนเทศการจัดการ
ข้อมูลเบี้ยยังชีพกับข้อมูลจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานยังไม่ตรงกัน 

3 12 

การพิจารณาความเสี่ยง 
เพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(5x5) 

(4x3) 

(4x4) 

(4x4) 

(4x4) 

(5x5) 

(2x2) 

(2x2) 

(4x3) 



 

 
 
 

 
 

 

ล าดับที ่ หน่วยรับตรวจ ความเสี่ยงเดิม/ความเสี่ยงใหม่ ข้อสังเกตที่ตรวจพบ 
ระดับความเสี่ยง 

ผู้ตรวจสอบฯ ที่ประชุม 

10. กองการศึกษา ตรวจสอบการจ่ายเงินยืมและส่งใช้เงินยืม พบว่าการยืมเงินเดินทางไปราชการโดยพาหนะสว่นตัวไม่
พบการชี้แจงเหตุผลตามระเบียบก าหนด 
หลักฐานการเบกิที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนาไม่มีการรับรอง
ความถูกต้องของหลกัฐานการเบิกตามระเบียบฯ ขอ้ 40 

1 6 

11. กองช่าง ตรวจสอบการจัดท าราคากลางงานก่อสร้าง พบว่าการรายงานผลการค านวณราคากลางไม่ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางก าหนด 

2 12 

12. กองสาธารณสุขฯ การบริหารจัดการ เงินรับฝาก-โครงการบริหารจัดการขยะฯ พบว่ามกีารเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ 47  
หลักฐานการเบกิที่เป็นภาพถ่ายหรือส าเนาไม่มีการรับรอง
ความถูกต้องของหลกัฐานการเบิกตามระเบียบฯ ขอ้ 40 

2 12 

ความเสี่ยงใหม่เพ่ือวางแผนตรวจปี 2563 

13. ส านักปลัด ตรวจสอบการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ติดตามจากแผนการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมความเส่ียง
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

2 12 

14. ส านักปลัด ตรวจสอบกระบวนการจ่ายเบี้ยยังชีพประจ าป ี2563 ติดตามจากแผนตรวจเดิม เพื่อควบคุมความเส่ียงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 

3 16 

15. ทุกส านัก/กอง 
งานให้ค าปรึกษา/จัดท าคู่มือเพื่อสรุปแนวทาง ขั้นตอนใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อช่วยวางแผนกรอบในการปฏิบัติงานให้ทุกส านัก/กอง 3 16 

16. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง งานให้ค าปรึกษาติดตามการบริหารความเส่ียงขององค์กร ติดตามตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพือ่ช่วยวางแผนกรอบ
ในการปฏิบัติงาน 

3 16 

(ลงช่ือ)    กาญจนา   ค าปัน       ผู้บันทึก 
                  (นางสาวกาญจนา  ค าปัน) 
         นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

(ลงช่ือ)    เสถียร  กาโน    อนุมัติ 
                        (นายเสถียร  กาโน) 
                  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

(3x2) 

(4x3) 

(4x3) 

(4x3) 

(4x4) 

(4x4) 

(4x4) 


