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คาํนาํ 

  การวางแผนการตรวจสอบเปนการคิดลวงหนากอนท่ีจะลงมือปฏิบัติวาจะปฏิบัติงานตรวจสอบอยางไร
ถึงจะบรรลุเปาหมายนโยบายของ หนวยงานภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเหมาะสม  การวางแผนท่ีดีจึงตองประเมินความ
เสี่ยง  ของหนวยงานหรือกิจกรรม  เพ่ือกําหนดเลือกลําดับกิจกรรมและความถ่ีในการตรวจสอบ  โดยกิจกรรมท่ีมีความ
เสี่ยงสูงควรเขาตรวจสอบกอน  หรือตรวจสอบบอยครั้งมากกวากิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงรองลงมา 
   หนวยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จําเปนตองกําหนด
แผนงานไวลวงหนา เชนเดียวกับการบริหารงานดานอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 

2561 มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบ และแผนงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายใน  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๕  
  หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ไดจัดทําแผนตรวจสอบ
ระยะยาว ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือและอํานวย
ความสะดวกจากหนวยรับตรวจตามแผนงานเปนอยางดี  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย  
 

                 
                                                                           หนวยงานตรวจสอบภายใน 

เทศบาลตําบลหวยไคร  
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 
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หนวยตรวจสอบภายใน 

เทศบาลตาํบลหวยไคร  อาํเภอแมสาย  จงัหวดัเชียงราย 
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 

ตัง้แตปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2565 
หลกัการและเหตผุล 
 การตรวจสอบภายในนับเปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญของผูบริหาร ซ่ึงเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน เกิด
ความคุมคาของการใชจายเงินงบประมาณ มีความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององคกร  ท้ังนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหงานตรวจสอบภายใน
ประสบความสําเร็จ คือ ผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

  การตรวจสอบภายในจึงเปนการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระเพ่ือเพ่ิมคุณคาและ

ปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว จึงถือไดวาเปนสวนสําคัญและมีความจําเปนตอ

การตรวจสอบเปนอยางยิ่ง เนื่องจากแผนการตรวจสอบเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีชี้ทางใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแนวทางท่ี

กําหนด อันนําไปสูเปาหมาย บรรลวุัตถุประสงคของการตรวจสอบ ภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1. เพ่ือพิสูจนความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลและสารสนเทศ ตัวเลขตาง ๆ ทางดานการเงิน การบัญชี 

และดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ วาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
3. เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน ระบบงานตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมใหมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน 
4. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมไยใน การบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ วามีความเพียงพอและ

เหมาะสม 
5. เพ่ือติดตาม ผลการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ หรือ

แนวทางในการปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ัง
ใหมีการบริหารจัดการท่ีดี  

6. เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ ไดทราบปญหาจากการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ
แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

 

/ประโยชน... 
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ประโยชนของการตรวจสอบ 
  1. สงเสริมใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ปองกันการประพฤติมิชอบหรือ
การทุจริต และเปนการลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
 2. สงเสริมใหเกิดการบันทึกบัญชีและการรายงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ทําใหองคกรไดขอมูลหรือรายงาน
ตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและเปนพ้ืนฐานของหลักความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 3. สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององคกร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเปน
การประเมิน เปรียบเทียบขอมูลทุกดานในการปฏิบัติงาน จึงเปนขอมูลสําคัญท่ีชวยปรับปรุงระบบงานใหสะดวก รัดกุม 
ลดข้ึนตอนท่ีซํ้าซอน และใหเหมาะสมกับสถานการณ ตลอดจนคาใชจายโดยเปนสื่อกลางระหวางผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานในการประสานงาน 
 4. เปนมาตรการถวงดุลแหงอํานาจ (Check Balance) สงเสริมใหการจัดสรรการใชทรัพยากรขององคกรเปนไป
อยางเหมาะสมตามลําคับความสําคัญ เพ่ือใหไดผลงานท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 5. ใหสัญญาณเตือนภัยลวงหนา ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองคกร ลดโอกาสความรายแรงและ
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสของความสําเร็จของงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของระบบ
การควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของ สํานัก/กอง ในสังกัดเทศบาลตําบล           
หวยไคร  จํานวน  5 สํานัก/กอง และ 3 หนวยงานยอย  โดยมีขอบเขตของการตรวจสอบดังนี้ 

1. ตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
2. ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด 
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน 
4. ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
5. ตรวจสอบการบริหาร 
6. ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ 
7. งานใหคําปรึกษา/คําแนะนํา (ดานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและประเมินการควบคุมภายใน

ดานการเงินบัญชี ดานกฎ ระเบียบตาง ๆ)  

วิธีการตรวจสอบ 
 1. การสุมตรวจ 
 2. การตรวจนับ 
 3. การคํานวณ  
 4. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ (ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ) 
 5. การตรวจสอบการผานรายการ 
 6. การสอบทาน 
 7. การสังเกตการณปฏิบัติงาน 
 8. การสัมภาษณ 
 9. การยืนยัน 
 10. การทดสอบการบวกตัวเลข 

/ระยะเวลา... 

 



-3- 

ระยะเวลาของขอมลูทีต่รวจสอบ 
 ตรวจสอบขอมูล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2563-2565 

ผูรบัผดิชอบในการตรวจสอบ 
 นางสาวกาญจนา  คําปน  ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

งบประมาณที่ใชในการตรวจสอบ 
 เนื่องจากเปนการตรวจสอบภายในหนวยงาน จึงไมมีคาใชจายในการดําเนินการ 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ 
  1. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป รอย 95 
  2. จากการติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน พบวา หนวยรับตรวจมี การ
พัฒนางานและพบขอผิดพลาดลดลงจากการตรวจสอบครั้งท่ีผานมา 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผูบริหารรับทราบขอมูลจากรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือใชในการประกอบการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม
และทันการณ 
 2. หนวยรับตรวจมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เกิดการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม
เพียงพอ และสามารถลดความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได 
 3. ขอมูลการดําเนินงานดานการเงินบัญชีของหนวยงานมีความถูกตอง ครบถวน และเชื่อถือได 

 
ลงชื่อ………………………….………………….ผูเสนอแผนการตรวจสอบ 

           (นางสาวกาญจนา  คําปน) 

                                 นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 

วาท่ีรอยตรี.............................................ผูเห็นชอบแผนการตรวจสอบ 

                                                (สมสิฎฎ  ชาญชัย) 

                                          ปลัดเทศบาลตําบลหวยไคร 

 

ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

    (นายเสถียร  กาโน) 

                                      นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร



หนวยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลตาํบลหวยไคร  อาํเภอแมสาย  จงัหวดัเชียงราย 

ปฏิทนิแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 
ตัง้แตปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนวยรบัตรวจ ขอบเขต/กจิกรรมการตรวจสอบ ระดบั 
ความเสีย่ง 

ปงบประมาณ 
2563 

ปงบประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 
2565 

 
ผูรบัผดิชอบ 

ความถี ่
ในการตรวจสอบ 

ความถี ่
ในการตรวจสอบ 

ความถี ่
ในการตรวจสอบ 

สาํนักปลดั 
 
 
 
 

ตรวจติดตามการจดัทําแผนและงบประมาณ 
ตรวจติดตามการเบิก – จาย งบประมาณรายจาย
ประจาํป 
ตรวจติดตามการใชและรักษารถยนต 
ตรวจสอบกระบวนการจายเบี้ยยังชีพ 
สอบทานดานการควบคุมภายใน 
ตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการ 

นอย 
นอย 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

นอย 
นอย 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

 
- 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

- 

- 
1 ครั้ง/ป 

 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

นางสาวกาญจนา คําปน 

กองคลงั 
 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินผลการจัดทํางบการเงิน
ของหนวยงาน 
ตรวจติดตามการเบิก – จาย งบประมาณรายจาย
ประจาํป 
ตรวจติดตามการใชและรักษารถยนต 
สอบทานดานการควบคุมภายใน 

นอย 
 

นอย 
 

นอย 
นอย 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
 
- 

1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

นางสาวกาญจนา คําปน 
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หนวยรบัตรวจ ขอบเขต/กจิกรรมการตรวจสอบ ระดบั 
ความเสีย่ง 

ปงบประมาณ 
2563 

ปงบประมาณ 
2564 

ปงบประมาณ 
2565 

 
ผูรบัผดิชอบ 

ความถี ่
ในการตรวจสอบ 

ความถี ่
ในการตรวจสอบ 

ความถี ่
ในการตรวจสอบ 

กองชาง 
 
 
 
 

ตรวจติดตามการเบิก – จาย งบประมาณรายจาย
ประจาํป 
ตรวจติดตามการใชและรักษารถยนต 
สอบทานดานการควบคุมภายใน 
ตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการ 
ตรวจติดตามการออกใบอนุญาตตาง ๆ 

นอย 
 

ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

- 
- 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

นางสาวกาญจนา คําปน 

กองสาธารณสขุฯ 
 
 
 
 

ตรวจติดตามการเบิก – จาย งบประมาณรายจาย
ประจาํป 
ตรวจติดตามการใชและรักษารถยนต 
สอบทานดานการควบคุมภายใน 
ตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการ 

นอย 
 

นอย 
นอย 
นอย 

1 ครั้ง/ป 
 
- 

1 ครั้ง/ป 
- 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

นางสาวกาญจนา คําปน 

กองการศึกษา 
 
 
 
 

ตรวจติดตามการเบิก – จาย งบประมาณรายจาย
ประจาํป 
ตรวจติดตามการใชและรักษารถยนต 
สอบทานดานการควบคุมภายใน 
ตรวจติดตามผลการดําเนินโครงการ 

นอย 
 

นอย 
ปานกลาง 

นอย 

1 ครั้ง/ป 
 
- 

1 ครั้ง/ป 
- 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

นางสาวกาญจนา คําปน 

หนวยรบัตรวจ ขอบเขต/กจิกรรมการตรวจสอบ ระดบั ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ  
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ความเสีย่ง 2563 2564 2565 ผูรบัผดิชอบ 
ความถี ่

ในการตรวจสอบ 
ความถี ่

ในการตรวจสอบ 
ความถี ่

ในการตรวจสอบ 

โรงเรียนเทศบาล
ตําบลหวยไคร 

ตรวจสอบการดําเนินการดานการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา 
 

มาก 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป นางสาวกาญจนา คําปน 

ศูนยพฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลตาํบลหวย

ไคร 

ตรวจสอบการดําเนินการดานการเงิน บัญชีและ
พัสดุของสถานศึกษา 

มาก 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป นางสาวกาญจนา คําปน 

กองทนุ
หลักประกนั

สขุภาพเทศบาล
ตําบลหวยไคร 

ตรวจสอบการดําเนินงานทางดานการเงิน บัญชี
และพัสดุของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลหวยไคร 

ปานกลาง 1 ครั้ง/ป 1 ครั้ง/ป 
 

1 ครั้ง/ป 
 

นางสาวกาญจนา คําปน 

งานใหคาํปรึกษาฯ 
 

วิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบ 
สอบทานระบบการควบคุมภายในขององคกร 
งานใหคําปรึกษา 
ติดตามผลการตรวจสอบ 
ทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือเผยแพรความรู (KM) 
 

ตัง้แตปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2565 
ความถ่ี 2 ครั้ง/ป 

นางสาวกาญจนา คําปน 
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